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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNSTYRELSEN 

Sammanträdesdatum 

2021-11-10 

Dnr 2020/968 

Äldreplan Sala kommun 2022-2032 

INLEDNING 
Vård- och omsorgsnämnden beslutade den 17 september 2019, § 86, att en plan för 
Sala kommuns äldre (2022-2032) skulle utarbetas. Äldreplanen gjordes i 
projektform med en nyrekryterad projektledare. Det är en övergripande plan som 
omfattar olika delar i Sala kommuns verksamheter och dess innevånare. Vård- och 
omsorgsnämnden beslutade den 17 juni 2020 att godkänna förslaget till Äldreplan 
2022-2032, samt att överlämna den till kommunstyrelsen för vidare hantering och 
beslut. Vid kommunstyrelsens ledningsutskott den 26 augusti 2020, § 113 
återremitterades planen, i syfte att sända ut den på remiss. I december 2020 gick 
den ut på remiss till olika organisationer och politiska partier och vård- och 
omsorgsnämnden beslutade den 10 februari 2021 att godkänna det nya förslaget till 
Äldreplan 2022-2032 samt att överlämna planen till kommunstyrelsen för vidare 
hantering och beslut. Vid sammanträdet framkom att dokumentets giltighetstid bör 
revideras. 

Besiutsunderiag 
Bilaga SK 2021.384, protokollsutdrag från VON,§ 17, 2021-02-10 inklusive förslag 
till Äldreplan Sala kommun 2022-2032 med bilagor. 

Ledningsutskottets beslut§ 211, 2021-10-28 

Yrkanden 
Erik Hamrin (M) yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag att kommunstyrelsen hemställer att 
kommunfullmäktige beslutar 
att anta Äldreplan Sala kommun 2022-2032 i enlighet reviderat med bilagt förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande mot avslag och finner yrkandet 
bifallet. 

BESLUT 
Kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar, 

att anta Äldreplan Sala kommun 2022-2032 i enlighet med reviderat bilagt förslag. 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 

I urncagsbes<yckaode 

33 (61) 
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2021-01-25 

DIARIENR: 2019/1238, 2021/19 
ÄRENDE NR 7 

 
MISSIV 

    
    

VÅRD OCH OMSORG   

Ingrid Strandman 

Vård- och omsorgsnämnden  

 

 

SALA KOMMUN 
Vård och omsorg 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Fredsgatan 23, Sala 
Telefon: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-192 98 
vardomsorg@sala.se 
www.sala.se 

Ingrid Strandman 
Socialchef 

Vård- och omsorg 
Direkt: 49007 
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MISSIV 

Äldreplan Sala kommun 2020-2030 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade våren 2020 att en plan för Sala kommuns 

äldre (2020-2030) skulle utarbetas. Äldreplanen gjordes i projektform med en 

nyrekryterad projektledare. Det är en övergripande plan som omfattar olika delar i 

Sala kommuns verksamheter och dess innevånare. Planen har kompletterats efter 

återremittering, KSLU 2020-08-26, § 11, under rubriken medborgardialog med 

redovisning av enkätundersökning samt remissvar. 

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta 

att godkänna Äldreplan Sala kommun 2020-2030, samt 

att överlämna planen till Kommunstyrelsen för vidare hantering och beslut. 

 

 

 

Ingrid Strandman 

Socialchef 

 

 

Bilaga 

1 Äldreplan Sala kommun 2020-2030 

2 Enkät 

3 Remiss 



     

     Bilaga 1

   

Äldre i Sala kommun 

 

Under våren 2020 pågår ett arbete med att ta fram en plan för Sala kommuns 

äldre. Arbetet bedrivs av en projektledare som arbetar på kommunens Vård och 

Omsorg. 

Planen är tänkt att vara ett verktyg för politiker, kommunens organisationer 

och verksamheter samt dem som arbetar med äldre på något sätt i Sala 

kommun, att på bästa möjliga sätt göra Sala kommun till en äldrevänlig 

kommun. 

Målet är att Sala kommun ska vara en bra kommun att åldras i. 

