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 Minnesanteckningarna anmäls till  
kommunstyrelsens ledningsutskott 

MINNESANTECKNINGAR  

Kommunala Pensionärsrådet, 2018-12-10, kl. 13.00-14.30 

Närvarande från kommunen/inbjudna föredragande:  
Hanna Westman (SBÄ) 
Bo Kihlström (S) 
Nina Nilsson, sekreterare 

Närvarande från pensionärsorganisationerna:  
Ordinarie ledamöter  
Per Byström SPF Seniorerna Sala 
Gunilla Albinsson Sala PRO 
Gunilla Gerd Långhede Ranstaortens PRO 
 
Ersättare  
Lars Alderfors Sala PRO 
Roger Borlund Ranstaortens PRO 
Ingbritt Andreé SPF Seniorerna Sala 

1. Närvaro, se ovan. 

2. Personaltäthet i äldrevården 2019: 
Maria Ekelund-Dannert, verksamhetschef Vård och omsorg, svarar via 
mejl: 
De pengar vi fått under några år för ökad bemanning i äldreomsorgen 
har använts till att anställa medarbetare för att kunna öppna stängda 
platser. Det är framförallt parklängan 3 och Ekebygården. Det finns idag 
inget beslut från politiken att stänga boendeplatser eller minska antalet 
medarbetare. Så vi vet alltså inte. I övergångsregeringens budgetförslag 
ligger att fortsätta med just detta stimulansmedel men det är inte beslu-
tat än. 
Per Byström (SPF) undrar om inga ramar har utgått till kontoren hur de 
har att förhålla sig? 
Hanna Westman (SBÄ) svarar att än har inget formellt beslut om budget 
tagits, så det finns i dagsläget ingen prioriterad verksamhet. Sala kom-
mun har nu tre år på sig att få ekonomin i balans och en delförklaring till 
underskottet handlar om att riktade och andra bidrag har upphört. 
Bo Kihlström (S) förtydligar att de riktade bidragen som upphört visste 
Sala kommun om, men det verkar som om detta har undgått tjänste-
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personerna. Hur vi ska ta oss ur detta handlar nu om åtstramning, ruti-
ner och prioriteringslista. Vi kan inte bara bromsa, utan vi behöver 
bromsa med ena foten och gasa med den andra. 

 

3. Utdrag ur belastningsregistret: 

Information från HR-avdelningen i form av protokollsutdrag från 
Kommunstyrelsens ledningsutskott 2017-04-18. Vård och Omsorg 
har lagt fram ett förslag om att ta bort registerutdrag 442.3 då detta 
är verkningslöst och förlänger rekryteringsprocessen, och KSLU be-
slutar att ta bort krav på registreringsutdrag. 
Församlingen är överens om att det borde gälla lika starka regler när 
det gäller äldre som det gör när det gäller barn, då det handlar om 
belastningsregistret. Många äldre känner sig otrygga idag. Kraven på 
belastningsregister borde skärpas och ligga på samma nivå som när 
det gäller barn 

 

4. Dagsläget för kommunens boenden: 
Maria Ekelund-Dannert, verksamhetschef Vård och omsorg, svarar 
via mejl: 

Den 23/11 väntade 18 personer på plats på särskilt boende. 9 av 
dem vistades på korttidsplats i väntan på permanent plats. Vi har 
inte någon regelrätt kö utan platserna tilldelas efter behov enligt 
riktlinje. Därför är väntetiderna mycket olika från person till person. 

Det finns nu möjlighet för kommunerna att besluta om bistånd till 
s.k. mellanboende men det finns inte något politiskt beslut om det 
ännu. Känner inte till något om boende i Ransta. s.k seniorboenden 
är mer en fråga för bostadsbranschen och inte vård och omsorg. 

Gunilla Gerd Långhede och Roger Borlund (Ranstaortens PRO), infor-
merar om att det är Riksbyggen som planerar seniorboendet i 
Ransta. En delegation från Ranstaortens PRO har varit iväg på studie-
besök på ett liknande 65+bygge i Gävle. Ett givande besök där Ran-
stadelegationen också har kommit med förbättringsförslag, bland an-
nat satt mikron för högt upp. Det handlar om 2:or och 3:or i olika 
storlekar och med gemensamma ytor. Vi vet dock inte när bygget kan 
komma igång, och vem som äger frågan nu. 

Bo Kihlström (S) svarar att detaljplan är på gång, och borde kunna bli 
klar under 2019. 

5. Uppsökande förebyggande verksamhet 75+: 
Anneli L Sundin, verksamhetschef Vård och omsorg, svarar via mejl: 
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Planering för uppsökande verksamhet pågår i biståndsenheten och för-
väntas vara klar att jobba utifrån i början av 2019. De kan komma och 
berätta om det på nästa KPR om intresse finns?  
Intresse finns, och Anneli L Sundin kommer att bjudas in under våren. 
Per Byström (SPF Sala) betonar vikten av att få träffa en människa. 

 
6. Kommunfixare: 

Lena Nyström, verksamhetschef Vård och omsorg, svarar via mejl: 
Alla som använt tjänster från kommunfixare har fått brev med informat-
ion. En ny folder gällande kommunfixare har tagits fram och bifogas 
med protokollet, liksom ansökan om serviceinsatser. 

 
7. Trottoarer: 

Utskriven information från Sala kommuns hemsida delges församlingen. 
Marie-Anne Deleryd, enhetschef gata/park har lovat att återkomma om 
behovet kvarstår efter dagens möte. Och behovet kvarstår.  
Gunilla Albinsson (Sala PRO) berättar att det är först sedan några år till-
baka när hon är beroende av permobil som hon inser vidden av hur vik-
tigt det är med snöskottning. Det handlar inte bara om att göra en gång 
till postlådan, om bara en gång så behöver den vara bred. Snövallar stäl-
ler till det för personer med rullator och permobil. 

 
8. Sammanträdesdagar 2019: 

Oklart i skrivande stund, troligen kommer det första mötet att ligga i 
februari. 

 
9. Övrigt: 

Gunilla Albinsson, Sala PRO, påpekar att önskemål finns om att Anders 
Wigelsbo, kommunstyrelsens ordförande ska delta på ett möte under 
året, så blev det inte men vår önskan gäller även 2019.  
Hanna Westman informerar Anders Wigelsbo om önskemålet. 
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