
Minnesanteckningar från möte med Pensionärs- och handikapprådet 
(PHR) 
 
Datum: Torsdagen 21 februari kl 17:00 
Plats: Lejonet, kommunhuset 
 
 
 
 
 
1. Mötet öppnas 
 
2. Val av justerare från pensionärsorganisationerna 
 
3. Nya gatuchefen, Annie Bedö, presenterar sig. Hon berättar om planering för 
gatuarbetet och besvarar frågor. 
 
4. Mötestider 2019 blir 23 maj, 12 september samt 14 november. Mötena startar 
preliminärt kl. 17. 
 
5. Lukas van der Heiden, säkerhetssamordnare, håller en genomgång om 
hemberedskap, och svarar på frågor. 
 
6. Genomgång föregående mötesprotokoll.  
 
7. Gemensamma frågor, bilaga  
 
5. Frågor från pensionärsorganisationerna: bilaga  
 
8. Frågor från organisationer för funktionshindrade: bilaga  
 
 
 

Gemensamma frågor  
 
Hur går det med översiktsplanen och planen för Öckerö hamnplan? 
 
 
Svar från Johanna Paulsson, planarkitekt samhällsbyggnad: Översiktsplanen antogs av 

kommunfullmäktige i juni 2018. 

I dagsläget arbetas det med några följduppdrag, bland annat dagvattenplan, plan för 
mobility management, grönstrukturplan och uppdatering av riktlinjer för markanvisning. 
Därutöver hanteras arbete med detaljplaner efter ordningen i översiktsplanen. En planlista 
med information om vilka planer som ska startas när, samt pågående detaljplanearbeten, 
kan fås digitalt via Kommunservice. 
  
Detaljplanen Öckerö nya centrum har varit ute på granskning. Arbete pågår med att sätta 
samman granskningsutlåtande (det dokument i vilket kommunen besvarar inkomna 
yttranden/synpunkter) och handlingar som kan antas.  
Mer information finns på Öckerö kommuns hemsida. 
 



Frågor från pensionärsorganisationerna 
 
Läste för ett tag sedan att självmord bland äldre var hög procentuellt i vår 
kommun. Låter ju hemskt och jag tänker då närmast på hur man löser det med 
ensamhet. Många känner sig ensamma och kanske är det då som sådant här kan 
ske. Svår fråga kanske men att bo hemma i ensamhet, kanske med diverse 
krämpor och inga anhöriga i närområdet mm då känns det nog långsamt och 
tungt. Hur når man ut till dessa?  
 
Svar från Arto Niskala, äldreomsorgschef: 
Det är svårt att få fram kommunvis åldersrelaterad självmordsstatistik. Den generella 
statistiken visar dock att vi är en av kommunerna med lägsta självmordsfrekvensen per 
1000 invånare. Under senaste 10 års period hade Norsjö kommun det lägsta antalet 0,24. 
Öckerö kommun hade 0,53 och hade den 7 lägsta kvoten i landet av 290 kommuner. 
Svenljunga och Grums hade flest självmord per 1000 invånare, 3,00 respektive 3,11. 
Ingenting tyder på att äldre i Öckerö skulle vara överrepresenterade i Socialstyrelsen 
statistik.  
  
Hemtjänsten arbetar aktivt med ensamhetsproblematiken. Bor man hemma finns det goda 
möjlighet att besöka träffpunkten på Solhöjden. Det organiseras mycket aktiviteter till 
äldre och stort antal äldre deltar. Under våren startar vi uppsökande verksamhet i 
kommunen. Vi kommer att besöka äldre som inte har insatser av kommunen för att 
kartlägga deras situation.  
 

Geriatrikläkare/vård för äldre på vårdcentral. Visserligen ligger detta på 
landstinget men kommunen kan väl också påverka, eller? 
 
Svar från Arto Niskala, äldreomsorgschef: 
Vårdcentralerna har svårt att rekrytera läkare och framförallt geriatriker. Kommunen har 
begränsade möjligheter att påverka situationen. Vi har givetvis framfört våra önskemål 
men kan inte påverka Landstingets rekryteringar.  

 
Får vi något inflyttande i nya Solhöjden? 
 
Svar från Arto Niskala, äldreomsorgschef: 
Nya Solhöjden beräknas vara färdig vid årsskiftet 2020. Beräknad inflyttning under första 
kvartalet 2020.  

 
 

Frågor från organisationer för funktionshindrade 
 
Här kommer en fråga från Attention Öckerö Vi undrar hur det går med 
BNK och BUP? Vi har samlat 1526 namnunderskrifter som vi har 
diariefört hos SU styrelse det är mer än 10 procent av Öckerö kommuns 
befolkning. Vi tänker på barnen/ungdomarna. 
Verksamheterna behöver utökas snarare än läggas ned 
 

Hur tänker kommunen? Jobbar de för det? 
 
Angelica Francisca: Kommunen förmedlar att inget beslut ännu är taget i V HSN om 
stängning eller utbudsförändring, utifrån de signaler som kommit om centralisering av 
BUP Öckerö och BNK Öckerö. Kommunen bevakar frågan utifrån att föreslagna 
förändringar om centralisering av berörda verksamheter kan komma att påverka 



kommuninvånarnas tillgänglighet i stor utsträckning. Kommunen påtalar och kommer att 
fortsätta påtala de försämringar som blir för kommuninvånarna utifrån minskad 
tillgänglighet som konsekvens av en centralisering.  
Dialog förs vidare om BUP:s och BNK:s nuvarande verksamhet/behov på Öckerö, 

samarbetet med skola och socialtjänst, samt de konsekvenser som föreslagen centralisering 

får för berörda familjer på Öckerö.  

 

Anhörig samordnare i kommunen! Hur och vad kan vi få del av den 

tjänsten, vi som anhöriga i vår förening? 

Angelica Francisca: Kommunen informerar om att Christer Jonasson från och med den 

1 april 2019 kommer att börja jobba som anhörigsamordnare på 50%, för dem som stödjer 

en närstående som har en funktionsnedsättning, lider av psykisk ohälsa eller har 

missbruksproblem. Stödet till anhöriga inom IFO/FH utgår från: 

 

• möjligheten att delta i samtalsgrupper 

• utbildningar/föreläsningar 

• rekreation i form av bad på Hedens by 

• enskilda stödsamtal 

• information och rådgivning 

 

Dialog förs kring behovet av ett tidigt föräldrastöd/föräldrautbildning som en del i att 

förebygga att barn blir ”hemmasittare”. 

Det framkommer även behov av en informationsbroschyr om den service kommunen 

erbjuder till anhöriga som vårdar närstående, samt tydligare information för anhöriga på 

kommunens hemsida och i lokalbladet med det som är aktuellt av aktiviteter, exempelvis 

bad, anhörigcafé mm. 

Kommunen tar med sig förfrågan om möjlighet att låna familjecentralens lokaler för 

anhörigcafé och ungdomsgrupper (nuvarande tjejträffar).  

Bad på Hedens by kommer erbjudas på kvällstid på onsdagar kl 20-21, för de som stödjer 

närstående utifrån ovan beskrivna målgrupper. 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


