
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Pensionärsrådet 

 2021-02-10  

 

Tid och plats 10 februari 2021, kl. 13:00-15:30 i Kommunhuset, digitalt, Tierp 

Paragrafer 1-7 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp:   Anslaget tas ner:   

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Göran Humling 

Beslutande    
 
 

Ledamöter   

 
 
 
 
 
 

Förtroendevalda ledamöter 
 
Åsa Sikberg (M) ordförande  
Helén Jaktlund (C) 
Sarah Näslund (L) 
Viktoria Söderling (S)  
Bert Karlsson (V) 
 

Ledamöter  
 
Göran Humling (PRO) 
Barbro Lindkvist (SPF seniorerna) 
Gunnar Thollander (RPG) 
 

Beslutande ersättare    

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Marianne Erikssson (PRO) 
Jan Öhrling (PRO) 
 

 
 

Tjänstemän och övriga Annika Höök, sekreterare 
Helena Carlsson, Verksmhetschef vård och omsorg, § 2-3 
Maria Berg, naturvårdshandläggare, § 1 
Taija Lindfors, kommunekolog, § 1 
Petra Kessler, Näringslivsutvecklare, § 4 
 
 

 
Underskrifter  
 

Sekreterare 

Annika Höök 
 

Ordförande 

Åsa Sikberg 
 

Justerande  

Göran Humling 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop 

 
  

 Val av justerare 
 

  

§ 1 Information gällande trädgårdsavfall 
 

  

§ 2 Verksamhetsinformation (Covid, vaccin, 
,vardaga inflytt, utflytt hällbacka) 
 

  

§ 3 Riktlinje för färdtjänst 
 

  

§ 4 Nya regler för hemsändningsbidraget 
 

  

§ 5 Laget runt i föreningarna 
 

  

§ 6 Övriga frågor 
 

  

§ 7 Sammanträdesdagar för Tierps kommun 
2021 
 

2020/734  
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§ 1   
 
Information gällande trädgårdsavfall  
 
Beslut  
Pensionärsrådet beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna 
 
Sammanfattning av ärendet 
Maria Berg, naturvårdshandläggare och Taija Lindfors, kommunekolog 
informerar kring gällande regler om trädgårdsavfall. 
 
Trädgårdsavfall som tippas i naturen orsakar problem. För rådet presenteras 
definitionen av trädgårdsavfall, de problem som felaktigt hanterat avfall 
orsakar samt förslag på lösningar. 
 
Information presenteras även gällande invasiva arter i naturen och i 
trädgårdar. Kartläggning av dessas arters bestånd pågår och på kommunens 
hemsida finns en e-tjänst för att rapportera invasiva arter. 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 2      
 
Verksamhetsinformation (Covid, vaccin, ,vardaga inflytt, utflytt 
hällbacka)  
 
Beslut  
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Helena Carlsson, verksamhetschef vård och omsorg informerar: 
  
Statsbidrag: Statsbidrag täcker en del av kostnaderna kring Covid 19, men 
inte hela kostnaden.  
 
Äldreomsorgslyftet –Hela beloppet är lyft. 
 
Verksamheten anhörigstöd kartläggs under 2021 -Anhörigkonsulenten 
kommer att vara organiserad under bistånd. Anne Eriksson är ny 
områdeschef på bistånd.  
 
Bofinken - Beslut om bygglov var överklagat men bygglovet fortsätter nu 
som planerat. Informationsbrev går ut till boende i närheten. 
 
Villa Siggbo- 15 personer bor där nu av 40 platser totalt. En avdelning inom 
demens och en avdelning för psykisk ohälsa planeras.  
 
Covid: Idag finns 0 bekräftat positiva som vårdas. Tierps kommun har haft 
bra materialtillgång och bra rutiner vilket har varit viktigt för att stoppa 
smittspridning.  
 
