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Svar på motion om omsorg och trygghet för äldre i Sala kommun 

Carola Gunnarsson CC), Mårten Öhrström CC), Gustaf Eriksson Cc), Hans johansson 
CC), Kerstin Larsson CC), Anna Gillerblad Cc), Christer Eriksson Cc), Anders Westin 
CC), Maila Pettersson CC), Christer Gustafsson CC) och Sven-Olof Pettersson CC) 
inkom den 4 mars 2014 med rubricerad motion. Motionärerna föreslår att Sala 
kommun ska 

utreda möjligheterna att öppna Lindgården som ett trygghetsboende, 

utreda möjligheten att etablera ett trygghetsboende i kombination med 
Björkgården i Västerfärnebo och i anslutning till Åsgården, samt 

utreda möjligheten att etablera ett trygghetsboende iRansta. 

Motionärerna skriver att äldre personer uttrycker oro för sin situation och för den 
framtid som väntar dem. De efterfrågar boenden med egen lägenhet men med 
tillgång till gemensamma utrymmen för social samvaro och enklare måltider. Kort 
sagt det som definieras som trygghetsboenden. 

Antalet platser inom vård- och omsorgsboenden minskar trots att det nya boendet 
på johannesbergsgatan 2 öppnats under våren. Under det senaste året har ett antal 
platser inom vård- och omsorgsboenden dragits in, bland annat med 20 platser på 
Lindgården i Kila. Förändringarna har inneburit att antalet hemtjänsttimmar ökat 
dramatiskt samtidigt som många äldre fått en försämrad livskvalitet. Den utveckling 
som nu sker är så oroväckande att insatser måste göras snarast. 

Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen. 

Vård- och omsorgsförvaltningen har de senaste åren i strategisk plan beskrivit 
bostadsfrågan för äldre samt behovet av trygghetsboenden. I och med att det nya 
boendet på johannesbergsgatan 2 har öppnat och Kaplanen byggs om till ett tryggt 
boende för äldre i Salabostäders regi, bör en analys av effekterna av detta ses över 
samt behovet av framtida trygghetsboenden. Den analys blir en bra grund i arbetet 
med den äldreplan som påbörjats. Därefter kan en utredning av bostadsbehovet 
göras i samarbete med tekniska kontoret och vård- och omsorgsförvaltningen. 

I kommunfullmäktiges i juni 2014 antagna Strategiska Plan 2015-2017 finns 
resurser avsatta för att utreda möjliggörande av trygghetsboende i anslutning till 
Åsgården i Möklinta, i anslutning till Björkgården i Västerfärnebo, i Ransta och i Sala 
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Kommunstyrelsen 

stad samt för att öppna Lindgården i Kila 2016 som ett vård- och omsorgsboende i 
kombination med ett trygghetsboende. 

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

att motionen är besvarad 

Per-Olov Rapp (S) 
Ordförande kommunstyrelsen 
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Yttrande över motion om omsorg och trygghet för äldre i Sala 
kommun 

INLEDNING 
Kommunstyrelsen begär vård- och omsorgsnämndens yttrande över motion om 
omsorg och trygghet för äldre i Sala kommun. 

Beredning 
Förvaltningens förslag. Bilaga VON 2014/49/1 

Förvaltningschef Agneta von Schoting föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordföranden Karin Karlsson (S) yrkar 
att vård- och omsorgsnämnden beslutar 
att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående "motion om omsorg och trygghet för äldre 
i Sala kommun". 

BESLUT 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag till yttrande som nämndens remissvar till 
kommunstyrelsen angående "motion om omsorg och trygghet för äldre 
i Sala kommun". 

Utdrag 

Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrka nde 



mil SALA 
~ KOMMUN 

VÄRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
Agneta von Schoting 

YTTRANDE 

Vård och omsorgsn!lmnden 

Svar på Motion angående Omsorg och trygghet för äldre i Sala 
kommun. 
"Beslut finns om att ta fram en äldre plan för Sala kommun. Men vi anser att 
den utveckling som nu sker är så oroväckande att insatser måste göras 
snarast. De äldre i Sala har Inte tid att vänta på äldreplanen." 

"Det som snarast bör göras är att återigen öppna Lindgården som ett 
trygghetsboende. Likaså bör möjligheterna utredas att kombinera 
Björkgården i Västerfärnebo med ett trygghetsboende, utredas möjligheterna 
att etablera ett trygghetsboende i anslutning till Åsgården samt att etablera 
ett trygghetsboende iRansta." 

