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Tid och plats  08 februari 2022, kl.13:00 – 15:45 i Digitalt, Tierp 
Paragrafer § 1 - § 3 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-03-03       Anslaget tas ner:2022-03-25  

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Göran Humling 
 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter Förtroendevalda ledamöter 

 
Åsa Sikberg (M) ordförande  
Anne-Louise Palmqvist (L) 
Börje Wennberg (S)  
Bert Karlsson (V) 
 

Ledamöter  
 
Gert Berlin (PRO) 
Göran Humling (PRO) 
Barbro Lindkvist (SPF seniorerna) 
Maud Karman (SPF seniorerna) 
 

 

Beslutande ersättare    
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Jan Öhrling (PRO) 
Östen Edén (RPG) 
 

 
 

Tjänstemän och övriga Annika Höök, sekreterare 
Susanna Sandström, förvaltningsdirektör Överförmyndarförvaltningen 
Bror Sandberg, Budget och skuldrådgivare 
 

   
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Annika Höök 

 
 
 Ordförande 
 
    Åsa Sikberg 
 
 
 Justerande 
 
    Göran Humling   
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop   
 
 Val av justerare   
 
§ 1 Information från 

Överförmyndarförvaltningen 
KS/2022:208  

 
§ 2 Budget- och skuldrådgivning i 

kommunen 
KS/2022:208  

 
§ 3 Övriga frågor KS/2022:208  
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§ 1 
Dnr KS/2022:208  
 
Information från Överförmyndarförvaltningen 
 
Beslut 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Susanna Sandström, förvaltningsdirektör från Överförmyndarförvaltningen 
berättar om Överförmyndarförvaltningens verksamhet, verksamhetens 
förutsättningar och skuldsättning. 
 
- Överförmyndarnämndens uppgift är att utöva tillsyn över gode män, 
förvaltare och förmyndare 
- 8 kommuner bildar en gemensam nämnd med 22 ledamöter från hela länet. 
De sammanträder en gång per månad och Uppsala kommun är 
värdkommun. 
- Statistik över ärendetyper Uppsala /Tierp visas. 
 
- Överförmyndarnämndens uppdrag inkluderar rekrytering av 
ställföreträdare, utredningsansvar för ansökningar, tillståndsärenden, utreda 
klagomål och granskning av redovisningshandlingar. 
 
- Fler gode män och förvaltare behövs. En digital informationsträff hålls i 
Tierp 2 mars 17:30-19:00.   
 
- Skuldsättning: Susanna visar statistik över medborgare som har problem 
med ekonomin. Nivån varierar i länet och ålder. Skuldsatta över 65 år ökar 
nationellt. Troligtvis äldre skulder som ökar. 
- Motverka skuldsättning genom kunskap, hälsa, inställning till pengar mm. 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 2 
Dnr KS/2022:208  
 
Budget- och skuldrådgivning i kommunen 
 
Beslut 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Bror Sandberg, Budget och skuldrådgivare i Tierps kommun presenterar sig 
själv och sitt uppdrag och berättar om vilken hjälp som finns att söka i 
kommunen.  
- Skuldsanering 
- Konsumentvägledare på kommunen- Samverkan med Knivsta kommun, 
inte lagstadgat att erbjuda detta 
- Stor förebyggande och utbildande insats 
- Hur går det till när man söker hjälp?  
- Spelmissbruk 
- Förebyggande arbete. Erbjudan att komma ut till föreningar och informera. 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 3 
Dnr KS/2022:208  
 
Övriga frågor 
 
Beslut 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Lotta Carlberg, ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor informerar 
kring föreningsträffar i Tierps kommun.  
 
Fokus på samverkan mellan Tierps kommun och föreningslivet för att 
utveckla våra lokalsamhällen. Diskutera med andra föreningar och 
tjänstepersoner från kommunen. 
  
- Hur kan föreningarna utveckla samverkan mellan varandra?  
- Tierps kommun ska under år 2022 starta ett föreningsråd.  
- Här behöver vi er hjälp – vad behövs för ett fungerande föreningsråd?  
- Vad kan föreningar och kommunen förvänta sig av varandra?  
- Hur kan kommunen stötta de föreningar som tar ett övergripande ansvar 
för sin bygds utveckling?  
 
Inbjudan skickas ut till rådet för funktionshinderfrågor samt 
pensionärsrådets ledamöter. Anmäl dig senast tre dagar innan respektive 
tillfälle på tierp.se/föreningsträffar. 
 
Börje Wennberg, ledamot i  Pensionärsrådet, berättar om Tierps matcentral. 
En ideell förening som delar ut matkassar till personer med svag ekonomi. 
Detta sker i samarbete med mataffärer i Tierp och riktar sig till hela 
kommunen. Kontaktuppgifter för mer information har skickats ut till rådet. 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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