
 

 

Minnesanteckningar Pensionärs- och handikapprådet (PHR)   
 

Datum: Torsdag, 18 februari 

 

Dagordning 

Pensionärsorganisationer     

1. Telefonlinje om kostråd till dig som är 65 +, Lina Johansson, leg. dietist 

Kring 65 + förändras ofta livet genom pension, då förändras ibland matvanorna. Bra 

tillfälle att arbeta förebyggande i denna fas i livet. Hälsosamma vanor och motion kan 

hjälpa till att förebygga sjukdomar.  

 

Nu finns en rådgivningstelefon i Öckerö kommun som du som är 65 + eller som har 

en anhörig som är 65 + är välkommen att ringa till. Kontakta kommunservice på 

kommun@ockero.se eller 031-97 62 00. 

 

2. Broddar till dig som är 65 + 

Utdelning av broddar sker på Kommunhuset, Öckerö, på ICA Nära, Björkö samt ICA 

Nära Rörö och Coop på Källö-Knippla.  

 

3. Arbetet kring coronaviruset och sjukdomen covid-19 Arto Niskala, 

verksamhetschef äldreomsorgen 

Lägesbeskrivning från 18 februari 2021. Nya regionala rekommendation i Västra 

Götaland från 17 februari till 14 mars.  

 

Åtgärder inom äldreomsorgen: 

 Besöksförbud på äldreboenden.  

 Vaccineringar på äldreboende/hemtjänst  

 Personalvaccinering  

 Test av personal 

 Snabbtest inför varje arbetspass  

 Basala hygienrutiner  

 Skyddsutrustning 

 

4. Brukarundersökningen 2020 

Öppna jämförelser, pandemin har påverkat resultatet i kommunen.  

 

Frågor:  

Regeringen har meddelat att kommuner ska få mer pengar? Kommer Öckerö 

kommun göra extra insatser?  

 

mailto:kommun@ockero.se


 

 

Arto: Pengarna kommer användas för att förstärka organisationen på flera sätt. 

Diskussion som förs i förvaltningen. Några beslut är inte fattade ännu.  

 

Kan lönerna höjas med pengarna? 

Nej, då det är en engångssumma.  

 

Hur fungerar det med Solhöjden Södra?  

Bra, bättre boendemiljö och arbetsmiljö för personal. Eventuellt ha invigningsfesten 

vid ett senare tillfälle.  

 

När kan föreningsverksamheten släppas in i lokalerna?  

Tråkigt att vi inte har kunnat öppna upp lokalerna. Det går inte att säga när lokalerna 

går att öppna för föreningsverksamheten igen.  

 

Kan boende omkring äta sin lunch på boendet? 

Nej, stängt för besök utifrån.  

 

5. Frågor från pensionärsorganisationerna* 

 

    

Handikapporganisationer    

1. Genomgång av resultatet för brukarundersökningen Funktionsstöd, som 

gjordes under hösten 2020. Lena Bos, metodutvecklare Utgår 

2. Information om arbete med implementering av välfärdstekniska lösningar 

inom Funktionsstöd – All age hub. Lena Bos, metodutvecklare Utgår 

3. Arbetet kring coronaviruset och sjukdomen covid-19 IFO/FS. Angelica 

Francisca, verksamhetschef IFO/FS 

Åtgärder inom IFO/FS med anledning av covid-19 

- Kommunikation/information på intranät och webb, bland annat: 

veckobrev till anställda som sammanfattade det aktuella läget i förvaltningen 

- Utökade personalresurser inom verksamheterna för att motverka 

smittspridning samt köpa in skyddsutrustning. Skyddsutrustning utifrån 

rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra 

Götaland. God tillgång till skyddsutrustning. Försöka så mycket som möjligt 

hålla allt som vanligt så mycket som möjligt för att inte skapa oro hos våra 

brukare. Vi har såklart påverkats. Påverkats genom att delvis stänga vår 

dagliga verksamhet. Boende på gruppboenden har fått daglig verksamhet i 

hemmet istället. På daglig verksamhet har vi arbetat med mindre grupper 

och/eller individuella uppgifter. Det går inte att åka på utflykter på samma 

sätt. Fantastisk personal som ställt om och varit flexibla för att minska 



 

 

smittspridningen. Dialog med vårdcentralerna och vår kommunala hälso- och 

sjukvård som varit bra. Fördelar med en liten kommun.  

- Inget besöksförbud på våra verksamheter utan istället vädjat till besökare om 

att begränsa antalet besök. Alla besökare erbjuds munskydd och visir.  

- Bildstöd i verksamheten kom tidigt.  

- I samband med att vaccinationerna kommit igång så har vi redan vaccinerat 

klart alla boende som velat det genom ett bra samarbete med vårdcentralerna.  

- Vi väntar på att resten av våra brukare ska få vaccination och att vår personal 

ska erbjudas vaccination.  

-  

4. Frågor från handikapporganisationer*   

Hjärt & lugn arbetar med frågan kring en Hälsans stig i kommunen. Hoppas komma 

igång till våren.  

 


