
 

 

Inbjudan till möte med Pensionärs- och handikapprådet (PHR)   
 

Datum: Torsdag, 18 februari 

Plats: Skype (länk finns längre ner och kommer med i inbjudan). 

 

Mötet kommer vara digitalt för att minska risken för smittspridning med anledning av 

rådande situation kring coronaviruset och sjukdomen covid-19.  
 

Förslag till dagordning 

Pensionärsorganisationer    kl. 16.30-17.30 

1. Telefonlinje om kostråd till dig som är 65 + 

2. Broddar till dig som är 65 + 

3. Arbetet kring coronaviruset och sjukdomen covid-19 Äldreomsorgen 

4. Brukarundersökningen 2020 

5. Frågor från pensionärsorganisationerna* 

    

Handikapporganisationer   kl. 17.30-19.00 

1. Genomgång av resultatet för brukarundersökningen Funktionsstöd, som 

gjordes under hösten 2020. Lena Bos, metodutvecklare 

2. information om arbete med implementering av välfärdstekniska lösningar 

inom Funktionsstöd – All age hub. Lena Bos, metodutvecklare 

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

Francisca, verksamhetschef IFO/FS 

4. Frågor från handikapporganisationer*   

 

*Frågor ska anmälas senast 11 februari till Sara Nyrén, på e-post 

sara.nyren@ockero.se eller på telefon 031-97 88 02. 

 

Anmäl om du ska delta på mötet på samma kontaktuppgifter som ovan. Mötet 

kommer hållas via Skype, se länk i denna inbjudan och i utskickat mejl. Vid 

deltagande via Skype kan du ställa frågor i chatten alternativt ställa frågan efter 

informationspunkten. Om du vill ställa frågan muntligt behöver du anmäla att du har 

en fråga i chatten så tilldelas du ordet vid tillfälle. Du kan själv behöva slå på din 

mikrofon i Skype-mötet när du har blivit tilldelad ordet. Frågorna besvaras om det 

finns möjlighet efter informationspunkten, om tjänstepersonen som är på plats kan 

besvara frågan omgående, annars återkopplar vi inom kort.  

 

Vänlig hälsning, 

Sara Nyrén 

Kommunikatör  

 



 

 

Länk till Skype:  

......................................................................................................................................... 

 Anslut till Skype-mötet        

Anslutningsproblem? Prova Skype Web App  

Är det ditt första Skype-möte?    

Välkommen till ett möte med Öckerö kommun! 

 

Om detta är ditt första Skype-möte, vänligen klicka på länken 'Anslut till Skype-mötet' några minuter 

innan mötet börjar. Detta då det kan krävas installation av Skype Web App-programvara.  
[!OC([041d])!] 

......................................................................................................................................... 

 

https://join.ockero.se/sara.nyren/B5ZGVKKR
https://join.ockero.se/sara.nyren/B5ZGVKKR?sl=1
https://o15.officeredir.microsoft.com/r/rlidLync15?clid=1053&p1=5&p2=2009

