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Tid och plats  22 november 2022, kl.13:00 – 15:30 i stora A-salen, Tierp 
Paragrafer § 13 - § 18 

   

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Gunnar Thollander 
 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter Förtroendevalda ledamöter 

 
Åsa Sikberg (M) ordförande  
Helén Jaktlund (C) 
Anne-Louise Palmqvist (L) 
Viktoria Söderling (S)  
Bert Karlsson (V) 
 

Ledamöter  
 
Gert Berlin (PRO), vice ordf. 
Göran Humling (PRO) 
Barbro Lindkvist (SPF seniorerna) 
Maud Karman (SPF seniorerna) 
Gunnar Thollander (RPG) 
 

 

Beslutande ersättare    
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Kjell Hammerin (PRO) 
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, §§ 13-16 
Betty Lindroth, Specialistsjuksköterska med ansvar för kvalitetsutveckling, § 16 
Therese Svensson, distriktssköterska med ansvar för kvalitetsutveckling, § 16 
Hanna Hedberg, anhörigkonsulent, § 15 
 

   
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
    Annika Höök 

 
 
 Ordförande 
 
    Åsa Sikberg 
 
 
 Justerande 
 
    Gunnar Thollander   
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop Dnr  
 
  Val av justerare Dnr  
 
§ 13 Uppföljning livsberättelsen, Ulrica 

Stjerngren, verksamhetschef vård och 
omsorg 

Dnr  

 
§ 14 Verksamhetsinformation, Ulrica 

Sjerngren verksamhetschef vård och 
omsorg 

Dnr  

 
§ 15 Information om Anhörigcentrum Dnr  
 
§ 16 Specialistsjuksköterskor med ansvar för 

kvalitetsutveckling 
Dnr  

 
§ 17 Laget runt Dnr  
 
§ 18 Sammanträdesplan 2023 KS/2022:84  
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§ 13 
Dnr   

Uppföljning livsberättelsen, Ulrica Stjerngren, verksamhetschef 
vård och omsorg 
 
Beslut 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ulrica Stjerngren, verksamhetschef för Vård och omsorg, följer upp ärendet 
om Livsberättelsen. Livsberättelsen är ett underlag för inskrivningssamtalet 
och genomförandeplanen. Rådet har haft möjlighet att lämna in skriftliga 
förslag som redovisats skriftligt till verksamhetschef för vård och omsorg.  
 
- Livsberättelsens användningsområde 
- Kontaktmännen för brukaren ansvarar för att livsberättelsen genomförs 
och är underlag för genomförandeplanen. 
- Hur används den i verksamheten? Genomförandeplanen ska 
överensstämma med den livsstil som personen haft tidigare, så långt det är 
möjligt. 
- Ulrica redovisar rådet synpunkter från remissrundan som tar fasta på 
brukarens deltagande 
- Enhetschefer har fått ta del av synpunkterna och svara på frågor om hur 
den används i verksamheten. Kontaktmän och enhetschefer har fått lyfta 
goda exempel från livsberättelsen som hjälper personalen att förstå och 
förebygga oro.  
- Verksamhetsutvecklare kommer att revidera livsberättelsen utifrån rådets 
synpunkter. 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 14 
Dnr   

Verksamhetsinformation, Ulrica Sjerngren verksamhetschef 
vård och omsorg 
 
Beslut 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ulrica Stjerngren, verksamhetschef för Vård och omsorg, informerar från 
verksamheten. 
- Frågor från förra protokollet gällande busskort för äldre i kommunen samt 
vad som händer vid eventuella dödsfall, hyreskontrakt, avslutningssamtal 
mm., besvaras skriftligt av Ulrica Stjerngren /bilaga/. 
- Information gällande kö och platser till boenden i kommunen 
- Ansökningar vård- och omsorgsboenden 
- Sjukfrånvaro 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 15 
Dnr   

Information om Anhörigcentrum 
 
Beslut 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Hanna Hedberg, anhörigkonsulent, informerar om vad som är på gång inom 
Anhörigcentrum. 
- Vilka är vi på Anhörigcentrum? 
- Vem har rätt att ta del av anhörigstödet? 
-  Varför är det viktigt med anhörigstöd? 
- Vilket stöd kan anhörigstöd erbjuda? Enskilda stödsamtal och rådgivning, 
anhörigträffar, information, föreläsningar och utbildningar, med mera. 
- Drop-in café för anhöriga finns för fika, träffa andra anhöriga, träffa 
anhörigkonsulenter. Tisdagar kl. 10:00-12:00 på Torggatan 4, Tierp. Ingen 
föranmälan krävs. Information finns även på 
https://www.tierp.se/tierp.se/omsorg-och-stod/stod-till-anhoriga.html 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
 
  

https://www.tierp.se/tierp.se/omsorg-och-stod/stod-till-anhoriga.html
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§ 16 
Dnr   

Specialistsjuksköterskor med ansvar för kvalitetsutveckling 
 
Beslut 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Specialistsjuksköterska Betty Lindroth med ansvar för 
kvalitetsutveckling och Therese Svensson, distriktssköterska, med ansvar 
för kvalitetsutveckling berättar om deras uppdrag och vad de har jobbat med 
under våren och hösten. 
- Genomgång av Tierps kommuns samarbetsområden 
- Uppdraget innehåller att vara ett stöd för enhetschefer, MAS/MAR, HSL-
personal samt omvårdnadspersonal.  
- Nulägesanalys: Det pågår en omställning till nära vård. Hälso- och 
sjukvård inom kommunen ökar i betydelse och omfattning. Det finns ett 
behov av att utveckla patientsäkerhetsarbetet.  
- Genomgång av var som hittills är på gång eller genomförts våren 2022 och 
hösten 2022 samt planering framåt våren 2023. 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 17 
Dnr   

Laget runt 
 
Beslut 
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samtliga närvarande i rådet ges tillfälle att informera från sina respektive 
föreningar gällande aktiviteter och hur de arbetar för att motverka ensamhet. 
 
- Flertalet aktiviteter är på gång i de respektive föreningarna bland annat: 
studiebesök, utflykter, månadsmöten, boule, styrketräning, kör, julfirande 
mm. Kontakta föreningarna för mer information.  
- Ledamöter och representanter från föreningarna som avslutar sin tid i 
pensionärsrådet ges tillfälle att tacka för sig och mottar tack för perioden 
som varit.  
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 18 
Dnr KS/2022:84  

Sammanträdesplan 2023 
 
Beslut 
Pensionärsrådet beslutar  
 
att godkänna följande sammanträdesdagar för år 2023: 
 
Tisdagen den 7 februari, klockan 13:00 
Tisdagen den 18 april klockan 13:00 
Måndagen den 15 maj utbildningsdag 
Tisdagen den 26 september klockan 13:00 
Tisdagen den 21 november klockan 13:00 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar  
för år 2023. Förslaget har tagit hänsyn till kommunens planering för övriga 
beslutsinstanser.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

• Webbansvarig på ledningsstöd 
• Berörda chefer 
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