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Tid och plats  28 mars 2022, kl.13:00 – 15:35 i Lilla A-salen, Tierp 
Paragrafer § 4 - § 6 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp:2022-03-28  Anslaget tas ner:2022-04-19  

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Barbro Lindqvist 
 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter Förtroendevalda ledamöter 

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

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

 

Beslutande ersättare    
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Jan Öhrling (PRO) 
Tuula Gustafsson (SPF seniorerna) 
Margaretha Sandström Tapper (SPF 
seniorerna) 
Östen Edén (RPG) 
 

 
 

Tjänstemän och övriga Annika Höök, sekreterare 
Ulrica Stjerngren, verksamhetschef Vård och omsorg 
 
 

   
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Annika Höök 

 
 
 Ordförande 
 
    Åsa Sikberg 
 
 
 Justerande 
 
    Barbro Lindqvist   
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop   
 
 Val av justerare   
 
§ 4 Information från verksamheten Vård 

och omsorg 
KS/2022:208  

 
§ 5  Information om nya Reglementet för 

Pensionärsrådet samt information kring 
utbildningsdagen  våren 2022. 

KS/2022:208  

 
§ 6 Workshop - planering av innehåll till 

kommande råd 2022. 
KS/2022:208  
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§ 4 
Dnr KS/2022:208  
 
Information från verksamheten Vård och omsorg 
 
Beslut 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ulrica Stjerngren, verksamhetschef för Vård och omsorg, informerar från 
verksamheten. 
- Återrapportering äldreomsorgslyftet 2021 
- Rekvirerade statsbidrag 2022  
- Prestationsbaserade statsbidrag 
- Information gällande Covid. (antigentest, skyddsutrustning, delvis 
återgång till fysiska möten) 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 5 
Dnr KS/2022:208  
 
Information om nya Reglementet för Pensionärsrådet samt 
information kring utbildningsdagen våren 2022. 
 
Beslut 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Information om det nya antagna reglementet för Pensionärsrådet. 
 
Information gällande rådets utbildningsdag den 17 maj 2022.  
- Besök på Vardaga, Villa Siggbo, 11:00-12:00 
- Information om valet 2022 
Mer detaljerad information samt övriga tider för dagen kommer vid senare 
tidpunkt. 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 6 
Dnr KS/2022:208  
 
Workshop - planering av innehåll till kommande råd 2022 samt 
laget runt i föreningarna. 
 
Beslut 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Närvarande rådsmedlemmar delas in i mindre grupper för att diskutera 
rådets uppgifter och delta i planerandet av kommande råds innehåll detta år. 
Synpunkter samlas in skriftligen och kommer därefter att ligga som 
underlag vid innehållsplanering av kommande råd.  
 
Inför dagens sammanträde har rådet fått några frågor att fundera kring 

1. Fundera över vilka ämnen och områden ni vill att rådet ska jobba 
med/få information om under året.  

2. Finns det information som ni som rådsmedlemmar vill delge rådet 
från era föreningar och som bör tas upp under sammanträden detta 
år? 

 
Övrigt: 
Närvarande rådsmedlemmar berättar vad som är på gång i deras föreningar.  
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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