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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 

 
 

 

S
A
L
A
1
0
0
0
, 
v
 2

.0
, 
2
0
1
2
-0

8
-0

2
  

N
:\

K
S
F
\P

e
n
s
io

n
ä
rs

rå
d
\2

0
2
1
\M

o
te

s
a
n
te

c
k
n
in

g
 K

P
R
 2

0
2
1
-0

5
-0

3
.d

o
c
x
  

Mötesanteckningar 3 maj 2021, kl 13.00-15.00 
 

Närvarande  
Erik Hamrin  vice ordförande i kommunstyrelsen 
Bo Kihlström  opposition (S), deltog på distans  
 
Ordinarie ledamöter  
Per Byström  SPF Seniorerna Sala, deltog på distans 
Gerd Långhede  PRO Ranstaorten  
Kerstin Harring  SKPF 
 
Ersättare 
Roger Borlund  PRO Ranstaorten, deltog på distans 
Britt-Marie LigneCarlsson SPF Seniorerna Sala, deltog på distans 
Marianne Törnblom  Västerfärnebo PRO, deltog på distans 
 
 
 

1. Föregående minnesanteckning 

Föregående protokoll genomlystes.  

2. Information från organisationerna 

SPF Seniorerna Sala informerar att verksamheten fortsatt ligger på 
sparlåga. Några uteaktiviteter har satt igång, men mest laddas det in-
för hösten. Årsmöte kommer att hållas utomhus i slutet av maj början 
av juni. 

Västerfärnebo PRO planerar också årsmöte till slutet av maj början av 
juni, när man kan börja sitta ute. Även de hoppas på hösten. 
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Ranstaortens PRO låter meddelar att trygghetsboendet i Ransta är en 
stående punkt bland deras medlemmar och Gerd Långhede läser upp 
en kort resumé: 
28 oktober 2016 höll representanter från Riksbyggen ett informat-
ionsmöte, och den 21 augusti 2018 informerade Anders Wigelsbo på 
ett informationsmöte om trygghetsboendet i Ransta. 
Den 29 oktober 2018 åkte några från PRO i Ransta på studiebesök till 
Tallen i Frövi. Men sen har det inte hänt så mycket mer konkret.  
Häromkvällen var det dock ett informationsmöte om en tänkt bygg-
nation av 18 lägenheter i tre huskroppar som en privat entreprenör 
planerar i Ransta. Men vi som bor i Ransta undrar vad som händer 
med planerna kring trygghetsboendet. 
Erik Hamrin svarar att trygghetsboendet är en fortsatt angelägen 
fråga och att arbetet med att titta på olika alternativ fortsätter. Det är 
viktigt att hitta en lösning som fungerar ekonomiskt för såväl kommu-
nen som de som ska bo i ett framtida trygghetsboende. 

SKPF håller i och håller ut, årsmöte planerat till slutet av maj början av 
juni, när man kan börja sitta ute. 

 
3. Nära vård  

Malin Neidenmark, Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Andreas 
Ranhem från Region Västmanland informerar om vad Nära vård inne-
bär.  
Psykisk ohälsa och sjukdomsförebyggande är liksom närsjukvård och 
mobilitet viktiga ledord i det nya arbetssättet. Den framtida tillgäng-
liga, goda och jämlika vården ska utgå från en personcentrerad och re-
lationsskapande vård. Proaktivitet är i fokus för att öka hälsan. 
SPF Sala undrar vari skillnaden blir med det nya? 
Malin Neidenmark svarar att det nu kommer att vara det mobila tea-
met som kommer att ha kontakt med specialistläkare om de behöver 
kopplas in till exempel, det är inte den enskilde själv som ska behöva 
boka tid och så vidare, utan det är mobila teamet som har det övergri-
pande ansvaret. Teamen ska hålla ihop samarbetet över gränserna. 
Ransta PRO påpekar att i Avesta kommun har man redan arbetat så-
här en tid, varför först nu i Sala? 
Andreas Ranhem förklarar att inte hela organisationen har varit mo-
gen tidigare, det handlar om att inte tillåta stuprör utan kunna arbeta 
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över gränserna och nu är vi mogna för det i vår region, och det här ar-
betssättet är på gång i flera regioner nu. Sen är det vissa saker som vi 
inte är i hamn med än, men medvetenheten finns liksom kunskapen 
och viljan. 
Powerpoint-presentationen bifogas mötesanteckningarna. 

Introduktionsfilm: 
https://youtu.be/HfwKuPxZiSw 
Patientkontrakt: 

https://www.youtube.com/watch?v=5pHR1avsTXE 
 

4. Övriga frågor 

 Har erfarenheterna från äldreboendena och kritiken från IVO rörande 
smittspridningen 2020 lett till några förändringar 2021? 
Svar har inkommit från Vård och omsorg på rådets fråga om att äldre 
personer har drabbats hårt i den pågående smittspridningen av covid 
– 19, så även Sala. IVO genomförde en nationell tillsyn gällande äldre-
omsorgen. Vad som fungerat bra och vilka brister som fanns. 
Tillsynen handlar i första hand om att bidra till förbättring och inte 
leta fel. 
Den kritik Sala fick var mycket mild och handlade om att hela vårdför-
loppet inte gick att följa på ett tydligt sätt i några enstaka journaler. 
2021-04-22 inkommer beslut om avslut av tillsynsärendet. IVO är 
nöjda med åtgärderna, dnr 2021/22. 
 
