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Kommunala pensionärsrådets protokoll 2023-02-22  

Tid och plats  
2023-02-22 klockan 09:00-12:20 på Lövsta vård- och omsorgsboende 
Beslutande ledamöter 
Annika Krispinsson (C) ordförande, Pär Rickman (PRO Heby), Ulla-Britta Andersson (PRO Vittinge), Eva Lööf 
(PRO Tärnsjö), Curt Fogelin (PRO Östervåla) §§ 1-4 , Birgitta Johansson (SPF Heby), Lennart Hognert (RPG 
Östervåla), Göran Hillbom (C), Annika Isaksson (S), Hans-Göran Björk (KD)  

Ej tjänstgörande ersättare 
Florence Emma Anvo (KD), Marie Tranell (PRO Heby), Gun Herou (PRO Vittinge), Gunilla Gustafsson (PRO 
Tärnsjö), Margareta Elmersjö (SPF Heby), Anders Kihl (RPG Östervåla), Ing-Mari Fogelberg (SD) 

Övriga närvarande 

Jenny Tobiasson, nämndsekreterare, Karin Johansson, verksamhetschef vård- och omsorgsboenden §§ 5-8, Åsa 
Johansson Förvaltningschef VoF §§ 5-8  
Val av justerare 
Pär Rickman 

Tid och plats för justering 
2023-03-01 klockan 10:00 i Heby Kommunkontor 

Justerade paragrafer 
§ 1- § 8  

Underskrift 

 ___________________________________________________________________  
Annika Krispinsson, ordförande 

 ___________________________________________________________________  
Pär Rickman, justerare 

 ___________________________________________________________________  
Jenny Tobiasson, sekreterare 

 

  



PROTOKOLL 
2023-02-22 
Kommunala pensionärsrådet 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 2(11) 

Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 
2023-02-22 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2023-03-01 

Datum då anslaget tas ned 
2023-03-23 

Underskrift 

_______________________ 
Jenny Tobiasson 
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Kpr § 1  Dnr KS/2022:82 102 

Val av vice ordförande 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

• Pär Rickman (PRO Heby) utses till vice ordförande för kommunala pensionärsrådet under 
mandatperiod 2023-2026. 

 

Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådet har att utse vice ordförande för kommunala pensionärsrådet. 

Förslag 
Pensionärsorganisationerna har på sitt förmöte föreslagit kommunala pensionärsrådet att 
besluta: Pär Rickman (PRO) utses till vice ordförande för kommunala pensionärsrådet under 
mandatperiod 2023-2026. 

Förslagsordning  
Ordförande ställer förslaget mot avslag och finner att kommunala pensionärsrådet bifaller 
förslaget. 

 

Delges 

P. Rickman 
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Kpr § 2 Dnr KS/2022:68 006 

Kommunala pensionärsrådets sammanträdesdagar 2023 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

• Kommunala pensionärsrådets sammanträdesdagar fastställs enligt nedan. 
Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådet har att fastställa sina sammanträdesdagar för år 2023.  

Ordförande meddelar att förslaget sammanträde 24 maj 2023 behöver ändras. Följande 
sammanträdesdagar för 2023 fastställs för kommunala pensionärsrådet: 
- Onsdag 23 maj kl. 09.00 
- Onsdag 27 september kl. 09.00 
- Onsdag 22 november kl. 09.00 
 

Beslutsunderlag 
KPR § 24/2022 

 

Delges 
Kalendariet 
Nämndsekreterare 
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Kpr § 3 Dnr KS/2023:33 106 

Mötesanteckningar från pensionärsorganisationerna 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

• Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen. 
• Kommunala pensionärsrådet önskar få en egen utbildningsdag som är likvärdig den 

förtroendemannautbildning som erbjuds förtroendevalda.  

Sammanfattning 
Inför varje sammanträde för kommunala pensionärsrådet har pensionärsorganisationerna ett eget 
förmöte där de diskuterar frågor som de önskar ta upp på kommande sammanträde.  

På pensionärsorganisationernas förmöte 1 februari togs följande frågeställningar upp: 

• Pensionärsorganisationerna föreslår Pär Rickman till vice ordförande.  

• Information om Tallgården samt en skrivelse från PRO Östervåla.  

• Pensionärsorganisationerna önskar att man hittar en lokal som fungerar för Mötesplatsen i 
Östervåla när Tallgården stänger.  

Dessa frågeställningar hanteras under punkterna ”Val av vice ordförande KPR” och ”skrivelse 
gällande Tallgården” samt ”Information Tallgården”. 

• Hur ser kommunen på den minskade servicen för de som bor kvar på landbyggden avseende bla. 
Post, apotek och kollektivtrafik? 

Det finns ingen kommunal tjänsteperson för dessa områden då det inte är en kommunal fråga. 
Ordförande förslår att pensionärsorganisationerna och politiken för frågan vidare inom sina 
organisationer på riksnivå då det inte finns något organ i kommunen som kan driva frågan om 
post och apotek.  

Gällande kollektivtrafiken så samverkar kommunen med regionen där dessa frågor diskuteras. 
Men även inom detta område kan pensionärsorganisationerna föra sin talan vidare på riksnivå 
bäst inom sina organisationer.  

