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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 KHR 

nina.nilsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 78 05 
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Mötesanteckningar 14 september 2020, kl 13.00-14.30. 
 

Närvarande  
Erik Hamrin  vice ordförande i kommunstyrelsen 
Nina Nilsson  sekreterare 
Bo Kihlström  opposition (S)  
 
Ordinarie ledamöter  
Per Byström  SPF Seniorerna Sala 
Anita Bertilsson   Möklinta PRO 
Agneta Selling  Stortärna SPF 
Claire Höglund-Wilhelmsson Sala PRO 
Kerstin Harring  SKPF 
Gerd Långhede  Ranstaortens PRO 
Marianne Ling  Västerfärnebo PRO 
 
Ersättare 
Roger Borlund  Ranstaortens PRO 
Britt-Marie LigneCarlsson  SPF Seniorerna Sala 
Maj-Britt Frank  Sala PRO   
 

1. Föregående minnesanteckning 

Inget speciellt att erinra från föregående protokoll.  

2. Information från organisationerna 

Referensgruppen för Kommunala pensionärsrådet har inkommit med 
en lista på frågor: 

1. Dagsläget beträffande coronasmitta på kommunens äldreboenden. 
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2. Utvärdering och uppföljning av de höga siffrorna för covid19-sjuka och av-

lidna under våren. 

3. Kommunens kommunikation med och information till pensionärer i Sala. 

4. Ny äldreomsorgsplan för Sala. 

5. Aktuell lista över KPR-representanterna med tel och mailadresser 

6. Hur det går med seniorboende i Ransta. 

 

Sala PRO informerar att de har tillsammans med övriga pensionärsför-
eningar genomför tipspromenader under sommaren. 
Boule, bangolf och cykling, de flesta aktiviteter som har gått att ge-
nomföra utomhus har man försökt att hålla igång. En stor träff har ge-
nomförts utomhus under sommaren. 

Möklinta PRO har hållit igång med boule, annars har det varit rätt så 
lugnt. 

Västerfärnebo PRO har också hållit igång med boule. Kärvt i styrelsen 
efter en tung vår/försommar. 

Stortärna SPF kommer att ha gravöl på fredag den 18 september, då 
läggs föreningen ner. Föreningens medlemmar har deltagit på sam-
mankomster som kyrkan i församlingen anordnar. Agneta informerar 
att hon har börjat besöka Sätrabrunn igen då man har valt att öppna 
upp för allmänheten igen på fredagförmidagar mellan 9-12. 

SPF Seniorerna har även de haft många deltagare på tipspromena-
derna. Utegrupperna har varit aktiva, och nu förs diskussioner om hur 
hösten kommer att bli. De kommer att sätta igång studiecirklar i 
mindre grupper och pröva sig fram. Vattengympan kommer att fort-
sätta i Heby, det är väldigt bra ordnat där med pauser mellan grup-
perna så att det inte samlas för många åt gången i omklädningsrum 
och så vidare. 

Ranstaortens PRO har även de spelat boule. Vattengymnastiken kom-
mer att fortsätta med två grupper i Tärna folkhögskola. Det har ätits 
surströmming och kräftor, och de har haft lite fredagsfika där var och 
en har tagit med sig kaffebröd. De kommer att köra studiecirklar un-
der hösten, och grupperna är inte så stora, utan anpassade, vissa po-
pulära har man delat upp i två gånger i veckan. 
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3. Malin Johansson, biträdande verksamhetschef på Vård och Om-
sorg informerar om arbetet under våren/sommaren på boenden 

I början av mars konstaterades första bekräftade fallen på äldreboenden i 
Sala kommun.  
I början var det ständig informationsanstormning, och nya prioriterings-
ordningar hela tiden. Smittan hade ju fått fäste innan vi förstod hur Covid-
19 spreds. Vi har dock aldrig varit utan skyddsutrustning, men det kom hela 
tiden olika direktiv i hur vi skulle använda utrustningen. Vi införde också 
besöksförbud innan Folkhälsomyndigheten gick ut med det.  
Under påsken skapade vi en Covid-enhet på Jakobsbergsgården, en avdel-
ning som erbjöd en annan typ av vård, mer av sjukhusvårdskaraktär. 
Det har varit en intensiv period. Det var nytt för oss alla. Vi har blivit grans-
kade av IVO, men det har inte lett till några anmärkningar. 
Sedan slutet av maj början av juni har vi ingen smitta på våra boenden. Vi 
har striktare planer idag än vi hade innan Covid bröt ut.  
 
