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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  

nina.nilsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 78 05 
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Mötesanteckningar 16 maj 2022, kl 13.00-14.55 

Närvarande  
Erik Hamrin  ordförande KPR, (M) 
Bo Kihlström  v ordförande KPR, (S),  
 
Ordinarie ledamöter  
Per Byström  SPF Seniorerna Sala 
Folke Holmberg  Möklinta PRO 
Jan Albinsson  Sala PRO 
Gerd Långhede  Ranstaortens PRO 
Marianne Ling  Västerfärnebo PRO  
 
Ersättare 
Roger Borlund  Ranstaortens PRO 
Britt-Marie Ligne Carlsson SPF Seniorerna Sala 
Marianne Törnblom  Västerfärnebo PRO 
 

1. Föregående mötesanteckning 

Föregående mötesanteckningar gicks igenom. Britt-Marie Ligne Carls-
son, SPF Seniorerna, efterfrågar utskicket av Omvårdnadstaxorna för 
2022, dessa kommer nu att bifogas dessa minnesanteckningar. 

2. Information från organisationerna och KS/KF 

Ranstaortens PRO informerar att vissa inomhusaktiviteter är upp-
skjutna till hösten, det gäller bland annat Origami och Hemslöjd. Läs 
och res-cirkeln har planerat in en fyradagarsresa till bland annat 
Helsingborg i slutet av maj.  
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SPF Seniorerna Sala informerar att det mesta är igång, det är bara års-
mötet som släpar lite. De har bland annat varit på studieresa till 
Rensch-keramik.  
SPF har haft en utbildningsdag för KPR-ansvariga i Västmanland och 
då fått en presentation av Nära vård. Under 2022 skall många aktivite-
ter genomföras. Vi skall följa hur man lyckas med det. Förhoppningen 
finns att kommun och landsting äntligen skall kunna ta del av varand-
ras journaler. 

 

Sala PRO informerar att varje vecka är det cirka 25 aktiva grupper 
igång, men nu kommer den lite kärva tider då många vill ut i trädgår-
den och hålla på, så en del verksamhet avtar lite under sommaren. 
Hela sommaren har PRO gemensamma tipspromenader med SPF som 
anordnas runt dammarna inne i Sala varje vecka.  

 

Möklinta PRO informerar att de rullar på med aktiviteter och lite fes-
ter. Dansen avslutades förra måndagen med dryga 58 dansande. 
Gökvakan är på gång liksom hemlig resa. 

 

Västerfärnebo PRO informerar att de nu tar över danserna under som-
maren och då är det Svedboäng som gäller. Bingo, boule och hemlig 
resa är annat som är pågående och på gång. 

 

Efter informationen från pensionärsföreningarna uppstår en liten kort 
diskussion om drivmedelsprisernas påverkan på deltagandet, framför-
allt när det danstillfällena. Liksom att många kanske fortfarande upp-
lever en osäkerhet i att mötas fysiskt igen. 

 

Erik Hamrin informerar från kommunfullmäktige och kommunstyrel-
sen att det finns ett utkast på ett designförslag för torget i Sala, att det 
just nu pågår en utställning på stadsbiblioteket i Sala med teckningar 
på önskesoffor, totalt inkom närmare 200 teckningar från barn i Sala 
kommun om hur deras önskesoffa skulle se ut. 
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Sala kommun har en fortsatt utmaning när det gäller ekonomin. 

När det gäller arbetet med plankorsningen vid Strå och järnvägsområ-
det så fortskrider det som planerat.  

Handlingsprogram om skydd mot olyckor är antaget i Kommunstyrel-
sen i början av april. I samband med det så pågar arbetet med Trygg-
hetspunkter och kommunens beredskapssamordnare Elin Bjarnhagen 
arbetar just nu med trygghetspunkter i Sala kommun.  

