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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop 

 
  

 Val av justerare 
 

  

§ 8 Verksamhetsinformation från Vård och 
omsorg; Uppdatering Coronaläget 
 

  

§ 9 Effektiv och nära vård, nuläge 
 

  

§ 10 Laget runt i föreningarna 
 

  

§ 11 Information från Tierpsbyggen; nuläge i 
verksamheten 
 

  

§ 12 Kultur och fritid och målgruppen 
pensionärer 
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§ 8 
Dnr      
 
Verksamhetsinformation från vård och omsorg; uppdatering av 
Coronaläget  
 
Beslut  
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Helena Carlsson, verksamhetschef vård och omsorg informerar: 
 
Covidläget idag – Det är ett fåtal fall som smittspåras nu. Men det finns en 
ökad smittspridning sedan mars månad.  
  
Vaccinläget- Flertalet medarbetare och flertalet kunder är vaccinerade eller 
är erbjudna tider för vaccinering.  Fortsatt försiktighet råder trots 
vaccinering eftersom smittläget är fortsatt högt.  
 
Villa Siggbo- Förra veckan var det 21 personer totalt på Villa Siggbo. 44 
tomma lägenheter finns på vård och omsorgsboendena. Det är ett mindre 
flöde in i verksamheten än tidigare beräkningar visat.  
 
Korttidsboende på Danielsgården - 7-10 platser finns där. Verkställigheten 
flyttar till Vendelgårdens boende. Vi ser att behovet av korttidsvård sjunker.  
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs.  
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§ 9 
Dnr      
 
 
Effektiv och nära vård, nulägesrapport  
 
Beslut  
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna Hällström, närvårdsstrateg vid Tierps kommun presenterar en 
nulägesrapport gällande effektiv och nära vård med anledning av rådande 
omständigheter kring Covid 19 samt delar information kring uppdraget. 
  
Nära vård är i linje med WHOs mål och är en internationell rörelse där 
fokus flyttas till människan. Undersökningar från 2020 visar på hur svenska 
befolkningen jämfört med andra länder upplever vården och där 
framkommer att områden som delaktighet, kontinuitet och tillgänglighet är i 
behov av insatser. 
 
Ett inriktningsbeslut om en primärvårdsreform fattades i november 2020. 
Målet med omställningen av hälso- och sjukvården bör vara att patienten får 
en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan och där patienten är 
delaktig. 
 
Vad är då aktuellt för oss i Tierp och Uppsala län? 
- Fokusförflyttning från organisation till relation. 
 
Vi jobbar med utveckling av vårdcentrum. Först ut är att starta vårdcentrum 
och en närvårdsenhet som planeras vara igång innan slutet av 2021. 
 
- Från passiv mottagare till aktiv medskapare. 
 
Vi jobbar lokalt med framtagning av patientkontrakt. Tillsammans med 
Innera som utvecklar 1177, deltar Tierps kommun i ett projekt för att finna 
nya funktioner för att kommunicera.  
 
- Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande. 
 
Här jobbar vi med förstärkt geografiskt hälsouppdrag. 
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- Gå från isolerade insatser till samordning utifrån personens fokus.  
 
Vi jobbar med utveckling av fast vårdkontakt och pilot projekt 
Äldremottagning.  
 
Nära vård: Framgångsfaktorer för den nära vården är personens behov som 
utgångspunkt, samverkan istället för parallella verksamheter, 
patientkontrakt, utgå från ”mina behov”, ny teknik för att utveckla 
arbetssätt, utveckling av egenvård, kompetensförsörjning för att arbeta över 
traditionella gränser och att arbeta preventivt och proaktivt. 
 
En workshop kommer att hållas digitalt den 27 maj 2021 för att belysa 
brukarperspektivet, innovationsjakt om delaktighet. Anmäl intresse till 
sekreterare för rådet för att delta. 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 10 
Dnr      
 
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. 
 
Som tidigare meddelats är flertalet aktiviteter i föreningarna fortfarande  
inställda. På några håll erbjuds gemensamma promenader eller boulespel. 
Restriktionerna begränsar utbudet. Det framkommer att flertalet medlemmar 
saknar aktiviteter som tidigare erbjudits. 
 
I flera av föreningarna är årsmöten uppskjutna eller hålls digitalt.  
 
Tips lämnas om att använda Google meet för digitala träffar.  
 
Helene Jaktlund informerar kring den pågående vaccineringen, vilken följs 
av allmän diskussion kring vaccinering och smittspridning.  
 
För statistik angående vaccineringen kan man gå in på regionens hemsida på 
webben.   
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 11 
Dnr      
 
Information från Tierpsbyggen och Tierps kommunfastigheter 
om nuläge i verksamheten   
 
Beslut  
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Roger Kjettselberg, vd Tierpsbyggen informerar kring sin verksamhet och  
vad som är aktuellt.  
 
På gång: 
Bygger om tidigare förskola till 4 större lägenheter som ska stå klara i slutet 
av maj. Det finns efterfrågan på stora lägenheter. Eventuellt kommer vi att 
bygga fler om efterfrågan finns.  
 
Bygga nytt i Örbyhus centrum. 40-50 lägenheter ska byggas. Eventuellt blir 
ett av husen för äldre, + 65 boende. Troligtvis påbörjas bygget i början på 
nästa år med blandade storlekar på lägenheterna. Även utemiljön ska ses 
över.  
 
Söderfors- Dialog om ombyggnation av Hällbacka till lägenheter. Det ska 
sonderas intresse. Hemtjänsten blir kvar i samma hus.  
 
Projektera kyrkskolan. Förskolan ska rivas och ny byggs. Skolbyggnaden 
samt gymnastiksal renoveras.( TKAB) 
 
Beställning på ny förskola i Tierp, Skärplinge och Söderfors. (TKAB) 
 
Coronaläget- Verksamheten inte särskilt påverkad men förhållningsorder 
finns för hyresgäster vid reparationer. Det har varit en ökning av smitta 
senaste tiden. Endast akut felanmälan tas om hand fram till sista april.  
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 12 
Dnr      
 
Information från Kultur och fritid om nuläge i verksamheten 
samt målgruppen pensionärer   
 
Beslut  
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Carl Bergström, chef enheten för kultur, konst och bibliotek informerar 
kring sin verksamhet, aktiviteter och nyheter för målgruppen pensionärer.  
 
Det finns flera aktiviteter för äldre. Information om utbudet går att finna 
digitalt på hemsidan, Instagram, Facebook samt i tidningen Norra Uppland. 
Flera aktiviteter sprids också genom samarbete med flera föreningar lokalt. 
Ett urval av aktivteterna och kommande projekt redovisas här nedan:  
 
- Samarbete med PRO om Boulehallen.  
- Idé om kulturskola för äldre.  
- Kulturarvstrappan.  
- Prioriterat att hålla konsthallen öppen under dagtid. Bokad visning 
kommer att vara möjligt. 
- Riktade pengar till IT utbildning för äldre.  
- Föreläsningar om ”säker på nätet” 
- Föreläsningar till hösten om släktforskning. 
- Stickcaféer. Ibland med högläsning.  
- Planer att utveckla en lunchaktivitet på möbeln för aktiva pensionärer när 
restriktionerna släpper.  
 
Bokbussen är pausad. Däremot införs ”meröppet” och även obemannat på 
biblioteken. ”Boken kommer” är ett projekt där personal kommer ut med 
böcker på begäran. Bokautomaten och kapprumsbibliotek är också en del av 
bibliotekens verksamhet.  
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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