Hur har ni tänkt runt besöksförbudet? 
Det har varit en tuff period, och är fortfarande. Vi har försökt att uppmuntra 
till telefon och skype-samtal. Vi har förstått att det är oerhört viktigt med 
information och tydlighet. 
 
Hur har det sett ut med basala hygienrutiner? 
Att tvätta händer med tvål och vatten är något vi har förordat och att hålla 
avstånd.  
 
Smittan på demensboende, hur kunde den spridas så snabbt? 
Vi har tittat på det, men det finns ingen annan förklaring än att det har kom-
mit in via personal och besökare. Det var ju innan vi visste att man smitta-
des fast man inte hade symptom. Idag arbetar vi med visir på våra boenden. 
 
Hur ser det ut med schemaläggningen idag, är det mer samma personer på 
boendena? 
Kontinuiteten är väldigt viktig, så det är inte tänkt att man ska vara på 
många olika arbetsplatser utan hålla sig till några få. 
 
Det är väl många unga som arbetar, hur är deras inställning till skyddsutrust-
ning? 
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Som personal så ska du följa våra hygienrutiner. Vi har konkreta och tydliga 
instruktioner när de kommer nya. Och det är de här reglerna som gäller. 
 
Hur ser det ut nu i höst, med sjukskrivningar och så? 
Än så länge har vi inte sett någon ökning. Och är det någon som skulle testas 
positivt så har vi ett ansvar att göra en smittspårning. 
 
Hur är det med dem som talar dålig svenska, hur får de information? 
Vi har information skriftligt på andra språk, plus att det finns filmer hur 
skyddsutrustningen ska användas på olika språk. 
 
4. Övriga frågor 

 Kommunens kommunikation med och information till pensionärer i 

Sala: 
Erik Hamrin svarar att Sala kommun har deltagit i USAM-sam-
manträden och att man har gått ut med samma information till 
alla enheter. Sala kommun har använt sig av hemsidan som in-
formationskanal. På tredje mötet i krisledningsnämnden så ena-
des man om att Sala kommun skulle skicka ut ett brev till alla 
70+ invånare i Sala kommun, detta skickades ut i slutet av april. 
Per Byström, SPF Seniorerna, undrar vad Sala kommun hade för 

plan, hur ser informationspolicyn ut? Att bara använda sig av hem-

sidan är inte tillräckligt, varför inte göra pressreleaser? 

Efter en kort diskussion enas rådet om att pressreleaser är ett 
bra komplement och kanske skulle det gå att använda sig av Sala 
Allehandas informationssida som Sala kommun förfogar över 
varje måndag. 
 

 Ny äldreomsorgsplan: 
Erik Hamrin informerar om att en ny äldreomsorgsplan är på 
gång. Den har behandlats på kommunstyrelsens ledningsut-
skott, rådet kommer att få ut den på remiss för möjlighet till ytt-
rande. Bifogas med protokollet. 
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 Seniorboende i Ransta. 
Erik Hamrin informerar att detaljplanearbetet ligger på sluttam-
pen. Det finns ett stort intresse att det ska bli av. 
 

5. Nästa möte 
Måndagen den 30 november. Någon från Vård och omsorg bjuds in för 
att prata uppsökande verksamhet 75+. 
 

6. Förslag på ärenden till kommande möten 

Regional samverkansgrupp för äldre 

Kommunsjuksköterska kommer och informerar om vad nära vård in-
nebär 

Information om hemtjänst och de olika boendeformerna 

 
 

Vid anteckningarna 
 

Nina Nilsson 