Vaccination har startat med prioriteringsgrupperna vård och 
omsorgsboenden samt hemtjänsten. Vaccintillgången har varit begränsad 
vilket i sin tur styrt omfattningen av vaccineringen. Kommunen beställer 
antal vaccin som levereras blandas ut och om det blir doser över så kasseras 
de om de inte kan användas. Verksamhetschefen kommenterar artikeln i 
tidningen gällande vaccinering av chefer inom verksamheten. Nästa 
målgrupp i FAS 2 riktar sig mot LSS samt 65+. Trots ökad vaccinering 
kommer restriktioner fortsätta framöver. 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs.
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§ 3      
 
Riktlinje för färdtjänst  
 
Beslut  
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Helena  Carlsson, verksamhetschef för vård och omsorg redogör för den nya 
Riktlinjen för färdtjänst. Pensionärsrådet agerar remissinstans inför beslut i 
kommunstyrelsen under 2021.  
 
Förslaget till den nya riktlinjen som innehåller både nyheter och 
förtydliganden presenteras. Styrdokumentet har fått en ny struktur efter den 
senaste revideringen 2011 och ska ses som ett komplement till 
lagstiftningen. 
 
En tidslinje för beslutet redovisas. Rådet ombeds att återkomma med 
synpunkter och kommentarer senast den 28 februari till sekreterare i rådet. 
Beslut fattas i KF 8 juni.   
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 4 
      
Nya regler för hemsändningsbidraget  
 
Beslut  
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Petra Kessler, Näringslivsutvecklare, näringsliv och turism, informerar 
kring nya regler för hemsändningsbidraget. 
 
Tierps kommun har under hösten påbörjat ett arbete för att se över reglerna 
för hemsändningsbidraget, eftersom det funnits oklarheter kring hur bidraget 
får användas. Ett utkast till nytt regelverk för att tydliggöra de villkor som 
gäller har tagits fram. Det lämnas nu på remiss till råden, handlarna med 
flera. 
 
Hemsändningsbidraget är ett statligt stöd som administreras av kommunen 
och som bygger på förordningen om stöd till kommersiell service, som styr 
grunderna för bidraget.  Bidraget finansieras 50% av tillväxtverket och 50 % 
av kommunen.  
 
Det som presenteras här idag är ett utkast kring de nya reglerna. Butikerna 
har beretts tillfälle att komma med synpunkter. Nu får råden möjlighet att 
göra det samma. 
 
Synpunkter och kommentarer från rådet lämnas till rådets sekreterare senast 
den 28 februari i år, varefter de överlämnas till Petra Kessler. 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
 
 
 

6



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Pensionärsrådet 

 
2021-02-10  

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

 
 
 
§ 5    
 
Laget runt i föreningarna  
 
Beslut  
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Laget runt i föreningarna. Rådets medlemmar delar med sig av nuläge och 
vad som är på gång i de föreningar de representerar. 
 
Sammantaget ges en bild av att största delen av verksamheterna ligger nere 
på grund av den pågående pandemin. Medlemmarna får information via till 
exempel sms, hemsidor och utskick. Tips kommer från Jan Öhrling om att 
använda” google-meet” som plattform för sammankomster eller annan 
kommunikation. Det är en gratis tjänst via Google för att hålla möten med 
ljud- och bildöverföring.  
 
Årsmöten i föreningarna har i en del fall skjutits upp på obestämd tid.  
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 6      
 
Övriga frågor  
 
Beslut  
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Diskussion och förslag på ämnen till utbildningsdagen den 19 maj.  
 

 Äldreambassadörer 
 Önskemål om besök på Vardagas Villa Siggbo.  

 
Övriga önskemål kan lämnas in till sekreterare för rådet via mail.  
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 7 
Dnr 2020/734    
 
Sammanträdesdagar för Pensionärsrådet 2021  
 
Beslut  
Pensionärsrådet beslutar  
 
att sammanträdet den 21 april kl. 13:00 flyttas till den 20 april kl 13:00. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslaget har tagits fram av sekreterare i samråd med ordföranden för rådet. 
Enligt reglemente för Pensionärsrådet står att rådet ska 
sammanträde minst fyra gånger per år samt ha en utbildningsdag per år. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Webbansvarig ledningsstöd 
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