
 

 

Minnesanteckningar från möte med Pensionärs- och handikapprådet (PHR) 
 
Datum: Torsdagen 14 november kl. 17:00 
Plats: Lejonet, kommunhuset 
 
1. Mötet öppnas 
2. Val av justerare från pensionärsorganisationerna 
3. Information om kommande taxor 2020 för färdtjänsten, Annette Westberg. Hon 
besvarar frågor från organisationerna. Annette ber att få återkomma vid 
nästkommande möte för att ha mer tid för frågor och svar.  
4. Information om nybyggnation av gruppbostad LSS, Torben Ferm. Han besvarar 
frågor från organisationerna.  
5. Utveckling av Pensionärs- och handikapprådet utifrån de områden de olika 
organisationerna representerar. Besök av Lisbeth Schmauch, styrelsen Funktionsrätt 
Västra Götaland.  

• Organisationerna ombes att mejla in hjärtefrågor som inte nämns i 
arbetsordningen idag.  

• Organisationerna ombes att fundera kring politisk representation på mötena.  

• Nästa möte blir i tre delar: 
Pensionärsorganisationerna/Gemensamt/Handikapporganisationerna 

6. Genomgång av förra mötets anteckningar.  
7. Frågor och svar från organisationerna. Se bifogad fil samt nedan.  
 
Har all personal tillgång till kommunens elbilar? 
Ja, alla anställda har möjlighet att köra elbil i tjänsten.  
 
 
 
 
 
 
 



Frågor och svar, PHR 14 november 

Då vi har fått indikationer på att föräldrar som har gått med sina barn på 
BUP/BNK Öckerö inte fått information om nedläggningen som skedde i somras 
vill vi gärna veta hur man har gått ut med informationen om nedläggningen till 
berörda parter av nedläggning av BUP/BNK. 
 
Svar från Malin Tisell, förvaltningschef 
BUP/BNK är en regional verksamhet. Vi har sökt Västra Götalandsregionen för att få svar 
men inte fått något ännu. Vi söker också svar på frågan.  
 
Frågan har tagits upp i Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. För mer information kontakta 
Västra Götalandsregionen.  
 
Kommer anhörigsamordnaren att arbeta mer för funktionhinder? 
Föräldragrupp, pappagrupp etc? Utbildning mm? 
 
Svar från Christer Jonasson, anhörigsamordnare 
Christer Jonasson tar gärna emot idéer och tips på hur det går att utveckla detta vidare. 
 
Kort om vad som sker idag: 
Idag är det regelbundet föreläsningar på temat funktionshinder. En till flera gånger per år 
kommer det även fortsättningsvis att vara föreläsningar som tar upp ämnet på olika vis.  
 
Det är ett ämne som vid behov tas upp på föräldragrupper och pappagrupp. Här är det 
deltagarna själva som styr vilka frågor som diskuteras. Det finns även stödsamtal till 
anhöriga vid behov.  
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