 

Information om kommunens hemtjänst och boenden – 

Kommunen har samma boenden som tidigare; Björkgården, Brygge-
riet, Ekebygården, Johannesbergsgatan 2, Ålängan och Parklängan 2-3.  
Just nu finns det sju personer som väntar på plats. Det är inte någon 
regelrätt kö eftersom platserna fördelas efter behov. En del står kvar 
och väntar då de enbart önskar ett särskilt boende. Inga lediga platser 
finns just nu men det varierar snabbt. Vid behov av hemtjänst ansöker 
man till kommunens biståndsenhet. Behovet utreds och personen får 
ett bifall eller avslag på sin ansökan. Vid ett bifall verkställs beslutet av 
ett hemtjänstteam. Om ansökan gäller endast serviceinsatser kan be-
slutet verkställas av ett LOV företag. LOV-företag är Pernillas Alltjänst 
och Tompas städ. 
Man har rätt att tacka nej hur många gånger man vill. 
Britt-Marie LigneCarlsson SPF, kompletterar informationen med att 
om man har fyllt 75 år, så har man rätt till hjälp nio timmar i veckan 
utan biståndsbedömning, men måste skicka in en ansökan. 
Det finns en ansökningsblankett för detta på Sala kommuns hemsida: 
Serviceinsatser, 75 år och äldre - Ansökan - Biståndsenheten - Sala kommun 

3. Övriga frågor 

 Privata utförare av hemtjänst i Sala 
I nuläget finns det två stycken aktiva LOV företag, båda följer avtal 
och följs upp årligen. 
 

 Omfattning och regler för sophantering/sortering vid hemtjänst. 
Hemtjänstens medarbetare sopsorterar på samma vis som övriga på 

https://www.sala.se/selfservice/150/?ret=https%3a%2f%2fwww.sala.se%2fcategory%2f3760
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den aktuella adressen. Att det ibland blir mycket sopor vid omvård-
nad är inget som hemtjänsten ansvarar för utan vid ett ökat behov är 
det hyresgästens och fastighetsägarens ansvar.  
 

 Anslagstavlor vid sopstationer 
Ranstaortens PRO lägger fram förslaget att Sala kommun sätter upp 
anslagstavlor vid sopstationerna då det är lite av en samlingsplats. 
Kontakt tas med Kent Karlsson på gata-park, VAFAB och Christofer 
Berg på kommunikationsenheten om vilka möjligheter som finns. 
 

 Kommunens avtal gällande SäBo på Bergsmansgatan 
Kommunen hyr halva husets verksamhetsyta från 1/1 2023 och res-
ten efter två år. Vi kommer att driva platserna i kommunal regi. Pla-
nen är att öppna dessa platser i början på 2023 och till dess ha en 
noggrann planering, rekrytering etc. Nämnden har också fattat beslut 
om att göra Ålängan till ett biståndsbedömt mellanboende och de som 
har behov av SÄBO flyttar till Bergsmansgatan.  
 
Rådet enas om ett starkt önskemål att en tjänsteperson från Vård- 
och omsorgskontoret ska vara med en timme under rådets möten för 
att kunna svara på frågor, då det alltid blir följdfrågor som måste kol-
las upp och det tar alldeles för lång tid innan råden får återkoppling 
annars. 
 
När det gäller Avslag på ansökningar till Säbo, så har svar inkommit 
från Vård och omsorg gällande procentsatsen. 
2021 beviljades 439 personer Säbo. 7 fick avslag = 1,59% 
Hittills i år har 44 personer beviljats boende och 1 har fått avslag = 
2,27% 
Beviljandesiffran gäller även omprövningar. Därmed ligger vi under 
genomsnittet för landet. 

4. Nästa möte 

Återstående mötesdagar 2022: 
26 sep 13.00, 12 dec 13.00. 
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5. Förslag på ärenden till kommande möten 

Information om hemtjänst och de olika boendeformerna, förslag att 
denna punkt tas upp på kommande möte i september. 

Trygghetsboendet i Ransta 

Arbeta om rådets riktlinje inför 1 januari 2023, det behöver göras un-
der de två kommande mötena hösten/vintern 2022. 

Regional samverkansgrupp för äldre 

 

Möte för förgruppen är planerad till den 12 september 13.00 på Ka-
planen. Kommunen kommer att skicka ut en påminnelse kring näst-
kommande möte tre veckor innan mötet via mejl och sms. 

 

 

Vid anteckningarna 
 

Nina Nilsson 


