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    KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET/ 
SALA FUNKTIONSRÄTTSRÅD  
 Anteckningarna anmäles i kommun- 

styrelsens ledningsutskott. 

 
 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora torget 1, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
Kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Nina Nilsson 
Sekreterare KHR 

nina.nilsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 78 05 
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Mötesanteckningar 18 februari 2018, kl 13.00-14.30. 
 

Närvarande  
Erik Hamrin vice ordförande i kommunstyrelsen 
Bo Kihlström förtroendevald 
Camilla Runerås opposition i VON 
Nina Nilsson sekreterare  
 
Ordinarie ledamöter  
Per Byström SPF Seniorerna Sala 
Anita Bertilsson  Möklinta PRO 
Agneta Selling Stortärna SPF 
Lars Aldersfors Sala PRO 
Kerstin Harring SKPF 
Gerd Långhede Ranstaortens PRO 
Ann-Marie Smeds Västerfärnebo PRO 

Ersättare 
Roger Borlund Ranstaortens PRO 
Ing-Britt Andreé SPF Seniorerna Sala 
 

1. Presentationsrunda 

Då det är en ny mandatperiod och nya ansikten så börjar mötet med en 
kort presentationsrunda. 

 

2. Föregående protokoll 

Inget speciellt att erinra från föregående protokoll.  
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3. Information från organisationerna 

Referensgruppen för Kommunala pensionärsrådet hade inkommit 
med en lista på frågor bland annat angående den kommunala ekono-
miska situationen. Berörda enheter har haft möjlighet att besvara frå-
gorna, Erik Hamrin redogör för svaren. 

Har vård och omsorg fått sparbeting 2019? 
Den 5 mars kommer Vård- och omsorgsnämnden att ha ett extra sam-
manträde för att diskutera den ekonomiska situationen. Protokollet 
från det mötet bifogas dessa minnesanteckningar. 
Camilla Runerås som är oppositionsråd i VON informerar om att nå-
gon specifik summa inte har diskuterats utan det ligger troligen nå-
gonstans mellan 30 till 55 miljoner i besparing. 

Per Byström undrar över de statliga bidragen som Sala kommun har 
tagit del av 2015 till 2018, har dessa upphört nu? 
Erik Hamrin svarar att Sala kommun ännu inte vet om man kommer 
att få några statliga bidrag 2019. Det kommen en vårändringsbudget 
på riksplanet så än är inget klart. 

Uppsökande verksamhet 75+? 
Vi vet inte hur det kommer att bli, utan förslag att bjuda in Anneli L 
Sundin till nästa möte. 

Dagsläget äldreboenden? 
Det mesta flyter på som vanligt, vi jobbar bland annat med mat och 
måltider, samverkan med anhöriga och ökad frisknärvaro. 
Per Byström informerar om att de även är intresserade av kösituat-
ionen till de olika boendeformerna. 

Hur är verksamheten på Björkgården nu? 
Det finns sju platser, och sju platser är stängda, just nu inget behov av 
dessa platser. Det är samma personal som har flyttat över. 
Ing-Britt Andreé undrar hur kompetensutvecklingsplaneringen ser ut 
inom vård och omsorg?  

Rutiner vid äldreboendes bortgång? Utflyttning med mera. 
Gerd Långhede påpekar att anhöriga har känt sig stressade att städa 
ur lägenheterna efter dödsfall. 
Synpunkten tas emot och Maria Ekelund-Dannert föreslås bjudas in 
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till kommande pensionärsråd för att kunna informera mer om hur 
detta fungerar i Sala kommun. 

Hur fungerar färdtjänst och arbetsresor nu? 
Ann-Marie Smeds berättar att det i början när Region Västmanland 
hade tagit över var det svårt för chaufförerna att hitta i Sala. 
Detta har nu rättats till och Region Västmanland för en kontinuerlig 
dialog samt har träffar med taxibolag och deras chaufförer.  
Här kommer det skriftliga svaret från Region Västmanland: 
Får man som anhörig åka med, eller måsta man ta egen bil? 
Färdtjänstresor med ledsagare i tillståndet – man åker med utan kost-
nad.  
Färdtjänstresor utan ledsagare i tillstånd, dock om man vill ta med en 
medresenär, så är det samma kostnad som huvudresenären.  
Beviljade sjukresor, 1 medresenär utan kostnad. 
Alla resor bokas hos Region Västmanland och då talar man om ifall 
man behöver ha med sig någon i bilen och vi bokar utefter det. 
Om min make till exempel ska in på undersökning? 
Se ovan gällande sjukresor – behovet av en sjukresa bedöms när man 
ringer till Region Västmanland. 

Detaljplan Gillet? 
Per Byström undrar i vilken mån Sala kommun kan styra huruvida 
det blir hyreslägenheter eller bostadsrätter? 
Bo Kihlström svarar att Sala kommun kan i en detaljplan uttrycka en 
vilja gällande till exempel hyreslägenhet kontra bostadsrätt. 
Planering och utvecklingsenheten har fått i uppdrag av kommunsty-
relsens ledningsutskott att arbeta fram ett förslag på utveckling av 
området kring gamla stadshotellet. 
Just nu är detaljplanen ute på samråd till olika instanser, bland annat 
Kommunala pensionärsrådet som är välkomna att komma in med 
synpunkter. 17 mars går remisstiden ut. 
Planering- och utvecklingsenheten kommer sedan att ta till sig alla 
synpunkter och bearbeta dem efter bästa förmåga, därmed inte sagt 
att man kommer att följa alla synpunkter utan det blir en bedömning 
för enheten. 
Om ni vill lämna in synpunkter så kan de lämnas in på Medborgar-
kontoret adresserat till Planering- och utvecklingsenheten eller mej-
las in till kommun.info@sala.se 

mailto:kommun.info@sala.se
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4. Övriga frågor 
Erik Hamrin tipsar om Arvsfonden och Ålder är inget hinder 
https://www.arvsfonden.se/ansok-om-pengar/alder-ar-inget-hinder 
Här kan det finnas ekonomiskt stöd att söka för de olika organisation-
erna, och kommunens tjänstemän kan vara behjälpliga vid inskickan-
det. 

 

5. Nästa möte 
Måndagen den 6 maj , måndagen den 9 september och måndagen den 
2 december, alla gånger 13.00-15.00 och sammanträdeslokal hädanef-
ter blir Nya Rådmannen. 
 

6. Förslag på ärenden till kommande möten 

Anneli L Sundin och Maria Ekelund Dannert bjuds in från Vård och om-
sorg för att berätta mer om deras verksamheter. 

Kösituation till äldreboende? 
Kompetensutvecklingsplaner inom Vård och omsorg? 

 
 

Vid anteckningarna 
 

Nina Nilsson 

https://www.arvsfonden.se/ansok-om-pengar/alder-ar-inget-hinder

