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Svar på medborgarförslag om Kaplanens framtid och funktion 

INLEDNING 
Medborgarförslag undertecknat av 77 personer har inkommit 16 maj 2013. För
slagsställarna är bestörta över att Sala kommun har sagt upp hyresavtalen för vård
och omsorgsboendet Kaplanen och att det nedre våningsplanet som är lättillgängligt 
för personer med rullstol och rullatorer inte längre ska kunna vara den mötes- och 
aktivitetsplats som det idag är för kommuninvånarna. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/229/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordfö
rande 
Bilaga KS 2013/229/2, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 255 

Yrkanden 
Ulrika Spåre bo (S) yrkar 
bifall tillledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att kommun
fullmäktige beslutar 
att anse medborgarförslaget besvarat. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 

33 {41) 
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Svar på medborgarförslag om Kaplanens framtid och funktion 

Rubricerat medborgarförslag, som inkom 16 maj 2013, är undertecknat av 77 
personer. Förslagsställarna är bestörta över att Sala kommun har sagt upp 
hyresavtalet för vård- och omsorgsboendet Kaplanen. 

Förslagsställarna skriver att det är tråkigt att nedre våningsplanet, som är 
lättillgängligt för personer med rullstol och rullatorer, inte längre ska kunna vara 
den mötes- och aktivitetsplats som det idag är för kommuninvånarna. Här pågår 
bland annat rehabilitering i form av dagverksamhet riktad till personer med 
rörelsesvårigheter. Utan träning och social samvaro kommer isolering och 
försämring att ske för dessa personer. Våningsplanet är i övrigt fYllt av aktiviteter 
och har en restaurang. Alla pensionärer kan här delta i aktiviteter så som bridge, 
biljard, väveri och träslöjd. Förslagsställarna undrar var dessa verksamheter ska 
bedrivas i framtiden. 

Diskussioner och planering pågår för närvarande med salabostäder för att hitta en 
positiv lösning i Kaplanen av lokalbehovet för den öppna verksamhet för äldre som 
idag bedrivs dagtid i Kaplanen. Häri ingår också möjligheten att inrymma lokaler för 
Föreningen Samarbetet Föreningarnas Hus i Sala, inklusive cafeverksamhet. 

Nedre botten i Kaplanen är en utmärkt yta för dessa ändamål. Ambitionen med 
Kaplanen är att möjliggöra ett trygghetsboende för äldre anpassat med smarta 
hjälpmedel och service, social samvaro och stimulerande aktiviteter. Ett besked om 
allt detta kan förhoppningsvis lämnas före årsskiftet. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anser medborgarförslaget besvarat 

Per-Olov Rapp (s) 

Ordförande kommunstyrelsen 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Per-Olov Rapp 
Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 
Direkt: 0224-74 7100 
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Till 
Kommunstyrelsen i Sala kommun 

Ang Kaplanens framtid och funktion 

Vi har med stigande förvåning och bestörtning tagit del av Sala kommuns beslut 
att låta Kaplanens serviceboende bli ett "vanligt" hyreshus i salabostäders 
husbestånd, låt vara att det kanske kommer att finnas ett 55+ krav när nya 
hyresgäster söker bostad, men P-platser finns inte heller i den omfattning som 
tydligen numera krävs för "vanligt boende"! ! 
Vad värre är att hela nedre våningsplanet som är lättillgängligt med rullstol och 

rullator nu inte längre ska kunna användas med nuvarande funktioner vilket 
innebär mötes- och aktivitetsplats f'ör alla Salas kommuninnevånare oavsett 
ålder och handikapp. 
Där pågår bland annat rehabilitering i form av dagverksamhet, riktad till 

personer med rörelsesvårigheter efter stroke, benbrott och andra handikappande 
sjukdomar i nervsystemet. Utan denna träning och sociala samvaro kommer 
isolering och försämring att ske med förödande konsekvenser för individen och 
krav på ökande vårdinsatser för kommunen, för alla ska väl ha rätt till ett värdigt 
liv även om det inte blir likvärdigt. Redan nu har kommunen fått överta ansvaret 
för hemsjukvården som tidigare bedrevs av landstinget. 
Alla aktiva pensionärer, med och utan rullator, kan delta i kursverksamheter, 

bridgespel, biljard, väveri, träslöjd, mm, samt :far möjlighet att träffa andra och 
stimuleras socialt. Våningsplanet är fYllt av verksamheter och har dessutom en 
restaurang. Det centrala läget gör det lätt att nå, inte minst för alla äldre som bor 
i eller lätt kan ta sig till centrala Sala 
Var är det tänkt att dessa viktiga verksamheter ska bedrivas i framtiden? 

Om hyran verkligen sätts så hög som det nämndes i informationsmötena med 
PRO och SPF är det verkligen en skandal om salabostäders kontor ska kostas på 
en sådan central, dyr och handikappsanpassad lokal! 

Sala den 2013-04-02 
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Till 
Kommunstyrelsen i Sala kommun 

Ang Kaplanens framtid och funktion 

Vi har med stigande förvåning och bestörtning tagit del av Sala kommuns beslut 
att låta Kaplanens serviceboende bli ett "vanligt" hyreshus i salabostäders 
husbestånd, låt vara att det kanske kommer att finnas ett 55+ krav när nya 
hyresgäster söker bostad, men P-platser finns inte heller i den omfattning som 
tydligen numera krävs för "vanligt boende"!! 
Vad värre är att hela nedre våningsplanet som är lättillgängligt med rullstol och 

rullator nu inte längre ska kunna användas med nuvarande funktioner vilket 
innebär mötes- och aktivitetsplats för alla Salas kommuninnevånare oavsett 
ålder och handikapp . 
. · Där pågår bland annat rehabilitering i form av dagverksamhet, riktad till 
personer med rörelsesvårigheter efter stroke, benbrott och andra handikappande 
sjukdomar i nervsystemet. Utan denna träning och sociala samvaro kommer 
isolering och försämring att ske med förödande konsekvenser för individen och 
krav på ökande vårdinsatser för kommunen, för alla ska väl ha rätt till ett värdigt 
liv även om det inte blir likvärdigt. Redan nu har kommunen fatt överta ansvaret 
för hemsjukvården som tidigare bedrevs av landstinget. 
Alla aktiva pensionärer, med och utan rullator, kan delta i kursverksamheter, 

bridgespel, biljard, väveri, träslöjd, mm, samt f'ar möjlighet att träffa andra och 
stimuleras socialt. Våningsplanet är fyllt av verksamheter och har dessutom en 
restaurang. Det centrala läget gör det lätt att nå, inte minst för alla äldre som bor 
i eller lätt kan ta sig till centrala Sala 
Var är det tänkt att dessa viktiga verksamheter ska bedrivas i framtiden? 
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