
 

 

Minnesanteckningar Pensionärs- och handikapprådet (PHR)   
 

Datum: Torsdag, 16 september 2021 

Plats: Skype  
 

Arbetet kring coronaviruset och sjukdomen covid-19  

Arto Niskala, Äldreomsorgen 

 

Informerar om hur sommaren har varit och hur framtiden ser ut:  

Lägesbeskrivning 

 Ökad smittspridning i samhället i hela Västra Götalandsregionen just nu.  

 Få smittade i Öckerö kommun, trots att det varit många besökare i kommunen 

i sommar.  

 Lugnt i verksamheterna.  

 

Sommaren 2021 

 Snabbtester i verksamheten inför varje arbetspass. 

 PCR-testning av personal vid lindriga symptom. 

 Mycket aktiviteter utomhus. 

 

Lägesbeskrivning vecka 37 

- Pandemin är inte över än. 

- Smittspridning pågår i samhället och på äldreboenden i Sverige.  

- Trots vaccinering kan du bli smittad och allvarligt sjuk. 

- 86 % har fått dos 1, 70 % har fått dos 2 i Öckerö kommun. 

 

Förändring av restriktioner 

- Steg 4 i lättnaderna sker 29 september. 

- Större sammankomster tillåts, deltagartaken för privata sammankomster tas 

bort osv.  

 

Stegvis öppnande av kommunens verksamheter 

- Bassängen på Hedens by öppnar vecka 36. 

- Grupper inom funktionshinder/ifo startas. 

- Dagverksamheten på Solhöjden startas. 

- Träffpunkten.  

- Öppnande sker succesivt och försiktigt och innebär inte återgång till det 

normala utan verksamheterna kommer att göra åtgärder för att minska risken 

för smittspridning.. För såväl brukar som personal gäller det att fortsätta hålla 

avstånd tvätta händerna och stanna hemma vid symptom.  

 



 

 

När kan ni öppna upp Solhöjden för föreningarna?  

Preliminärt 1 oktober om inte smittspridningen ökar eller några restriktioner 

förändras. Folkhälsomyndigheten poängterar att du ska stanna hemma om du känner 

dig sjuk. Viktigt när vi öppnar upp.  

 

Frågor från pensionärsorganisationerna 

Regeringen har lagt ett budgetförslag på att satsa på äldreomsorgen. Hur kommer de 

pengarna att använda i Öckerö kommun? Arto återkommer till frågan nästa gång. 

 

Bifogar PHR:s arbetsordning till minnesanteckningarna efter förfrågan.  

 

Bifogar även en lista över vilka föreningar som är delaktiga i PHR.  

 

Handikapporganisationer     

Vid detta möte utgick information till föreningar och organisationer som brukar delta 

vid delen för handikapporganisationer. Vi återkommer i november, då vi 

förhoppningsvis kan ses live.  

 


