
 

 

Minnesanteckningar: Pensionärs- och handikapprådet (PHR)   
 

Datum: Torsdag, 11 november 

Plats: Lejonet, kommunhuset 
 

Pensionärsorganisationer     

Information om eventuellt kommande trygghetsboende 

Janna Petersson, samhällsplanerare 

 

Vi är på gång att se över hur det går att förverkliga detaljplanen vid Nästås (mittemot 

Hedens by) gällande ett trygghetsboende. Det är så pass tidigt i processen att det inte 

går att säga exakt antal lägenheter men runt ett trettiotal. Planeringen gjordes för 

cirka tio år sedan.  

 

En del av syftet med att informera och ha en dialog idag är att i ett tidigt skede få reda 

på behov och önskemål som vi sedan kan ta med oss som villkor i tävlingen. 

 

Behov och önskemål från föreningarna: 

 Blandning av hyres- och bostadsrätter.  

 Enkla lägenheter med möjlighet till egna tillval. 

 Sociala viktigt i boendemiljön, gemensamma inne- och utemiljöer. 

 Priser som gör att fler har möjlighet att bosätta sig där. 

 Förrådsbyggnader, möjlighet till förvaring. 

 Möjlighet till parboende.  

 

PHR fortsätter gärna vara remissinstans i frågan.  

 

Kontaktuppgifter 

Janna Petersson 

Samhällsplanerare 

E-post: janna.petersson@ockero.se 

Telefon: 031-97 62 30 

 

Arbetet kring coronaviruset och sjukdomen covid-19 

Arto Niskala, verksamhetschef, äldreomsorgen 

 

Genomgång av läget kring antal doser tagna totalt i Västra Götalandsregionen.  

mailto:janna.petersson@ockero.se


 

 

De flesta som bor på våra äldreboenden har fått en tredje dos. I Öckerö kommun har 

89 % fått minst en dos. Mer information finns hos Västra Götalandsregionen: 

https://www.vgregion.se/covid-19-corona/statistik-covid-19-i-vastra-gotaland/ 

 

Socialförvaltningen har fattat beslut att testa personal fram till årsskiftet. Gäller alla 

besökare och personal som är på våra äldreboenden. Vi kommer inte öppna dörrarna 

på Solhöjden för allmänheten i nuläget, trolig öppning är i början av nästa år.  

 

Vi har lättat på vissa restriktioner. Daglig verksamhet och träffpunkten är öppen.  

 

I nuläget är det många ansökningar till platser på särskilt boende och hemtjänst. 

 

Användningen av statliga medel för att stärka äldreomsorgen 

Arto Niskala, verksamhetschef 

 

Återkommer till denna punkt under nästa möte.  

 

Färdplanen nära vård 

Arto Niskala, verksamhetschef 

 

Arto beskrev hur färdplanen kring nära vård ser ut.  

 

Övrigt 

Förslag är att ses 1,5 timme vid nästa tillfälle och tidigare på dagen, gärna runt kl. 15.  

Sara återkommer med tider till nästa år under december.  

    

Handikapporganisationer 

Testmiljö gruppbostad i projektet All age hub  

Lena Bos, metodutvecklare 

 

Bifogar presentation. 

 

Resultat från brukarundersökning 2020 

Lena Bos, metodutvecklare 

 

Bifogar presentation. 

 

Frågor från handikapporganisationer 

Frågorna är skickade till Angelica Francisca.  
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