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Utdragsbestyrkande 

KPR § 7 

Information från organisationerna/föreningarna som ingår i 
kommunala pensionärsrådet om genomförd verksamhet under 
coronapandemin 

Ordförande uppmanar föreningarna att berätta vilka aktiviteter som 
genomförts under coronapandemin 

PRO rapporterar att PRO tog kontakt i våras med kommunen när 
pandemin slagit till för att dels kunna bidra med sitt kunnande för att 
kunna stötta äldre och bryta äldres isolering, dels ha kontinuerlig kontakt 
med ansvariga i kommunen under pandemin. Ett första positivt svar fick 
PRO från socialnämndens ordförande som dock hänvisade vidare till de 
tjänstemän som hade ansvaret. Men ingen av de ansvariga ställde upp 
utan hänvisade bland annat till en "civil grupp" som inte ville ha med 
PRO. 
PRO skapade då en egen "krisgrupp" dit medlemmar och andra äldre 
kunde vända sig, detta helt utan kommunens hjälp. 

Det var viktigt att äldre inte isolerades hemma och därför drog PRO 
igång promenader i centrum i form av att leta upp 9-1 O avbildade 
föremål i centrum under en 14 dagarsperiod. 
PRO-are och andra kunde leta när de ville under dessa två veckor och 
sedan lämna resultatet i en brevlåda som en Norabutik välvilligt ställde 
upp att sköta. Efter de 14 dagarna hölls sedan möten i Göthlinska 
parken utomhus där PRO bjöd på fika, vinnare i Leta-promenaderna 
utsågs och fick sina priser, en hel del skänkta av Noras butiker. 
Stolar att sitta på i parken fick PRO låna av hembygdsföreningen efter 
att först ha frågat kommunens ansvariga och fått en avvisande, nekande 
svar om kommunen hade stolar eller kunde ställa upp med exempelvis 
kopiering av svarsblanketterna. 

Varannan vecka under sammanlagt 20 veckor från maj till september 
anordnade PRO tio olika väldigt uppskattade Leta-vandringar med 
omkring 300 deltagare varje omgång, totalt uppemot 3000 deltagare. 
Väldigt många konstaterade att de upptäckt mycket nytt i Noras centrum 
under Leta-promenaderna. 

Dessa aktiviteter kostade PRO, som ställt in alla aktiviteter som skulle 
kunna gett intäkter under coronapandemin, en hel del pengar trots en 
del uppskattade gåvor. PRO ansökte i mitten av juni om bidrag från 
kommunen - ännu har PRO inte fått något svar. 
Så samarbetet kommunen-PRO har under pandemin varit lika med noll 
från kommunens sida. 

Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkande 

PRO kräver att få svar på vad som händer om det blir samma 
coronasituation igen - kommer kommunen hjälpa till att stötta 
föreningarna då? 

AS rapporterar att alla möten ställdes in under våren, dock har 
styrelsemöten utomhus genomförts. Verksamheten har legat nere sedan 
mars men har startats upp i augusti. Under hösten planeras fler 
aktiviteter exempelvis en teaterresa. 

SPF rapporterar att föreningen inte haft några aktiviteter sedan i mars då 
verksamheten stängdes ned. Nu efter sommaren har man börjat starta 
upp igen och planerar aktiviteter under hösten. 

Föreningarna konstaterar att det är bra med samarbete både mellan 
föreningarna och med kommunen. 

Ordförande tycker att det är bra att föreningarna tar upp det som 
fungerat bra i samarbete och det som fungerat mindre bra. Det behövs 
göras en utvärdering för att se hur det kan göras bättre i fortsättningen. 

Ordförande informerar att det fanns pengar som var ämnade till 
föreningslivet under coronapandemin som borde kunna komma i 
anspråk för PROs insatser. Ordförande menar att kommunen behöver 
se till att ge bättre stöd till föreningar framöver. 

Ordförande tar till sig av informationen som framkommit under dagens 
sammanträde och ska ta upp det med de som berörs inom kommunen. 
Ordförande lovar återkoppla om detta till kommunala pensionärsrådet 
vid kommande sammanträde. 

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkande 

KPR§ 8 

Information från omsorgsområdet om coronaläget nu och 
framåt 

Fredrik Bergström, socialchef informerar om hur coronapandemin 
hanterats av område omsorg. Fokus har varit att skydda de som 
behöver skyddas från corona. 

Besöksförbud har införts på äldreboenden sedan i våras men man har 
samtidigt hittat alternativ för att kunna ha besök på ett säkert sätt. 
Regeringen har aviserat att besöksförbudet kommer hävas 1 oktober 
2020. 