Vård och omsorg har arbetat intensivt med: 

o Utbildningsinsatser för att säkerhetsställa att skyddsutrustning 
används på rätt sätt. 

o Förstärkta hygienrutiner. 
o Ständiga riskanalyser. 
o Kontinuerliga ändringar i personalplanering/bemanningsänd-

ringar. 
o Ökad samverkan i det multiprofessionella teamet. 
o Användning av digitala lösningar. Till exempel digitala möten. 

Kommunikation med den äldre och dess anhörig. 
o Dokumentationsutbildning HSL. 
o Ökad samverkan. 

 

https://youtu.be/HfwKuPxZiSw
https://www.youtube.com/watch?v=5pHR1avsTXE
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 Har Salas VoO gjort några förändringar av vårdens organisation, be-
manning eller fördelning av budgeterade medel? 
Svar har inkommit från Vård och omsorg på rådets fråga om föränd-
ringar i organisationen. Någon större omorganisering har inte påbör-
jats under 2021. Vi arbetar systematiskt och försöker att normalisera 
våra verksamheter efter det gångna året.  

 
 Hur ser kontoret på personalsituationen och deras missnöje med de före-

slagna schemana? 
Svar har inkommit från Vård och omsorg på rådets fråga om de före-
slagna schemana som det har varit insändare om i Sala allehanda. 
Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR (Sveriges 
kommuner och regioner) och kommunal mellan 2016-2024. Målet är 
att heltid ska bli norm. Att införa heltid kanske tros vara enkelt men 
det innebär många förändringar som påverkar många människor. Det 
är en komplex utmaning som behöver hanteras när en heltidsorgani-
sation skapas. Bemanning, arbetsmiljö och schemaläggning  
organiseras så att alla kan arbeta heltid om individen önskar. I och 
med det behöver verksamheternas scheman ses över. 
 
Vård- och Omsorgsverksamheter bedrivs dygnet runt. Vi kan inte 
stänga på kvällar, nätter helger och högtider. Verksamheterna pågår 
ständigt.  
I och med möjligheten för anställda att arbeta heltid behöver vi också 
göra verksamhetsanpassade scheman. Vi gör en jämnare bemanning 
och strävar efter att få bort delade turer. Att förändra ett schema är 
en process och förändring som påverkar de som berörs på olika sätt.  
Schema och bemanning utgår alltid utifrån verksamhetens behov. 
Många upplever att förändringarna är jobbiga och det nya arbetssät-
tet känns otryggt. Alla verksamheter arbetar med delaktighet och 
möjlighet att kunna påverka i den mån det går.  
Det uppstår ofta en orolighet vid förändringar – förändringar är inte 
alltid av ondo. Det är vår fulla övertygelse att de nya schemana kom-
mer att skapa en jämnare bemanning vilket ger en bättre arbetsmiljö 
för medarbetarna och schemana är anpassade efter verksamhetens 
behov. 
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En utvärdering av de nya schemana kommer att ske under hösten i 
alla verksamheter. 
 

5. Nästa möte 
Måndagen den 13 september. Kommande möte 6 dec. 
 

6. Förslag på ärenden till kommande möten 

Regional samverkansgrupp för äldre 

Information om hemtjänst och de olika boendeformerna 

Äldreplanen 

 

 

Vid anteckningarna 
 

Nina Nilsson 



Nära Vård Pensionärsrådet 2021-05-03

Malin Neidenmark-MAS Sala Kommun och projektledare

Andreas Ranhem-Verksamhetschef Sala Sjukhus  och

Projektägare

P

Framtidens nära vård – ett samarbete mellan Region Västmanland, Arboga kommun, Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, Kungsörs kommun, 

Köpings kommun, Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun, Surahammars kommun och Västerås stad.



Framtidens nära vård i 
Västmanland
Film



Länet delas upp i fyra noder

En gemensam målbild för hela länet

Tre målområden

En länsgemensam ledningsgrupp

En programsamordnare i Regionen som 
håller ihop förflyttningens hela 
perspektiv

En processledare som företräder 
kommunerna i Nära vård 
förflyttningen





Vision och tidplan

2025 20302020

Målområde:

Närsjukvårdoch
mobilitet

Målområde:

Sjukdoms-
förebyggande

Målområde:

Psykisk ohälsa

Patient-
kontraktet



Det handlar om dessa delar

Målområde:

Närsjukvård och 
mobilitet

Målområde:

Sjukdoms-
förebyggande

Målområde:

Psykisk ohälsa

Kommun

Region

Patient



Mobilitet i nära vård –
i Sala



Målområde 
Närsjukvård 
och mobilitet

Uppdraget är att utveckla en Närsjukvård för personer 
med sjukdomar som inte behöver akutsjukhusets 
resurser, samt att utveckla den avancerade sjukvården i 
hemmet inklusive den palliativa vården. Uppdraget för 
målområdet är att utifrån befolkningens behov, med 
fokus på de identifierade målgrupperna: 
• Etablera närsjukvård med direktinläggningsplatser i 
Fagersta, Köping, Sala och Västerås. 
• Etablera och utveckla nya och befintliga mobila resurser.



Målområde 
Närsjukvård 
och mobilitet

Tankar kring nod Sala


