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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop 

 
  

 Val av justerare 
 

  

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

  

§ 12 Workshop, Revidering av rådet för 
funktionshinderfrågors reglemente  
 

  

§ 13 Information från verksamheten vård och 
omsorg  
 

  

§ 14 Budget 2022 
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§ 11 
Dnr      
 
Information om LÖK (lokal överenskommelse för att öka 
samverkan mellan kommunen och civilsamhället)  
 
Beslut  
Rådet för funktionshinderfrågor 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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§ 12 
Dnr      
 
Workshop, Revidering av rådet för funktionshinderfrågors 
reglemente  
 
Beslut  
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sara Sjöqvist, hållbarhetsstrateg och Sanna Gunnarsson, utredare/utvecklare 
håller en workshop gällande den kommande revideringen av rådet för 
funktionshinderfrågors reglemente.  
 
Ledamöterna deltar aktivt i diskussioner samt får möjlighet att framföra 
synpunkter och ställa frågor innan det slutgiltiga förslaget till nytt 
reglemente presenteras vid nästa sammanträde. 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 13 
Dnr      
 
Information från verksamheten vård och omsorg  
 
Beslut  
Rådet för funktionshinderfrågor 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. 
 
- Brukarundersökningen pågår just nu under oktober månad och resultatet 
kommer att presenteras för rådet vid ett senare tillfälle. Det jobbas med 
svarsfrekvensen för att få mer tillförlitliga resultat.  
 
- Daglig verksamhet har fått utbetalning av statsbidrag på totalt 1,6 miljoner. 
 
- Kung.nu agerar referensgrupp inom projekt om delaktighet kallat 
Innovationsjakten. Hur man vill ha sin vård? Vad kan vi lokalt jobba vidare 
på.  
 
- Gruppbostaden Bofinksvägen. Slutbesiktning är på gång av totalt 6 platser.  
 
- Covidläget lugnt. Vaccination med dos 3 är under planering. 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 14 
Dnr      
 
Budget 2022  
 
Beslut  
Rådet för funktionshinderfrågor 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. 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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