För att lyckas med detta är det jätteviktigt att samla in så mycket synpunkter 

och åsikter som möjligt från kommunens invånare. Denna folder innehåller lite 

kort information om arbetet med planen samt en del frågor som vi vore mycket 

tacksamma om Ni ville fylla i. Vi hoppas att så många som möjligt fyller i dessa 

för att få en bra bild av hur Ni tänker kring äldres möjligheter i kommunen. Det 

går också bra att skriva åsikter och synpunkter på ett löst blad och skicka med. 

Vi hoppas ni tycker detta är lika viktigt som vi gör och vill delta med att svara 

på frågorna. 
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Om projektet - Äldreplan 

Befolkningen i landet ökar hela tiden. I januari 2017 passerade Sverige 10 

miljoner invånare. I Sala kommun bodde det vid förra årsskiftet 22,894 

personer.  

En stor andel av dessa är i åldern 65+. Det är också gruppen äldre som väntas 

öka med störst andel inom de kommande åren. 

Detta ställer stora krav på kommunen att möta de ökande behoven.  

Sala kommun vill att kommunen ska vara så bra som möjligt för alla invånare 

att leva och verka i. ”Plan för Sala kommuns äldre” är tänkt att bli ett verktyg för 

kommunen att på bästa sätt möta de behov som finns bland äldre och 

möjliggöra för alla äldre att leva så hälsosamma och goda liv som möjligt.  

För att lyckas med detta behövs flera saker. Dels behöver kommunen samarbeta 

och samverka med organisationer och verksamheter runt om i kommunen. Det 

behövs också samlas in åsikter och synpunkter från äldre vad de själva vill. 

En projektgrupp arbetar med äldreplanen och har i uppdrag att samla in så 

mycket material, kunskaper, åsikter och synpunkter som möjligt. Vi ser även 

hur andra kommuner har arbetat och lyssnar in vad nationella råd och riktlinjer 

säger.  

Visionen som vi arbetar för att uppnå lyder: 

Ett hälsosamt åldrande 

Vi vill möjliggöra för alla äldre att må så bra som möjligt och känna sig trygga 

och nöjda med kommunens insatser för detta syfte. På kommande två sidor 

finns några frågor vi hoppas få svar på för att få en bild av vad Ni anser är viktigt 

för att nå visionen.  

Frågorna vänder sig till dig som är 65 år eller äldre, eller som kommer 

uppnå den åldern inom en 10-års period. 
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Vi hoppas Ni vill ta Er tid att besvara dessa och sedan lämnar in dem på 

angivet ställe. 

Tack på förhand! 

Vänligen kryssa i din ålder:    

▭ 55-64 år       ▭ 65-74 år       ▭ 75-80 år       ▭ 80 + år 

 

Hur skulle du uppskatta din hälsa? 

          ▭          ▭                    ▭      ▭              

Inte alls bra Inte så bra      Bra Jättebra 

 

Upplever du, någon gång, något av följande: 

⎕ Otrygghet i hemmet 

⎕ Ensamhet 

⎕ Ängslan/Oro 

⎕ Smärta/Värk 

Är du fysiskt aktiv (tränar/promenerar/cyklar)? 
    ▭            ▭                         ▭                                   ▭           ▭              

Aldrig     Sällan     1-2 gånger/vecka     3-4 gånger/vecka     Dagligen 

 

Äter du måltider tillsammans med andra eller ensam? 
         ▭               ▭                         ▭          ▭              

Alltid ensam       Oftast ensam       Oftast med andra       Alltid med andra 

 

Hur bor du idag?                Hur skulle du vilja bo? 
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Tycker du att Sala kommun är bra att åldras i? 

  ▭       ▭            ▭                    ▭              

  Ja Tveksam           Nej       Kan inte avgöra  

 

Behöver något förändras/utvecklas?  
(Det går bra att välja fler alternativ)  
⎕ Kollektivtrafik och vägar    

⎕ Äldreomsorg 

⎕ Tillgänglighet till byggnader/utemiljöer  

⎕ Möjlighet till arbete/sysselsättning för äldre 

⎕ Möjlighet till träffpunkter/mötesplatser   

⎕ Information 

⎕ Evenemang, aktiviteter  och utbildningar  

⎕ Bostäder 

⎕ Möjligheter till gemensamma måltidsmiljöer 

⎕ Nej, allt är bra som det är 

⎕ Kan inte avgöra 

⎕ Villa 

⎕ Radhus 

⎕ Bostadsrättslägenhet 

⎕ Hyreslägenhet 

⎕ Trygghetsboende/ 

Seniorboende 

⎕ Annat 

⎕ Villa 

⎕ Radhus 

⎕ Bostadsrättslägenhet 

⎕ Hyreslägenhet 

⎕ Trygghetsboende/ 

Seniorboende 

⎕ Annat 
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⎕ Annat: 

 

 



BILAGA    Bilaga 2. 

