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 Minnesanteckningarna anmäls till kommunstyrel-
sens ledningsutskott 

MINNESANTECKNINGAR  

Kommunala Pensionärsrådet, 2014-02-10 

Närvarande från kommunen:  
Per-Olov Rapp (S) 
Peter Molin (M) 
Kristina Eriksson, transportstrateg 
Patrik Hellgren, MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska inom vård- och omsorgs-
förvaltningen 
Lisa Granström, enhetschef för samhällstekniska enheten 
Klas-Göran Gidlöf, enhetschef för enheten för information, stöd och utredning 
Anneli Lundman, enhetschef Ekebygården 
Marie Öhlund, sekreterare 
 
  
Närvarande från pensionärsorganisationerna:  
Ordinarie ledamöter  
Gunnar Larsson SPF Sala 
Anita Bertilsson Möklinta PRO 
UllaBritt Ibohm Stortärna SPF 
Liss Nordlöf Sala PRO 
Ulla Fernqvist SKPF 
Kerstin Andersson Vision P 
Rigmor Agemalm Ranstaortens PRO 
 
Ersättare  
Karin Johansson PRO 
Sture Hellblom Sala PRO 
Ingalill Holm SPF Sala 
Agneta Selling  
 

1. Kerstin Andersson utses att justera dagens minnesanteckningar. 
 

2. Genomgång av föregående minnesanteckningar från 2013-11-25.  
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3. Förslag till reviderade Riktlinjer för handläggning av särskild kollektivtra-
fik i Sala kommun 
Transportstrateg Kristina Eriksson informerar om förslaget som har skickats på 
remiss till bland annat Kommunala Pensionärsrådet. Remisstiden utgår 3 mars 
2014. 
 

4. Tätortsutredningen 
Transportstrateg Kristina Eriksson informerar om två förslag som kollektivtrafik-
förvaltningen har tagit fram. Förslag 1 är att Silverlinjen behålls men linjesträck-
ningen ses över och vissa turer och tider anropsstyrs. Förslag 2 är att Silverlinjen 
ersätts med en anropsstyrd tätortstrafik likt ”Arbogamodellen” fast med fasta 
hållplatser, så kallade flexpunkter. Kommunstyrelsens ledningsutskott den 11 
februari föreslås besluta att skicka ut materialet på remiss till bland annat KPR 
och KHR. 
 

5. MAS – information om funktion och arbetsuppgifter 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Patrik Hultgren presenterar sig och sina ar-
betsuppgifter. Varje kommun har skyldighet att ha en medicinskt ansvarig sjuk-
sköterska med ansvar för kvalitet och säkerhet i den verksamhet som kommunen 
bedriver enligt hälso- och sjukvårdslagen. Den medicinskt ansvariga sjuksköters-
kan är organisatoriskt oberoende och har vård- och omsorgsnämnden som ar-
betsgivare.  
 

6. Trafikfråga gällande cykelvägar i kommunen 
Enhetschef Lisa Granström informerar om att väg 800 mellan Evelund och Sala 
ägs av Trafikverket. Sala kommun tar kontinuerligt upp frågan med Trafikverket 
om gång- och cykelvägar i kommunen. För närvarande beviljas ingen medfinan-
siering i avvaktan på att Länsstyrelsen skall ta fram en regional cykelstrategi. 
 

7. Information om det aviserade larmsystemet, tidplan, kostnader m.m. 
Enhetschef Klas-Göran Gidlöf informerar om att tekniken för analoga larm måste 
ändras till digitala larm och vara klart 2015. För närvarande finns ingen tidplan 
och redovisning av kostnader. Vård- och omsorgsförvaltningen återkommer med 
mer information under hösten 2014.  
 

8. Biståndsbedömning – generella riktlinjer och kommunens tolkning 
Enhetschef Klas-Göran Gidlöf informerar om nya Riktlinjer för bedömning av in-
satser enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen för äldre och funktionshindrade är beslu-
tade av vård- och omsorgsnämnden 2014-01-16 och gäller från 2014-02-01.  Han 
informerar om biståndsbedömning, hemtjänst, anhörigstöd, lindrande omvård-
nad, särskilt boende. Man måste ansöka om bistånd och vilja ta emot dessa insat-
ser. 
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9. Nya äldreboendet – information om tidplan, hyra, kostnader, möjlighet till 
studiebesök 
Enhetschef Anneli Lundman informerar om nya äldreboendet på Johannesbergs-
gatan 2. Inflyttning beräknas i mitten av april 2014. Hyra för en lägenhet på 35 
m2 blir 3 688 kronor per månad. För cirka 2 700 kronor per månad kan man få 
matabonnemang där all kost ingår. Studiebesök kan bokas hos Anneli Lundman i 
början av april eller under hösten. 
 

10. Uppsökande verksamhet – när och hur gjordes tidigare försök. Information 
om hur vc ställer frågan till alla över 75 år eller ett urval, vad sker med 
materialet? 
Kommunen har gemensamma möten med vårdcentralerna. Man går till sin vård-
central och läkaren ska skicka rapport till rehabgruppen när läkaren anser att ar-
betsterapeut bör komma och göra en riskbedömning i hemmet. 
 

11. Trygghetsboenden – situationen för de boende som lyftes på mötet den 25 
november 2013 m.fl. 
Kommunfullmäktige har givit uppdrag att ta fram en Äldreplan för 2015-2021. 
Kommunstyrelsen har gett uppdrag att presentera förslag till hur trygghetsbo-
ende för äldre kan etableras i Västerfärnebo, Kila och Ransta.   
 

12. Äldreplan för 2015-2021 – KPR önskar aktivt deltagande och insyn, att vara 
remissinstans 
Kommunchef Jenny Nolhage har uppdrag att ta fram en Äldreplan. Kommunala 
Pensionärsrådet kommer att vara en av remissinstanserna.   
  

13. Uppföljning och utvärdering efter vårens sista möte den 5 maj 2014, ge-
mensamt! 
Eftersom det är många äldrefrågor på KPR ställer Per-Olov Rapp frågan om KPR 
ska flyttas till vård- och omsorgsnämnden eller ligga kvar under kommunstyrel-
sen. Enhälligt svar att KPR skall ligga kvar under kommunstyrelsen. 
 

14. Ny möteslokal 
Vi byter möteslokal och träffas 2014-05-05 kl. 13.00–15.00 i tekniska kontorets 
lokaler, Rådhusgatan 4 C. 
 

15. Övriga frågor 
 
Representation från andra organisationer i KPR 
Per-Olov Rapp har fått förfrågan om deltagande på Kommunala Pensionärsrådet.  
Enligt Riktlinjer för regelbundna möten med kommunala pensionärsrådet i Sala 
kommun, antagna av kommunfullmäktige 2013-09-10, är det endast företrädare 
för ålders- och förtidspensionärer inom Sala kommun som har tillträde till dessa 
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möten. 
 
Kommunfixarna 
Ny åldersgräns för att nyttja kommunfixarna är 75 år. Kommunfixarna finns för 
de som bor inom kommunen och är 75 år eller äldre. Det man kan få hjälp med är 
sådant som lätt kan leda till fallolyckor och skador. 
 
Arbeta kvar efter 67 års ålder 
Om behov finns kan man arbeta kvar efter 67 års ålder med förlängning 6 måna-
der enligt beslut i arbetsgivarutskottet. 
 
 
 
Per-Olov Rapp (S) 
ordförande i KPR 
 
 
 
Marie Öhlund  
sekreterare 
 
 
 
Kerstin Andersson 
justerare 
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