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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 30 november 2020, kl 10.00-11.15. 
 

Närvarande  
Erik Hamrin  vice ordförande i kommunstyrelsen 
Bo Kihlström  opposition (S), deltog på distans  
 
Ordinarie ledamöter  
Per Byström  SPF Seniorerna Sala, deltog på distans 
 
Ersättare 
Roger Borlund  Ranstaortens PRO, deltog på distans 
 

1. Föregående minnesanteckning 

Föregående protokoll genomlystes. Kort kommentar från Erik Hamrin 
när det gäller punkt 4 och Kommunikationsenheten informerar, där 
har kontakt tagits med Kommunikationsenheten och det finns intresse 
för att titta på nya möjligheter gällande kommunikation till föreningar, 
en möjlig kanal är Föreningssidan i Sala Allehanda.  
När det gäller seniorboendet i Ransta så finns det samverkanseffekter 
med Bältarhagen som nu är ute på remiss. Fler av de svar som inkom-
mit gällande Bältarhagen berör även seniorboendet. Plan- och utveckl-
ingsenheten kommer att titta på helheten när de går vidare i ärendet. 
Önskemål om att den utgående punkten gällande Uppsökande verk-
samhet 75+ ska genomföras under februarimötet, även om mötet sker 
på distans. 
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2. Information från organisationerna 

Sala PRO informerar att verksamheten är ganska så nertonad. Men Per 
betonar att vikten av information blir allt viktigare i dessa tider. 

Bo Kihlström (S) tror att fysiska möten är en bit bort, och att vi åt-
minstone i början av 2021 kommer att få leva med digitala möten. Frå-
gan hur vi når ut med information blir desto viktigare nu. 

Ranstaortens PRO instämmer när det gäller såväl nedtonad verksam-
heten som att vikten av information är viktig. 

Information från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Vård och 
omsorgskontoret har gjort en tillgänglighetsutredning som nu är 
skickad till samhällsbyggnadskontoret för att de ska se över vad som 
är genomförbart, och hur planeringen ser ut vad gäller tillgänglighet. 

Det har beslutats om en särskild böteskategori när det gäller överträ-
delse av att parkera olovligt på en handikapparkering. 

När det gäller återsökningsbara medel i samband med coronapande-
min så har Sala kommun fått ansökningen godkänd. Sala kommun har 
fått sin ansökning beviljad fullt ut, utbetalningen för hela Sverige lig-
ger på 91,4 procent om man fick ansökningen beviljad till 100 procent, 
vilket alltså Sala kommun fick. 

 
3. Övriga frågor 

 Trottoarkanter är för höga på vissa ställen i Sala. Svårt med rollato-
rer och rullstolar: 
Erik Hamrin svarar att den här frågan är kopplad till den till-
gänglighetsinventering som samhällsbyggnadskontoret nu har 
fått i uppdrag att titta på. 
 

 Trappsteg in till en del butiker, hur göra det enklare? 
Bo Kihlström (S) påpekar att det här är en fråga som har hängt med 
länge. Och något tydligt svar finns det inte, fastighetsägaren är den 
som har ansvaret för tillgänglighet, men när det gäller befintliga 
byggnader så är det inte alltid så enkelt. Det är tydligare när det 
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gäller nybyggen. Erik Hamrin föreslår att frågan skickas till den 
grupp som ska titta på Stärka centrumhandeln. 

 Kommunfixarna finns inte längre. Varför?? 
Erik Hamrin informerar att det handlar om två anledningar, 
Karlagatan som är den enhet som försett Kommunfixare med ar-
betskraft har inte möjlighet att göra det längre. Men även att det 
finns andra möjligheter idag att tillhandahålla tjänsterna, idag 
finns det möjlighet att söka rut-avdrag för hushållsnära tjänster. 
Sala kommun bevakar löpande hur denna service fungerar och 
kan utvecklas. 
 

 Hur reagerar Sala kommun på den hårda kritiken från IVO? 
Erik Hamrin informerar att återkopplingen från IVO är absolut 
viktig för Regionernas förbättringsarbete. I den granskning som 
Regionen själva gjort av sjuka äldre med Covid hittar de inte 
några större konstigheter. Att de kunnat sköta sin dokumentat-
ion bättre och i något enstaka fall gjort personligt besök fram-
kom, men i stort stämmer deras granskning överens med vår 
uppfattning av att det mesta har fungerat. 
Sala kommun har sedan tidigare och nu under tiden från mars 
upplevt och har en god samverkan med vårdcentralerna i Sala, 
Medicinkliniken och Vårdhygien/Smittskyddet i Regionen. Re-
gelbundna avstämningsmöten varje vecka har funnits sen i slu-
tet av mars där vi kunnat stämma av vårt gemensamma arbete 
och utvecklat samarbetsrutiner. Kontakter tas lätt när det fun-
nits behov däremellan.  
Genom att vi öppnade Nya avdelningen i april har Regionens in-
satser främst kunnat samlas där och dagliga kontakter har fun-
nits för bedömningar. Så även nu när vi den 10 november åter 
öppnade upp vår nya Covid-avdelning, som har telefonrond på 
morgonen och läkarrond på plats efter lunch. Det är en förbätt-
ring som skett nu då man tidigare främst hade telefonkontakt 
varje morgon för att bedöma alla på avd. Avdelningen är nu 
stängd igen sen i onsdags den 25 november då vi inte har någon 
med positiv Covid på våra särskilda boenden. 
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 Önskemål om aktuell information om coronasmittan på äldreboen-
dena i Sala kommun. 
Erik Hamrin informerar att angående smitta i Sala nu, är vi i ett 
stabilt läge, vården jobbar på allt de kan för att alla rutiner för 
att förebygga att smitta kan spridas. Smittspårningen började 
tyvärr alldeles för sent (Regionens ansvar) i juni. Den fungerar 
nu och om någon boende eller medarbetare har ett positivt prov 
med Covid tas prover på alla som man har varit nära.  
Det innebär en omfattande administration men är avgörande för 
att förhindra smittspridning och ibland hitta positiva utan sym-
tom som vi gjort både bland boende och medarbetare. Hela lä-
net ligger högt i antal med positiva prover så håll avstånd för att 
undvika smitta ute i samhället! 
Därav har vi i Sala återhållsamhet med besök på våra boenden, 
det har mottagits bra, en förståelse finns, besök ordnas också 
förstås under ordnade former. 
När det gäller smittskyddsutrusning så har vi det så som läget är 
just nu. 
 

4. Nästa möte 
Måndagen den 8 februari. Någon från Vård och omsorg bjuds in för att 
prata uppsökande verksamhet 75+. 
Kommande möten 3 maj, 13 sep och 6 dec. 
 

5. Förslag på ärenden till kommande möten 

Regional samverkansgrupp för äldre 

Kommunsjuksköterska kommer och informerar om vad nära vård in-
nebär 

Information om hemtjänst och de olika boendeformerna 

 
 

Vid anteckningarna 
 

Nina Nilsson 