 

REMISS 

Äldreplan för Sala kommun, VON dnr 2020/1238, KS dnr 
2020/968 
 

REMISSINSTANSER 
 
Bygg- och miljönämnden 

Skolnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Salabostäder AB 

Samhällsbyggnadskontoret 

PRO (Sala, Möklinta, Ransta, Västerfärnebo) 

SPF (Sala, Tärna) 

SKPF (Sveriges kommunalarbetares pensionärsförening) 

Centerpartiet 

Moderaterna 

Kristdemokraterna 

Liberalerna 

Salas Bästa 

Socialdemokraterna 

Miljöpartiet 

Vänsterpartiet 

Sverigedemokraterna 

 

Remissvaren ska ha kommit in till vård- och omsorgsnämnden senast den 20 december 
2020. Skickas till registrator på administrativt stöd, vard.och.omsorg@sala.se 

 

 

mailto:vard.och.omsorg@sala.se


       
 
Remissvar från Moderaterna Äldreplan Sala Kommun    
 

Moderaterna i Sala vill framföra att den äldreplan som lagts fram är såväl ambitiös som välskriven. 
De åsikter och synpunkter vi väljer att föra fram syftar till att stärka möjligheten att förverkliga 

planen inom 10 år. Tydligt är att det kommer krävas en energisk och ambitiös inställning hos Vård- 
och omsorgsförvaltningen och ett stort engagemang från chefer. Här är det tydligt att planens olika 

delområden måste vara noggrant preciserade ner mot olika verksamhetsområden. 
 

Den ekonomiska situationen är en viktig fråga när det gäller Vård- och omsorgsnämnden och 
kommer således vara en central komponent vid implementering av förslagen i  äldreplanen. Ett led 

i detta är vikten att prioritera utvecklingsprojekten för att ha möjlighet att hålla eventuella 
kostnadsökningar på en rimlig nivå. Vi vill särskilt betona vikten av att de utvecklingsprojekt som 

ska prioriteras är de äldres möjligheter att bo hemma så länge som möjligt. För de personer som, 
av olika anledningar, inte kan bo hemma ska de ges möjlighet att bo på så kallade mellanboenden 

(exempelvis trygghetsboende, seniorboende, servicehus etc). Här ser vi även möjligheten av ett 
ökat välmående hos de äldre som inte kan bo hemma i sitt ordinära boende samtidigt som de heller 

nödvändigtvis inte bör bo på särskilt boende. Här är det viktigt att olika delar i verksamheterna 
samverkan för att uppnå detta. 

 
Ytterligare ett område som bör prioriteras i denna plan är utökning av digitaliseringsmöjligheter 

och modern teknik. Tillgängligheten av modern teknik är hög och det är av stor vikt att relevant 
teknik implementeras och prioriteras i verksamheterna. Detta såväl i syfte att öka kvalitén i våra 

insatser samt att underlätta och effektivisera personalens arbete.    
 

Personalens insatser och det dagliga arbetet är centrala komponenter för en väl fungerande 
verksamhet samt i förlängningen för en lyckad implementering av äldreplanen. Det krävs tydliga 

strategier och verktyg för att bibehålla en stabil personalgrupp och det är därmed viktigt att utveckla 
den personal som väljer att arbeta i Sala kommun och att de känner trivsel och belönas för sina 

insatser. Bättre resursutnyttjande av personalen är således ett måste, någonting vi kan tillgodose 
genom exempelvis heltidstjänster, styrning på plats samt arbetsuppgifter som matchar personalens 

kompetens. 
 

