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Svar på medborgarförslag om cirkelverksamheten i Kaplanens 
lokaler 

INLEDNING 
Lars Öberg inkom den 18 april med rubricerat medborgarförslag. Förslagsställaren 
befarar att när äldreboendet Kaplanen avvecklas så kommer den cirkelverksamhet 
som bedrivs där idag att påverkas. 

Beredning 
Bilaga KS 2013/230/1, svar på medborgarförslag från kommunstyrelsens ordfö
rande 
Bilaga KS 2013/230/2, yttrande från vård-och omsorgsförvaltningen 
Bilaga KS 2013/230/3, medborgarförslag 
Ledningsutskottets beslut 2013-10-01, § 256 

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

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslut8.r 

att anse medborgarförslaget besvarat. 

Utdrag 

kommunfullmäktige 

l Utdragsbe .. styrkande 
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DIARIENR: 2013/182 

KOMMUNSTYRELSEN 
Per-Olov Rapp 

Ink. 2013 ·ll9- 2 5 

Svar på medborgarförslag om cirkelverksamheten i Kaplanens 
lokaler 

Lars Öberg inkom den 18 april 2013 med rubricerat medborgarförslag. 
Förslagsställaren befarar, att när äldreboendet Kaplanen avvecklas så kommer den 
cirkelverksamhet som bedrivs där idag att påverkas. 

Cirkelverksamhet på Kaplanens bottenvåning bedrivs i nära samarbete med matsal, 
reception och övrig verksamhet. Förslagsställaren är angelägen om att 
cirkelverksamheten även fortsättningsvis får bedrivas där under likvärdiga 
förutsättningar, men ser risken att efter äldreboendet avvecklats så kommer det inte 
finnas möjlighet att fortsätta cirkelverksamheten på ekonomiskt likvärda villkor. 

l vård- och omsorgsboendet på Kaplanen finns det ytor på nedre plan som är öppna 
för allmänheten dagtid. Dessa används av personer som inte tillhör verksamheten, 
för aktiviteter såsom snickeri, bridge och biljard. Målgruppen är äldre. l dessa 
aktiviteter är inte vård- och omsorgsförvaltningen aktiva och har vid uppsägningen 
av Kaplanen inte för avsikt att hyra någon lokal för dessa. 

Sala kommun har hyrt ca 1200 kvm lokalyta på bottenvåningen på Kaplanen för 
vård- och omsorgsförvaltningens räkning sedan 1984. Hyran är idag på 2 454 766 
kronor. Avtalet har sagts upp, enligt förvaltningens önskemål, för avflyttning till 
2014-09-30. 

Diskussioner och planering pågår för närvarande med salabostäder för att hitta en 
positiv lösning 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 Sa!a. 

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

att medborgarförslaget anses besvarat 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 

SAlA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget l 
vaxel: 0224-550 oo 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

Per-Olov Rapp 

Kommunstyrelsens ordförande 

per-olov.rapp@sala.se 

Direkt: 0224-511 00 



Bilaga KS 2013/230/2 

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Helena Duske 

Yttrande gällande motion angående träffpunkt Kaplanen 

Antalet äldre i Sala kommun inom åldersgruppen 65-79 år ökar mycket till antalet 
de närmaste åren. Inom Vård och omsorgsförvaltningen finns det idag 
biståndsbedömd dagverksamhet främst får personer med en demenssjukdom och 
dels dagverksamhet som är öppen för den som vill 

l nuvarande Vård och omsorgs boendet Kaplanen finns det idag öppna ytor på nedre 
plan som är öppna får allmänheten dagtid. Dessa används idag av personer som inte 
tillhör verksamheten, för aktiviteter såsom snickeri, bridge och biljard. Målgruppen 
är äldre. l dessa aktiviteter är inte Vllrd och omsorgsförvaltningen aktiva och har vid 
uppsägningen av Kaplanen inte får avsikt att hyra nllgon lokal för dessa. 

Värd och omsorgsförvaltningen har inte nllgot förslag på hur en finansiering av 
hyreskostnaden för nedre plan på Kaplanen ska kunna ske och har heller inte för 
avsikt att hyra någon del efter att Vllrd och omsorgsboendet på Kaplanen upphör. 
Värd och omsorgsförvaltningen ser det som mycket viktigt att det finns 
samlingspunkter för äldre i Sala kommun. 

Helena Duske 

Verksamhetschef 

Vdrd och omsorgsförvaltningen 

salakommun 
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SALAKOMMUN 
YArd- och om$OTgsföNaltnlngen 
Box 304 
73325 Sala 

Besöksadress; Fredsgatan 23 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-192 98 
vard.och.omsorgsforvaltnlngen@sala.se 

Helsna Duslee 
Verksamhetschef 

Helena.Duske@sala.se 
Direkt: 0224-554 25 

www.sala.se 
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SA KOMMUN 
KommunstvreiRen• förvaltning 

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 
Åsa Eriksson 

Ink. 2013 -02- 2 5 

Yttrande över bottenvåningen på Kaplanen 

Sala kommun har förhyrt ca 1200 kvm lokalyta på bottenvåningen i Kaplanen for 
Vård och Omsorgsförvaltningens räkning sedan 1984. Hyran är i dag 2 454 766 kr. 
Avtalet har nu sagts upp, en! förvaltningens önskemål, för avflyttning till den 2014-
09-30. 

Lokalförvaltarnas roll är att hyra in lokaler samt omforhandla kontrakt en! 
verksamheternas önskemål. l detta fall är verksamhetens önskemål att avtalet ska 
sägas upp, ingen annan kommunal verksamhet har visat intresse av att överta 
byTesavtalet. 

Sala den 2013-02-25 

Åsa Eriksson 

Enhetschef 

SALAKOMMUN 
Tekniska förvaltningen 
Box304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Rädhusgatan 4 C 
Växel: 0224-550 00 

Fax: 0224-185 56 
teknlska@sala.se 
www.sala.se 

Asa Eriksson 
Enhetschef 

asa.erlksson@sala.se 
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SALA KOMMUN 
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Medborgarförslag bilagt mejl per 130417 

Ovisshet rörande cirkelverksamheten i Kaplanens lokaler 

Cirkelverksamheten som disponerar lokaler i Kaplanen engagerar hundratalet aktiva och många fler 
runt omkring. Den tillför väsentliga komponenter i den livskvalitet som vi alla värnar om. 
I samband med att äldreboendet på Kaplanen avvecklas kommer fastighetsägaren, den kommunägda 
allmännyttan salabostäder AB, att göra omdispositioner som även påverkar bottenvåningens lokaler, 
där cirkelverksamheten sedan många år bedrivits i symbios med matsal, reception och övrig 
verksamhet. Vi befarar att det efter äldreboendets avveckling knappast finns möjligheter att fortsätta 
med cirkelverksamheten på Kaplanen på ekonomiskt likvärda villkor. 
Inte desto mindre är vi ytterst angelägna om att Sala stad ser till att cirkelverksamheten som den idag 
bedrivs på Kaplanen får fortsatta likvärda förutsättningar. Det tusentalet pensionärer som stödjer detta 
är övertygade om att vår lilla stad kommer att respektera vår önskan om fortsatta aktiviteter och 
befrämjad livskvalitet. Har vi inte råd med det? 

För egen del godkänner jag att Sala stad lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt 
Personuppgiftslagen (1988:204) liksom att mitt ärende publiceras på stadens hemsida. 

Sala 2013-04-08 

Lars Öberg 
Dammgatan 3e 
733 38 SALA 
0224-290 30 0763-14 88 79 
lars.oberg@sverige.nu 