Ett antal verksamheter stängdes ned under coronaperioden såsom 
aktivitetscentrum, växelvård och social dagvård. Nu har dessa 
verksamheter startats upp igen. 

Avdelningen Stinsen på Tullbackagården omvandlades till en renodlat 
covid-platsavdelning i syfte att alla coronapatienter skulle vara där och 
inte blandas med de som inte har corona. Nu återgår Stinsen till det 
vanliga igen men beredskap finns att starta upp en avdelning med bara 
covid-platser igen. 

Nora kommuns omsorg har varit förskonade från smittade brukare. Det 
fanns ett konstaterat fall i särskilt boende för äldre. Brukaren tillfrisknade 
från corona och inga andra brukare smittades. 

Område omsorg har arbetat för att säkerställa att skyddsutrustning finns 
och har adekvat kvalitet. I början fanns inte tillräckligt med 
skyddsutrustning i lager. Nu finns det mesta i god mängd tack vare inköp 
av utrustning, att ett privat företag i kommunen kom med tusentals 
munskydd och att röda korset tillverkat visir. 

Det har varit stor sjukfrånvaro eftersom alla medarbetare uppmanas 
vara hemma vid minsta symptom på corona. För att lösa 
vikariesituationen startades en timmis-skola så att nya vikarier kunde 
utbildas. Testning av pågående coronasmitta genomförs kontinuerligt 
när personal har symptom. Antikropptestning av personalen har 
genomförts. Ytterst få medarbetare har haft konstaterad covid och ett 
antal har antikroppar. 

Nu försöker område omsorg ställa om till det nya normala med en ökad 
beredskap för att möta corona om situationen förändras. 

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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KPR § 9 

Information från Norabostäder/fastigheter 

Eva Henebäck, vd Norabostäder/fastigheter informerar om vad som är 
på gång inom Norabostäder/fastigheter. 

Under coronapandemin har Norabostäder/fastigheter haft nolltolerans 
mot att vara på jobbet vid minsta symptom. Bolaget har dock varit hyfsat 
förskonade från sjukdomsfall. När åtgärder behöver göras av bolaget i 
bostäder tillämpas ett tryggt och säkert tillvägagångssätt där kontakterna 
med de som bor minimeras. 

Gullvivan närmar sig färdigställande och följer tidsplan. Det är 12 
lägenheter varav 11 redan är tecknade och en ska inom kort lottas ut till 
någon av de som gjort intresseanmälan för Gullvivan. Planering för att 
inflyttning kan ske från 1 december 2020. Bolaget kommer ha en öppen 
visning av lägenheterna i november. Visningen kommer att annonseras 
ut och ska vara coronasäker. 

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkande 

KPR § 10 

Övriga frågor 

Återkoppling på vad som skett utifrån tillgänglighetsgruppens rapport 
från år 2017. Frågan får tas upp på kommande sammanträde. 

Nulägesrapport för det nya äldreboendet Rosen. Socialchef informerar 
att byggnationen har överklagats och att man nu inväntar behandling i 
domstol innan man kan gå vidare med nästa steg i planeringen. Frågan 
får tas upp på kommande sammanträde när det har avgjorts i domstol 
och mer information finns. 

PRO undrade om kommunens insatser för de äldre i kommunen under 
pandemin - främst de isolerade och ensamma - och fick en redogörelse 
för vad kommunen gjort för de äldre inom hemtjänst och äldreboende. 
För övriga av kommunens äldre invånare har man inte gjort något, där 
hänvisar ordförande till att det var "civilsamhällets sak" att sörja för dem. 

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Ledamöter slut Ja Nei Avs Ja Nei Avs 

Tom Rvmoen (KS) ordf X 

Kent Nilsson (KS) 

Britt Argårds(PRO)vice ordf X 

Enar Moberg (PRO) X 

Leif Jakobsson (PRO) X 

Monica Hoikkala (PRO) X 

Birger Vahlsten (SKPF) 

Ingvar Lönnström (SKPF) 

Marianne Sandberg (AS) X 

Britt-Marie Larsson (AS) X 

Ersättare 

Pia-Maria Johansson 

(KS) 

Jan Ericson (PRO) X 

Håkan Ekebacke(PRO) 

Nils Göran Hååa (PRO) X 

Gunilla Lilieavist (PRO) X 

Anniette Lindvall (SPF) 

Britt Alderholm (SPF) X 

Per-Erik Doverud (AS) 

Ann-Mari Karlsson (AS) X 
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