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    SALA PENSIONÄRSRÅD  
 

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 6 maj 2019, kl 14.00-15.10. 
 

Närvarande  
Erik Hamrin vice ordförande i kommunstyrelsen 
Camilla Runerås opposition i VON 
Nina Nilsson sekreterare  
 
Ordinarie ledamöter  
Per Byström SPF Seniorerna Sala 
Agneta Selling Stortärna SPF 
Lars Alderfors Sala PRO 
Kerstin Harring SKPF 
Gerd Långhede Ranstaortens PRO 
 

Ersättare 
Marianne Ling Västerfärnebo PRO 
 
 

1. Föregående protokoll 

Erik Hamrin tar upp lösa trådar från föregående protokoll. 
46 miljoner är summan som Vård- och omsorgsnämnden behöver spara i 
år. Minska nattbemanning är ett förslag, men som nu ligger på is. Kostnader 
för lokaler och bilar är andra områden som ses över. Vård- och omsorgsche-
fen Per Ström är åter på plats efter kort sjukdom. 

Rutinerna för VON har setts över och de förtroendevalda i nämnden kom-
mer nu att få en mer regelbunden uppföljning av ekonomin. 
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Uppföljning av mötet som ägde rum med Christina Söderström Nilsson. Mö-
tet enades om två önskemål som man gärna skulle se utvecklades i kommu-
nen, ett handlar om bemötande av människor framförallt inom vård och 
omsorg att man har tid att se människan och bemöta på ett värdigt sätt.  
Det andra handlar om varmare bassäng som är djupare än varma bas-
sängen i befintligt badhus, varmt vattnet är bra för leder och träning.  
Tre möjliga projekt att utveckla. 
Badplats för tillgänglighet 
Funktionshindrade får tillgång till djur, natur 
Sinnenas trädgård 

 

2. Information från organisationerna 

Referensgruppen för Kommunala pensionärsrådet hade inkommit med en 
lista på frågor som kommer att tas upp på nästa punkt. 

 

3. Maria Ekelund-Dannert besvara frågor 

Information av verksamhetsansvarig om konsekvenser för bemanning inom 
äldreomsorg av besparingar och förändrade statsbidrag 

2015 fick Sala kommun statsbidrag för ökad bemanning, och kommunen 
valde då att öppna halva Parklängan 3 och en länga på Ekebygården. Stats-
bidraget för detta tog slut under 2018, men kommunen har ändå valt att ha 
dem fortsatt öppna då behovet finns. 

Antalet korttidsplatser kommer att minska, men en utökning av hemtjänst 
kommer att ske. Hemtjänsten har börjat med trygg hemgång vilket innebär 
möjlighet till mycket insatser till en början som sedan anpassas efter behov. 
Det är billigare och bättre i längden att bo hemma. 
Förändringar vad gäller schema har påbörjats, så att bemanningen anpas-
sas efter behov. 
Det kommer att ske en besparing och återhållsamhet vad gäller vikarier. 
Mindre antalet delade turer är också målet. 
Den psykosociala arbetsmiljön är något vi konstant arbetar kring. 
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Information om vårdcentral (med seniormottagning?) och boenden som just 
nu byggs i Östra kvarteret. 
Vårdcentralen Achima Care planeras att flytta in den 30 november i de nya 
lokalerna. 
Attendo bygger ett äldreboende med 72 lägenheter, Sala kommun har i 
dagsläget inget avtal med dem. Äldreboendet beräknas vara inflyttnings-
klart till våren 2020. 

Stimulansåtgärder vid äldreboenden. Djurbesök, möjligheter att komma ut? 

Det finns med i den dagliga rutinen, det är väldigt viktigt med stimulansbe-
sök av olika slag. Vi har blivit väldigt mycket bättre de senaste åren. Det 
finns personer på alla äldreboenden som är aktivitetssamordnare. 
När det gäller djur så har vi regelbundna besök av häst och hund, vi har 
ingen katt än så länge. Utevistelse är också viktigt. Alla boende har en kon-
taktperson som de tillsammans med minst en gång i veckan ska få möjlighet 
att göra något med, spela kort, gå ut och gå eller vad det kan vara. 

 
Kösituation vid olika boendeformer 

När det gäller kösituationen till äldreboenden så har den stadigt minskat. Vi 
tittar i första hand på behoven när vi fördelar platser så ibland kan det 
hända att den som har väntat längst blir ”förbigådd” av en som har mer akut 
behov. 
Idag har vi inte heller några kostnader för att vi inte tar hem våra kommu-
ninvånare i tid från Region Västmanland, det hade vi för några år sedan. 

 

Uppsökande verksamhet 75+ 

Detta gäller de som inte har någon hemtjänst. Anhörigstödjarna tar kontakt 
med alla som fyllt 75 år via telefon, och de blir erbjudna ett hembesök.  

 Hjälpmedel och vad man kan göra för att undvika fall i hemmet 

 Serviceinsatser som kommunen erbjuder 

 Information om Kommunfixarna 

 Anhörigcentrum och avlösarservice för anhöriga som vårdar en när-
stående 

 Dagverksamhet i Sala kommun 
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 Träffpunkter 

 Väntjänst 

 Trygghetslarm 

 Avgifter 

Om personen tackar nej till hembesök, så kommer anhörigstödjarna att 
lämna sina kontaktuppgifter om de skulle ångra sig samt erbjuda att skicka 
över viktiga broschyrer. 

Under Marias genomgång fanns det möjlighet att ställa frågor och förtydli-
ganden. En fundering som dök upp var hur kontakt tas med nyanlända. 
Det finns en del uppsökande verksamhet och flera av de nyanlända har för-
eningar de är engagerade i, och det kan vara en bra ingång. 
När det gäller stimulansåtgärder så var sång ett hett tips, och Maria bekräf-
tade att det arbetas mycket med just sång för dementa bland annat. 

 

4. Övriga frågor 

Per Byström tog upp fundering kring en Tema-dag som tidigare varit uppe 
för diskussion i rådet.  
Camilla Runerås informerade om att hon och Elisabet Pettersson som är 
ordförande i vård- och omsorgsnämnden sitter med i en regional samver-
kansgrupp för äldre. Kanske kan Camilla och Elisabet presentera vad som är 
på gång vid något tillfälle framöver. 

Erik Hamrin tog upp vikten av att informera om det nya sjukhusbygget. 

5. Nästa möte 

Måndagen den 9 september och måndagen den 2 december, båda gångerna 
13.00-15.00 och sammanträdeslokal är Nya Rådmannen. 
 

 

Vid anteckningarna 
 

Nina Nilsson 


