
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Pensionärsrådet 
2021-12-06 

Tid och plats 6 december 2021, kl. 13:00 – 15:15  i Kommunhuset, Lilla A-salen, Tierp 

Paragrafer 19-24

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2021-12-07 Anslaget tas ner: 2021-12-29 

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Gunnar Thollander  

Beslutande 
 Ledamöter  Förtroendevalda ledamöter 

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

Ledamöter 

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

Beslutande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare Eva Monie (PRO) 

Jan Öhrling (PRO) 
Östen Edén  

Tjänstemän och övriga Anna Trankell, kommunsekreterare
Anna Hällström, närvårdsstrateg, § 19
Anne Eriksson, områdeschef Bistånd, § 24
Ulrica Stjerngren, verksamhetschef vård och omsorg,  § 24

Underskrifter 

Sekreterare 

Anna Trankell 

Ordförande 

Åsa Sikberg 

Justerande 

Gunnar Thollander 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Pensionärsrådet 
2021-12-06 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 

Innehållsförteckning 

Paragraf  Rubrik Dnr 

Val av justerare 

Minnesstund för ledamot i 
pensionärsrådet 

§ 19 13:20 Anna Hällström- Film om 
effektiv och nära vård 

§ 20 Reglementet för pensionärsrådet 

§ 21 ca. 13:50–14:10 Laget runt, aktiviteter, 
ensamhet, fysisk aktivitet. 

§ 22 Övriga frågor: Remiss -  livsberättelse, 
uppföljning 

§ 23 Sammanträdesplan år 2022 2021/773 

§ 24 14:20-14:50 Ulrica Stjerngren  
Uppföljning remiss färdtjänstriktlinjer 
och taxor, samt hjälpmedel 
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§ 19    
 
Effektiv och nära vård  
 
Beslut  
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Anna Hällström, närvårdsstrateg visar en film om effektiv och nära vård.  
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 20 
 
Revidering av Pensionärsrådets reglemente  
 
Beslut  
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Sara Sjöqvist, hållbarhetsstrateg  har skickat ut det nya förslaget till 
Pensionärsrådets reglemente till rådsledamöterna inför sammanträdet. Vi 
går igenom förslaget och diskuterar innehållet samt ger möjlighet att ställa 
frågor som skickas vidare till Sara Sjöqvist. 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 21 
 
Laget runt, aktiviteter, ensamhet, fysisk aktivitet.  
 
Beslut  
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
De olika föreningarna berättar om hur verksamheten ser ut just nu. Alla har 
kommit igång så smått med sina aktiviteter. Alla föreningar tänker på att 
hålla avstånd och träffas med försiktighet. Det märks att besökarna 
uppskattar att få träffas igen. Exempel på aktiviteter är sopplunch, 
melodikryss, informationsmöten, musik och underhållning, gymnastik, 
promenad, boule, studiecirklar, bingo, stickkafé, kranstillverkning med 
mera. Föreningarna har tagit fram program för våren och hoppas att de kan 
genomföras.  
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§ 22 
Dnr      
 
Övriga frågor  
 
Beslut  
Pensionärsrådet beslutar 
 
att Livsberättelsen går på remiss till alla ledamöter, som återkommer med 
synpunkter till nästa sammanträde.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Livsberättelse – Det du vill att andra ska veta om dig, ett dokument som ska 
finnas på omsorgsboenden.  
 
 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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§ 23 
Dnr 2021/773    
 
Sammanträdesplan år 2022  
 
Beslut  
Rådet för funktionshinderfrågor beslutar 
 
att godkänna följande sammanträdesdagar för Rådet för funktionshinderfrågor 
år 2022: 
 
1a tillfället i februari- ej bokat men kommer hållas tillsammans med Rådet för 
funktionshinderfrågor 
28 mars 13:00 
Utbildningsdag 17 maj heldag 
26 september 13:00 
22 november 13:00 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förslaget har tagits fram av sekreterare i samråd med ordföranden för rådet. 
Enligt reglemente för Rådet för funktionshinderfrågor står att rådet ska 
sammanträde minst fyra gånger per år samt ha en utbildningsdag per år. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Webbansvarig ledningsstöd 
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§ 24 
 
Uppföljning remiss färdtjänstriktlinjer och taxor, samt 
hjälpmedel och övrig verksamhetsinformation från Vård och 
omsorg  
 
Beslut  
Pensionärsrådet beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ulrica Stjerngren, verksamhetschef för vård och omsorg och Anne Eriksson 
områdeschef bistånd följer upp gällande remiss färdtjänstriktlinjer och taxor, 
samt hjälpmedel och ger övrig aktuell verksamhetsinformation från Vård 
och omsorg. 

 Boendeplatser. Efterfrågan på platser har ökat, antalet ansökningar 
är fler än antalet lediga lägenheter. Utflytt från Danielsgården har 
genomförts, Just nu finns 13 lediga platser. 

 Inga positiva covidfall i dagsläget. Testning genomförs vid 
symptom. Alla kunder inom vård- och omsorgsboenden har fått 
tredje dosen vaccin, hemtjänstkunder får sin tredje dos nu.  

 
Rådets synpunkter 
Frågor ställs om informationen och diskussion förs. 
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Hällbacka -Planer för framtiden, ärendet utgår.  
 
På grund av förhinder dras ärendet ur. Diskussioner uppstår om bristen på 
information och önskan att ärenden av detta slag inte ska dras ur.  
 
Protokollsanteckning 
Gunnar Thollander (S). Rådet kräver att få information vid nästa 
sammanträde.  
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