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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 8 februari 2021, kl 13.00-14.20 
 

Närvarande  
Erik Hamrin  vice ordförande i kommunstyrelsen 
Bo Kihlström  opposition (S), deltog på distans  
 
Ordinarie ledamöter  
Per Byström  SPF Seniorerna Sala, deltog på distans 
Anita Bertilsson  PRO Möklinta, deltog på distans 
Claire Höglund Wilhelmsson PRO Sala, deltog på distans 
Gerd Långhede  PRO Ranstaorten, deltog på distans  
 
Ersättare 
Roger Borlund  PRO Ranstaorten, deltog på distans 
Britt-Marie LigneCarlsson SPF Seniorerna Sala, deltog på distans 
Mai-Britt Frank  PRO Sala, deltog på distans 
 
 

1. Föregående minnesanteckning 

Föregående protokoll genomlystes. Kort kommentar från Erik Hamrin 
när det gäller trygghetsboendet i Ransta, som Erik kommer att ta upp 
som en övrig punkt. 

 

2. Information från organisationerna 

SPF Seniorerna Sala informerar att verksamheten fortsatt ligger på 
sparlåga. Väntan är i första hand på första omgången av vaccin. Per be-
tonar vikten av att nå ut med information. 
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PRO Möklinta meddelar att det inte händer mycket just nu, utan det är 
mest väntan på bättre tider. 

PRO Sala fortsätter med sina promenader varje fredag, men i övrigt är 
det lugnt på aktivitetssidan. Expeditionen har öppet måndagar och 
onsdagar mellan klockan 10.00-12.00. 

Ranstaortens PRO låter meddelar att trygghetsboendet i Ransta är en 
stående punkt bland deras medlemmar. 

 
3. Övriga frågor 

 Hur är det med smitta på boenden?: 
Just nu är det inte någon smitta på något boende. Om det är så att en 
boende har varit iväg till sjukhus på grund av sjukdom, så ska den 
personen vara i karantän 14 dagar på specialavdelningen på Jakobs-
bergsgården innan personen får komma hem till avdelningen igen. 
 

 Hur är det med personaltillgång på Säbo och inom hemvården? 
Det är under kontroll och sommarbemanning pågår för fullt.  

 
 Hur fortskrider vaccinationerna? 

Fas 1 gällande vaccinationerna är avklarad enligt plan, det vill säga 
den del som vård- och omsorg har ansvarat för att ge brukare inom 
Säbo. Även dos 2 av vaccinet ska kunna ske enligt plan snart. 
 

 Hur långt har man kommit med Äldreplan för Sala? 
Äldreplanen ska upp på behandling på vård- och omsorgsnämnden 
den 10 februari, och sedan vidare till kommunstyrelsen. Planen har 
varit ute på remiss och gensvaret har varit stort.  
Handlingar gällande Äldreplanen bifogas mötesanteckningarna. 

 

 Länken nedan är bra att ha koll på för att följa planeringen gällande 
vaccination i Västmanland: 

https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar--besvar/lungor-och-
luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-
19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19-
i-vastmanland/ 

https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19-i-vastmanland/
https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19-i-vastmanland/
https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19-i-vastmanland/
https://www.1177.se/Vastmanland/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/vaccination-mot-covid-19-i-vastmanland/
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Just nu lyder information så här, men då den ändras så är det viktigt 
att själv besöka sidan ovan: 
Se om du ska boka tid just nu 
Endast du som tillhör någon av följande grupper ska boka tid för vac-
cination mot covid-19 just nu: 
Du som har hemtjänst. 
Du som bor tillsammans med någon som har hemtjänst eller hem-
sjukvård. 
Du som arbetar nära dessa personer inom äldreomsorg, hemtjänst el-
ler hemsjukvård. 
 

 Landets kommuner ska under 2021 få 4 miljarder kronor av regeringen 
som ska vara öronmärkta till att förbättra äldreomsorgen. Hur ser Sala 
kommuns plan kring detta ut?? 

De 4 miljarder som tilldelas till landets kommuner för att förbättra 
äldreomsorgen ger Sala kommun drygt 10 miljoner kr. Det tilldelade 
statsbidraget går oavkortat till Äldreomsorgen i Sala kommun för att 
bibehålla och stärka kvalité och personalresurser. 
 

 Äldreomsorgslyftet, Sala var en av landets kommuner som inte sökte bi-
drag för äldreomsorgslyftet förra året, varför sökte inte Sala kommun bi-
drag? 
Åsa Sahlberg, vård- och omsorg svarar att Sala kommun har haft en 
annan satsning som kallats för utbildningsanställning, formen har va-
rit en gemensam satsning med Kungsängsgymnasiet som gett eleven 
möjlighet att studera 50 % och arbeta hos vård och omsorg 50 %. När 
eleven sen blivit färdig undersköterska har personen fått en anställ-
ning i någon av vård och omsorgs verksamheter. 

 Denna typ av satsning har pågått i flera år i Sala kommun och därför 
har inte Äldreomsorgslyftet känts aktuellt eftersom det är samma 
personer som skulle vara aktuella för båda satsningarna. 

 2021 finns inte längre den möjligheten och därför kommer vård och 
omsorgskontoret söka om pengar från äldreomsorgslyftet och er-
bjuda personer att utbilda sig genom äldreomsorgslyftet.  
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4. Uppsökande verksamhet +75,  
Sipan Mehho informerar om vad uppsökande verksamhet i Sala kom-
mun innebär. Ett brev skickas hem till alla över 75 år, och är personen 
intresserad av att ta del av tjänsten så blir det ett första besök där det 
sedan bestäms hur man ska gå vidare. Det är två utbildade underskö-
terskor som arbetar med uppsökande verksamhet. Tanken är att de 
ska göra mellan 8-10 besök per vecka. Tyvärr har corona satt tillfälligt 
stopp för verksamheten som precis hade kommit igång i början av 
2020.  
Britt-Marie LigneCarlsson tipsar om Äldrelinjen som finns att nå via 
020-22 22 33.  
Powertpoint-presentationen bifogas mötesanteckningarna. 

5. Nästa möte 
Måndagen den 3 maj. Kommunsjuksköterska informerar om vad nära 
vård innebär. 
Kommande möten 13 sep och 6 dec. 
 

6. Förslag på ärenden till kommande möten 

Regional samverkansgrupp för äldre 

Information om hemtjänst och de olika boendeformerna 

 

 

Vid anteckningarna 
 

Nina Nilsson 