Vi behöver även fortsätta främja de äldres hälsa, genom exempelvis skapa flera träffpunkter för 
äldre. Fler träffpunkter som både bryter isoleringen samt ökar äldres aktivitet och bibehåller sitt 

sociala umgänge. Den fysiska aktiviteten är viktig att betona i den plan som läggs fram och dess 
implementering är central för att stimulera individens hälsa. Detta genom såväl direkt fysisk 

aktivitet samt preventiva insatser. En bra kontakt mellan den äldre och personalen är därmed 
central och den äldre ska känna tillgänglighet, engagemang och ha möjligheter att förstå personalen 

och de insatser som genomförs. 
 

/Moderaterna Sala 
 

 

 



Kommentarer till äldreomsorgsplan 2020-2030 
 

 

1.6 Alla skall kunna bo kvar hemma så länge som möjligt 
 

För att det ska vara möjligt förutsätts att det finns lämpliga boenden med viss grundläggande 

service så att de äldre kan leva ett fullgott liv. Hiss annan anpassning av lokaler för de äldres behov 

är en självklarhet. Dessutom behövs träffpunkter med anordnade aktiviteter, matservering och andra 

aktiviteter runt om i Salabygden. Inte för stort antal besök från hemtjänsten per vecka hos varje 

boende utan så få olika personer som möjligt som besöker dem. 

 

På detta sätt möjliggörs ett hälsosamt åldrande. 

 

3.Rekrytering av personal till träffpunkter, boenden och annat 

 
 Detta förutsätter 

 

 Engagemang hos ledning och personal – att jobba i vården skall vara stimulerande och det 

ska vara kul att arbeta i Sala kommun 

 

 Rätt kompetens hos ledning och personal 

 

 Bredda rekryteringen genom att målmedvetet söka personal på andra ställen, av annat slag 

och andra kompetenser än vad som varit brukligt. 

 

 Möjlighet till kompetensutveckling och vidareutveckling 

 

 Förbättrat löneläge för personalen 

 

 Heltidstjänster 

 

Personalenska känna stolthet och engemang för sitt arbete, sin arbetsplats och Sala Kommun! 

 

 

4. Riktade och rehabiliterande insatser 

 

Arbetsterapeut och fysioterapeut bör planera dessa tillsammans med den äldre hemma hos personen 

vid hemkomsten hjälpmedel medtas. 

 

 Hjälp med sänggående, toabesök m m 

 

 Träning 

 

 Mat 

 

4.2 Stöd till anhöriga, Anhörigcentrum 
 

En stor och viktig grupp, speciellt inom demensvården, är de anhöriga. Det är viktigt anhöriga till 

nyinsjuknade tidigt får information om vilket stöd och hjälp som finns att erhålla, samt information 

om Sala Demensförening och dess verksamhet. 

 



Anhörigkonsulent och anhörigstödjare, som är anställda av kommunen, ska vara välutbildade och 

empatiska personer med erfarenhet inom områdena. Anhörigstödjarna besöker den anhörige och ger 

avlastning och avlösning till denne så att han/hon kan frigöra tid för egna aktiviteter. Deras arbete är 

viktigt för att de anhöriga ska orka. 

 

Demensföreningen har också samtalsgrupper för anhöriga och föreningen har även provat att 

samtidigt hålla en grupp för den demente, i samarbete med anhörigstödjarna.  

 

Den anhöriga bör få tillgång till aktiviteter (ensamma såväl som tillsammans med de dementa) som 

kulturevenemang, gympa, samtalsgrupp m m för att orka med sin tuffa situation. Dessa aktiviteter 

bör vara kostnadsfria. 

 

 

 

Nydiagnosticerade dementa 

 

Dessa personer behöver träffa andra i samma situation. Samtal under ledning av en lämplig ledara 

samt andra hälsofrämjande aktiviteter för att undvika psykisk ohälsa i denna fas av 

demenssjukdomen. 

 

 

 

8.Boenden 
 

Olika typer av boenden behövs 

 

 Eget boende med hiss 

 

 Boende  anpassade för äldres olika behov (55+ och 65+ som hyres- eller   

 

 bostadsrätt) med gemensamhetslokaler, träffpunkter och matställen. 

 

 Trygghetsboende med hemtjänst samt tillgång till läkare och sjuksköterska 

 

 Flera boenden i Sala kommun som Kaplanen respektive Bovieran 

 

 Speciella demensboenden för yngre dementa enligt LSS lagen 

 

 Vid nybyggnation av demensboenden förordas byggnader i ett plan med möjlighet för den 

boende att ha direkt utgång till uteplats och trädgård. 

