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Paragrafer 13-18 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp:   Anslaget tas ner:   

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Maud Karman 

Beslutande    
 
 

Ledamöter   

 
 
 
 
 
 

Förtroendevalda ledamöter 
 
Åsa Sikberg (M) ordförande  
Helén Jaktlund (C) 
Anne-Louise Palmqvist (L) 
Viktoria Söderling (S)  
Bert Karlsson (V) 
Gert Berlin (S) Vice ordförande, §§ 13-16 

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

Beslutande ersättare  Eva Monie (PRO) 
Jan Öhrling (PRO), §§ 17-18 

 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Jan Öhrling (PRO)  
 

Tjänstemän och övriga Annika Höök, sekreterare 
Michaela Steadson, hälsosamordnare vid Tierps vårdcentral 
Elin Skytt, studerande 
Sara Sjöqvist, hållbarhetsstrateg 
Sanna Gunnarsson, utredare/utvecklare 
Ulrica Stjerngren, verksamhetschef Vård och omsorg 
Sara Sjödal, kommunstyrelsens ordförande 
 

 
Underskrifter  
 

Sekreterare 

Annika Höök 
 

Ordförande 

Åsa Sikberg 
 

Justerande  

Maud Karman 
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop 

 
  

 Val av justerare 
 

  

§ 13 Förebyggande program för folkhälsan 
 

  

§ 14 Information om LÖK (lokal 
överenskommelse för att öka samverkan 
mellan kommunen och civilsamhället) 
 

  

§ 15 Revidering av Pensionärsrådets 
reglemente 
 

  

§ 16 Information från verksamheten vård och 
omsorg 
 

  

§ 17 Budget 2022 
 

  

§ 18 Utbildningsdag 2021 - innehåll 
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§ 13 
Dnr      
 
Förebyggande program för folkhälsan  
 
Beslut  
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Michaela Steadson, hälsosamordnare vid Tierps vårdcentral och Elin Skytt, 
studerande på högskolan i Gävle, praktikant hos Michaela informerar kring 
det geografiska hälsouppdraget. 
 
Det geografiska hälsouppdraget är hälsofrämjande insatser för grupper i 
befolkningen inom det geografiska området och är ett samarbete mellan 
region, kommun och andra aktörer. 
 
Det är ett basuppdrag för samtliga vårdcentrum och ett komplement till det 
som redan genomförs. Inom det geografiska hälsouppdraget jobbar de med 
sex levnadsvaneområden, tobak, riskbruk alkohol, fysisk aktivitet, 
matvanor, stress och sömnvanor, för att lyfta folkhälsan och jobba ut mot 
befolkningen.  
 
Detta är ett långsiktigt arbete där varje kommuns behov kartläggs. Nästa år 
ska de olika projekten komma igång.  
 
Informationen avslutas med ett kortare rörelsepass tillsammans. 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 14 
Dnr      
 
Information om LÖK (lokal överenskommelse för att öka 
samverkan mellan kommunen och civilsamhället)  
 
Beslut  
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sara Sjöqvist, hållbarhetsstrateg informerar om LÖK (lokal 
överenskommelse för att öka samverkan mellan kommunen och 
civilsamhället). 
 
Lokal överenskommelse är en förstärkt samverkan mellan Tierps kommun 
och föreningslivet. Överenskommelsen handlar om hur kommunen och 
civilsamhället kan utveckla och fördjupa sitt samarbete och hur vi 
gemensamt hittar och utvecklar gemensamma lösningar på lokala 
samhällsutmaningar.    
 
I Tierp startades 2020 en arbetsgrupp tillsammans med föreningar och 2021 
gick en enkät gick ut till civilsamhällets organisationer. Därefter har intern 
kartläggning pågått. Framöver kommer det att genomföras träffar med  
föreningar och prata om vad en lokal överenskommelse innebär för oss i 
Tierp. Detta kommer att mynna ut i ett dokument, en lokal 
överenskommelse, som ska tydliggöra roller, ansvarsfördelning, rutiner, och 
principer. 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 15 
Dnr      
 
Revidering av Pensionärsrådets reglemente  
 
Beslut  
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sara Sjöqvist, hållbarhetsstrateg och Sanna Gunnarsson, utredare/utvecklare 
informerar kring den kommande revideringen av pensionärsrådets 
reglemente. Ett förslag till revidering har skickats ut till rådsledamöterna 
inför sammanträdet. Vi går igenom dokumentet och diskuterar innehållet 
samt ger möjlighet att ställa frågor.  
 
Ett förslag till nytt reglemente presenteras på kommande sammanträde. 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 16 
Dnr      
 
Information från verksamheten vård och omsorg  
 
Beslut  
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ulrica Stjerngren, verksamhetschef Vård och omsorg informerar från 
verksamheten. Hon inleder med en presentation av sig själv och sitt nya 
uppdrag som verksamhetschef för Vård och omsorg. Ulricas tidigare tjänst 
som områdeschef för funktionshindradeomsorgen tillsätts av Jenny 
Hedberg. 
 
- Statsbidrag . Information kring erhållna och sökta statsbidrag. 
 
- Villa Siggbo- 2 av 40 platser står tomma. 17 tomma platser i egen regi på 
egna boenden, och det finns ca 25 ansökningar om vård och 
omsorgsboenden. Alla tomma platser ser ut att fyllas.  
 
- Digitalisering/ Användning av tillsynskameror. I dagsläget används 
kameran som ersättning för fysiskt besök nattetid. Mer information och 
utvärdering är på gång. Det efterfrågas en dialogfunktion men vi är allmänt 
nöjda med införandet av tillsynskamerorna. 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs.
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§ 17 
Dnr      
 
Budget 2022  
 
Beslut  
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sara Sjödal, kommunstyrelsens ordförande informerar kring 
budgetprocessen 2022 i Tierps kommun. Det redogörs närmare för delar av 
budgeten inom olika områden vad gäller förändringar och särskilda 
satsningar särskilt vad gäller frågor där pensionärer berörs. Förslag till 
budget finns tillgänglig på webben att läsa i sin helhet (se nedan) och 
kommer att publiceras i sin helhet när beslut fattats i kommunfullmäktige. 
 
https://www.tierp.se/tierp.se/kommun-och-inflytande/demokrati-och-
insyn/moten-handlingar-och-protokoll/kommunstyrelsen---handlingar-och-
protokoll.html 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 18 
Dnr      
 
Utbildningsdag 2021 - innehåll  
 
Beslut  
Pensionärsrådet beslutar 
 
att utbildningsdagen bestäms till den 24 november 2021. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utbildningsdagen för pensionärsrådet bestäms till den 24 november 2021 
09-16:00. Innehåll diskuteras och dagordning kommer att beslutas inom 
kort.  
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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