Vård- och omsorgsförvaltnlngen har de senaste åren beskrivit bostadsfrågan för 
äldre samt behov av trygghetsboende I strategisk plan. I och med att det nya 
boendet på Johannesbergsgatan 2 har öppnats och att Kaplanen nu byggs om till ett 
tryggt boende för äldre i Salabostäders regi bör en analys av effekterna av detta ses 
över samt behovet av framtida trygghetsboenden. Detta arbete kommer att vara en 
bra grund I arbetet med den äldreplan som redan påbörjats på 
kommunövergripande nivå. Därefter kan en utredning av bostadsbehov påbörjas I 
samarbete med tekniska kontoret och där vård- och omsorgs förvaltningen kan bidra 
med kunskap och underlag kring bostadsbehovet. Björkgården i Västerfärnebo hyr 
vård- och omsorgsförvaltningen och delar av byggnaden kan mycket lätt göras om 
efter behov till trygghetsboende när behov uppstår. 

Agneta von Schoting 

Förvaltningschef 
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CENTERPARTIET 

Till kommunfullmäktige i Sala kommun 

Motion ang Omsorg och trygghet tör äldre i Sala kommun 

Allt oftare möter vi äldre personer som uttrycker oro för sin situation och för den 
framtid som väntar dem. Man efterfrågar boenden där man har sin egen 
lägenhet men med tillgång till gemensamma utrymmen för social samvaro och 
enklare måltider, kort sagt det som i debatten definieras som Trygghetsboenden. 
Man vill känna sig trygg och mindre ensam och dessutom vara säker på att vid 
behov få omsorg. 

Tyvärr förstärker den utveckling som nu sker i kommunen den oro som många 
äldre känner. Personalen inom såväl vård- och omsorgsboenden som inom 
hemtjänsten gör stora och värdefulla insatser för de äldres vardag. Antalet 
platser inom vård- och omsorgsboenden minskar dock. Detta trots att det nya 
boendet - Johannesbergsgatan 2 - öppnas under våren. Under det senaste året 
har istället ett antal platser inom vård- och omsorgsboenden dragits in, däribland 
Lindgården i Kila med drygt 20 platser. Diskussioner förs också om att stänga 
platser även på andra boen den. Antalet korttidsplatser, bl a på Ålängan, har 
minskat. Detta har gjorts med hänvisning till att kostnaderna ska minska. 
Förändringarna har dock inneburit att antalet hemtjänsttimmar ökat dramatiskt 
samtidigt som många äldre fått en försämrad livskvalitet. 

Beslut finns om att ta fram en äldreplan för Sala kommun. Men vi anser att den 
utveckling som nu sker är så oroväckande att insatser måste göras snarast. De 
äldre i Sala kommun har inte tid att vänta på äldreplanen. Vi är övertygade om 
att vi skulle kunna nå avsevärda förbättringar genom att öppna ett antal mindre 
trygghetsboenden i kommunen. Vi tror inte att storskaliga lösningar alltid är det 
bästa. 

Det som snarast bör göras är att återigen öppna Lindgården som ett 
trygghetsboende. Likaså bör möjligheterna utredas att kombinera Björkgården i 
Västerfärnebo med ett trygghetsboende, utredas möjligheterna att etablera ett 
trygghetsboende i anslutning till Åsgården i Möklinta samt att etablera ett 
trygghetsboende i Ransta. Genom kombinationer med andra verksamheter, ex 
hemtjänsten eller andra kommunala eller privata verksamheter som finns på 
plats, bör detta gå att lösa på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. 



Med hänvisning till ovanstående hemställer vi att kommunfullmäktige beslutar 
att uppdra till kommunstyrelsen 

att i samarbete med vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna att öppna 
Lindgården som ett trygghetsboende, 

att i samarbete med vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna att 
etablera ett trygghetsboende i kombination med Björkgården i Västerfärnebo 
och i anslutning till Åsgården i Möklinta samt 

att i samarbete med vård- och omsorgsnämnden utreda möjligheterna att 
etablera ett trygghetsboende iRansta. 
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Svar på motion om att sätta upp trafikspeglar alternativt införa 
väjningsplikt mot Kungsgatan i Sala 

Monica Fahrman (MP) inkom den 25 mars 2014 med rubricerad motion. 
Motionären föreslår att Sala kommun sätter upp speglar i korsningarna på 
Kungsgatan, alternativt att bilister på tvärgatorna tvingas lämna företräde. 

Motionären skriver att på Kungsgatan råder det, som i övriga Sala, högertrafik. När 
bilister kommer vänster ifrån är det näst intill omöjligt att i god tid se om det 
kommer en bil från höger. Husen skymmer sikten och några skyltar med enkelriktad 
körriktning sitter så långt in att det är svårt att se dem. 

Tekniska kontoret har yttrat sig över motionen. 

Längs Kungsgatan råder hastighetsbegränsningen 30 kilometer i timmen. Syftet med 
högerregeln är att bibehålla den låga hastigheten. Huvudleder inbjuder till högre 
hastigheter och sämre efterlevnad av gällande hastighetsbestämmelser. 

Skyltarna med enkelriktad trafik kommer att diskuteras med gata/park om det är 
möjligt att placera dem närmare korsningen. Utifrån detta avstyrker tekniska 
kontoret införande av trafikspeglar eller väjningsplikt. 

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

att avslå motionen 

Per-Olov Rapp (s) 
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