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 Minnesanteckningarna anmäls till kommunstyrel-
sens ledningsutskott 

MINNESANTECKNINGAR  

Kommunala Pensionärsrådet, 2015-02-18, kl 13.00-15.10 

Närvarande från kommunen/inbjudna föredragande:  
Hanna Westman (SBÄ) 
Carola Gunnarsson (C)  
Bo Kihlström (S) 
Tony Jigehamn, planeringsingenjör, tekniska kontoret 
Per Skog, säkerhets- och energirådgivare 
Veronica Andersson, äldreomsorgsassistent, kultur- och fritidskontoret 
Marie Öhlund, sekreterare 
  
Närvarande från pensionärsorganisationerna:  
Ordinarie ledamöter  
Gunnar Larsson SPF Seniorerna Sala 
Anita Bertilsson Möklinta PRO 
UllaBritt Ibohm Stortärna SPF 
Gunilla Rotter Ranstaortens PRO 
 
Ersättare  
Rigmor Agemalm Ranstaortens PRO 
Ingalill Holm SPF Seniorerna Sala 
 

1. Gunnar Larsson utses att justera dagens minnesanteckningar. 
 

2. Genomgång av föregående minnesanteckningar från 2014-11-10.  
 

3. Boenden Östra kvarteren, Lindgården. 
Carola Gunnarsson informerar om utredningsuppdrag under våren angående 
Lindgården. Översyn av boende både på landsbygd och i tätort ska ses över. 
Gunnar Larsson föreslår att kommunen planerar för ett hus för äldre och att 
pensionärsorganisationerna är med i planeringen. 
Carola Gunnarsson berättar om planerna för Östra kvarteren. Det ska vara olika 
bebyggelse, allmänheten blir delaktig genom programarbetet, man ser till funkt-
ionen för hela området. Det blir arkitekttävling med olika byggnadsbolag. 
 

4. Snöröjning och sandning på gågator, trottoarer och Stora torget. 
Tony Jigehamn informerar att på A-gator i centrum ska fastighetsägaren sköta 
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snöröjning och sandning av trottoarer. Snöbortforsling sker på trånga gator och 
vid parkeringar. 

 

5. Äldreplanen och intervjumaterialet till de som har hemtjänst, information.  
Inga-Lill Holm har meddelat intresse för att hjälpa till med intervjufrågor till 
vård- och omsorg men har inte fått något svar om detta. 
Carola Gunnarsson informerar att Äldreplanen har tagits upp i kommunstyrel-
sens ledningsutskott. Per Skog har presenterat utkast för ledningsutskottet och 
planen ska på internremiss. Därefter skickas planen på extern remiss, bland an-
nat till Kommunala Pensionärsrådet. Efter remissförfarandet tas beslut i kom-
munstyrelsen. På nästa möte tas Äldreplanen upp. 
 
 

6. Cafeteria i Kaplanen samt information om Träffpunkt Kaplanen 
Veronica Andersson informerar om ny fritidsverksamhet för äldre i Träffpunkt 
Kaplanen. Reglerna för att delta är att du ska vara över 65 år och bo hemma. 
Träffpunkt Kaplanen ska ha öppet alla vardagar. Verksamhetens uppgift är att fö-
rebygga ohälsa för äldre. Här ska du kunna spela kort, gå tipspromenader, spela 
biljard, lägga pussel, vara med på sittgympa, balansträning, lyssna på föreläsning-
ar, se utställningar, få fotvård 1 gång per månad, serva rollator eller rullstol med 
mera. Information om Träffpunkt Kaplanen sker via Sala Allehanda, bibliotek, 
vårdcentraler och Föreningarnas Hus. Årets ”Peppar-peppar-dag” ska handla om 
äldres säkerhet. Det blir en heldag på Kaplanen och halvdagar i Ransta och Mök-
linta. 
Cafeteria kommer att finnas i Kaplanen och skötas av arbetsmarknadsenheten. 
Kaffe och lättare luncher ska finnas på menyn. Invigning av Träffpunkt Kaplanen 
blir efter sommaren. 
 