 

 

Särskilda boenden med speciella demensavdelningar. 
 

Korttidsboenden och dagverksamhet för dementa behövs runt om i bygden, inte endast i Sala 

Centrum. Speciella boenden och grupper (för samtal och aktiviteter) behövs även för yngre 

dementa.  

 

Rekrytering av personal till demensboenden ska ske med noggrannhet. Personalen bör handplockas 

och/eller få möjlighet att vidareutbilda sig inom demensområdet. Uppmuntra till utbildning av 



kommunala Silvia-systrar. Högre personaltäthet behövs för att kunna ha resurser för att stimulera de 

boende på ett individanpassat sätt. Heltidstjänster ska vara huvudregel. 

 

Föreståndarna bör också specialutbildas och vara kompetenta och kunna stimulera och leda sin 

personal.  

 

På alla boenden bör läkare, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut finnas.  

 

En genomgång av den dementes mediciner bör göras regelbundet av läkare. 

Maten skall upphandlas lokalt och tillagas på plats på boendet. Hänsyn bör tas till var och ens behov 

och egna önskemål gällande kosten.  

 

Den demente vill ofta hjälpa till med att laga mat, baka etc. Detta bör möjliggöras. 

 

Det behövs dagliga aktiviteter och hjälpmedel som är meningsfulla och motiverar den demente.  

 

Ett samarbete med kommunens förskolor bör inrättas för att stimulera de dementa, att få dem att 

minnas och känna sig nöjda med tillvaron. 

 

De anställda i vården måste vara stolta över att arbeta i Sala kommun och vilja vara kvar i 

kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

Sala Demensförening 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Från: Kommun Info
Till: Vård och omsorg
Kopia: Nina Nilsson; Erik Hamrin
Ärende: VB: Äldreplan 2020-2030
Datum: den 10 november 2020 11:26:21

/Nina
 
Från: Per Byström <perbys41@gmail.com> 
Skickat: den 10 november 2020 11:16
Till: Kommun Info <kommun.info@sala.se>
Ämne: Äldreplan 2020-2030
 
Till Sala kommun
 

SPF Seniorerna Sala har tagit del av förslaget till Äldreplan Sala kommun 2020-
2030. Efter diskussioner i styrelsen och även bland medlemmar, bl a föreningens
diskussionscirkel, vill vi föra fram nedanstående områden som väsentligast för
oss.

- Alla områden som är väsentliga för kommunens äldre finns upptagna i planen.
Den är skriven i allmänna ordalag, det som avgör resultatet för vården är hur
man prioriterar och lyckas med allt som listas som utvecklingsmöjligheter, inalles 66
stycken.

- Det behövs fler typer av mellanboenden/trygghetsboenden för att minska behovet av
särskilt boende.

- Större valfrihet och kontroll över den vård och omsorg man beviljats: När, var och
hur insatserna ska utföras. Hjälp att om så önskas att få boende närmare
anhöriga.

- Kontaktperson för alla kan förbättra information om den omsorg som kan ges och
kan hjälpa till att hitta lämpliga förebyggandeinsatser för såväl olycksfall som fysisk
och psykisk hälsa genom hembesök till alla 75+.

- Bättre personaltillgång så varje omsorgstagare möter färre anställda och de
anställda genom kontinuitet lär känna alla behov bättre. Kontroll av
belastningsregister vid nyanställning.

- Hög kompetens hos alla anställda och bättre medicinsk och farmaceutisk
kompetens på boendena.

- Samverkan mellan kommun och region förbättras genom Nära vård i regionen.

- Granskning och revidering av planen skall göras i samråd med
pensionärsorganisationerna inom ramen för KPR.

- Digitalisering kan öka verksamheternas effektivitet men värdet av dagliga
mänskliga kontakter får inte underskattas.

 

mailto:Kommun.Info@sala.se
mailto:Vard.och.omsorg@sala.se
mailto:Nina.Nilsson@sala.se
mailto:Erik.Hamrin@sala.se


Sala den 10 november 2020

för SPF Seniorerna Sala

Per Byström, sekreterare
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