7. Rutiner för kommunala penionärsrådets möten, antal 
Gunnar Larsson föreslår att rådet ska ha fem möten per år.  
Notering: Enligt Riktlinjer för regelbundna möten med kommunala pensionärsrådet i Sala kom-
mun, § 4 står det att rådet ska ha fyra möten per år. Om det ska ändras till fem möten per år måste 
riktlinjerna revideras och beslutas av kommunfullmäktige. 
Föreslås att rådet utvärderar vad som tagits upp under året och att man får in-
blick i kommunens ekonomi. 
Carola Gunnarsson informerar att budgetterminen har ändrats. I maj och juni förs 
diskussioner om budget, beslut i ledningsutskott i augusti, beslut i kommunsty-
relsen i slutet av augusti och beslut i kommunfullmäktige i september. Även inve-
steringsbudgeten hanteras på nytt sätt.  
 

8. Arvode 
I Riktlinjer för regelbundna möten med kommunala pensionärsrådet i Sala kom-
mun, § 5 Ersättning står det att reseersättning utgår. Gunnar Larsson föreslår att 
ledamöter och ersättare i rådet bör få arvode. Carola Gunnarsson och Hanna 
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Westman tar med sig frågan om arvode till deltagare i pensionärsrådet.  
 

9. Information från Sala kommun  
Efter varje kommunstyrelsemöte inbjuds det till föreläsning. Exempel på föreläs-
ningar som varit är teknikens utveckling inom vård och omsorg i Västerås, ut-
vecklingen av städer. Tips på ämnen för föreläsningar kan skickas till Carola Gun-
narsson, e-post carola.gunnarsson@sala.se. 
 
Silverlinjen har utökats till Fridhemsområdet. Viss anropsstyrd trafik har införts i 
Sala tätort, se www.vl.se för mer information.   
 
Nedsatt hastighet för tåg på sträckan Sala-Västerås. Landstingsstyrelsen har be-
slutat att bevilja 100 miljoner kronor till Trafikverket för att förändra banvallen 
under 2015.  
 
Hemsändning via lanthandlarna har införts i Västerfärnebo och i Salbohed. Hem-
sändning ska även starta i Möklinta och Ransta. Länsstyrelsen och kommunen be-
talar hälften var för denna service. 
 
Byggnation av servicebyggnad i Stadsparken startar i höst. Byggnaden ska inne-
hålla kiosk med servering och sittplats under tak utomhus för egen medhavd 
matsäck, toalett och skötrum. 
 
Ombyggnation av resecentrum pågår. 
 
Synpunkter på idrotts-/fritidsplan kan lämnas till Åke Lantz på kultur och fritid. 
 

10. Övrigt 
Halkskydd till äldre. 
Gunilla Rotter ställer fråga om gratis halkskydd till äldre. Carola Gunnarsson sva-
rar att frågan har diskuterats men att man inte har gått vidare med den. 
Veronica Andersson tipsar om ”Peppar-peppar-dagen” på Kaplanen. Där ska man 
kunna köpa halkskydd till reducerat pris. 
 
Uppsökande verksamhet. 
UllaBritt Ibohm tar åter upp frågan om lagstadgad uppsökande verksamhet. 
 
Återgå i tjänst efter 67 års ålder.  
Gunnar Larsson tar upp frågan. Ärendet tas upp nästa möte. 
 
Dietist för diabetiker. 
Inga-Lill Holm tar upp frågan. Ärendet tas upp nästa möte. 
 

11. Nästa möte 
2015-04-27 kl 13.00-15.00, Burspråket, Rådhusgatan 4 C. 

http://www.vl.se/
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Hanna Westman  Marie Öhlund   
ordförande KPR  sekreterare 
 
 

Gunnar Larsson   
justerare 
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