• Förtroendemannautbildningen: Enligt 20 § i instruktionen för KPR står att ledamöter i KPR ska 
erhålla utbildning likvärdig utbildning som erbjuds förtroendevalda. Då det endast är en 
utbildning för förtroendevalda per mandatperiod så bör KPR´s ledamöter vara berättigade till 
ersättning för de som varit med på utbildning den 7 februari 2023.  

KPR väljs av kommunfullmäktige som sammanträdde på kvällen den 7 februari, tidigare på 
dagen innan fullmäktige genomfördes en förtroendemannautbildning. Några från 
pensionärsorganisationerna och som nominerats till KPR deltog ändå och tyckte att det var en 
bra utbildning. KPR anser att man inte bör lägga en utbildning för förtroendevalda när alla 
förtroendevalda som har rätt att gå utbildningen inte ännu har valts. KPR vill därför kräva att 
man inför nästa mandatperiod har detta i åtanke samt att KPR får en egen utbildningsdag.   KPR 
tycker att det organ som planerade förtroendemannautbildningen ska ta beslut om arvode och 
reseersättning i efterhand för de som deltog.   

Beslutsunderlag 
Mötesanteckningar förmöte den 1 februari 2023 

Delges 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige  
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Kpr § 4 Dnr KS/2023:34 106 

Rapport från nämnder och styrelse 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

• Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen. 
• Ordförande Annika Krispinsson (C) får i uppdrag att ta fram en skrivelse gällande 

bostadsanpassning i kommunala bostäder som lämnas över till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden – Annika Isaksson (S) 

Inför sammanträdet i Maj önskar KPR en ordentlig dragning om sophanteringen i kommunen.  

Fråga om bostadsanpassning togs upp samt att handläggningstiderna från ansökan till beslut och 
verkställande är långa. Som det ser ut idag måste en arbetsterapeut utföra ett intyg om 
bostadsanpassning men Heby kommun har länge saknat en arbetsterapeut som utfört denna uppgift. 
KPR undrar om enklare åtgärder som exempelvis tröskelborttagning, uppsättning av handtag och 
andra enkla åtgärder skulle kunna gå direkt via fastighetsbolaget Hebygårdar i de kommunala 
bostäderna. Ordförande Annika Krispinsson (C) får i uppdrag att ta fram en skrivelse gällande detta 
som lämnas över till kommunstyrelsen.   

Utbildningsnämnden – Göran Hillbom (C) 

Utbildningsnämnden har ett pågående arbete med att bygga ny skola och förskola i Vittinge samt ska 
man även påbörja arbetet med en ny förskola samt bygg om eller bygga till skolan i Harbo.  

Många barn som går i skolan mår inte bra och det är många som inte klarar av godkända betyg. 
Kraven på barnen är högre idag än förr. Man jobbar med att får barn som mår dåligt och är 
hemmasittare tillbaka till skolan genom närvaroteam som är ett samarbete mellan Vård- och 
omsorgsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden. Man har en bra beläggning 
med behöriga lärare dock får inte Heby kommun längre ta emot praktikanter från lärarutbildningen 
då vi inte har en gymnasieskola i kommunen detta kan i framtiden påverka kompetensförsörjningen.  

Kommunstyrelsen – Hans-Göran Björk (KD) 

Man förbereder inför årsredovisningen för 2022 och resultatet är positivt och detta innebär att 
kommunen har en del i utjämningsreserven som kan användas vid bokslut för 2023 då det är ett tufft 
ekonomiskt år.  

Vård- och omsorgsnämnden – Annika Krispinsson (C) 

Ingen rapport lämnas av vård- och omsorgsnämnden under denna punkt då en stor del av deras 
arbete tas under punkterna om Lövsta och Tallgården.   

Beslutsunderlag 
Muntlig information 

 
Delges 
Kommunstyrelsen 
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Kpr § 5 Dnr KS/2015:42 293 

Information Lövsta 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

• Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Cathrin Redén receptionist på Lövsta- vård och omsorgboende i Heby ger en kort rundvandring av 
Lövsta till kommunala pensionärsrådet. 

Karin Johansson, verksamhetschef Vård- och omsorgsboenden informerar om Lövsta och inflyttning 
samt vad som kommer ske under 2023.   

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Kpr § 6 Dnr KS/2023:29 105 

Information Tallgården 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

• Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Förvaltningschef informerar om bakgrunden till besluten om inflyttningsstopp och stängning av 
Tallgården i dess nuvarande form. Man har mycket erfarenhet från bygget av Lövsta som man 
kommer använda i arbetet med nya Tallgården.  

Pensionärsrådet informeras även om hur tömningen av Tallgården fortgår. 

Gällande mötesplatsen på Tallgården så kommer den fortsatt vara verksam på området så länge som 
möjligt, man kollar fortfarande på alternativ för lokal till mötesplatsen som under byggtiden av 
Tallgården kommer att finnas kvar i Östervåla. Man planerar även för att mötesplatsen fortsatt ska ha 
en lokal i nya Tallgården.  

På dagens sammanträde finns en skrivelse (KPR § 8/2023) från PRO Östervåla där man bl a 
efterfrågar vilken planering det finns för äldreboende i Östervåla. Brevskrivarna från PRO Östervåla 
tillika ledamot och ersättare i KPR är inte närvarande under denna punkt.   

 

Beslutsunderlag 
Muntlig information 
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Kpr § 7 Dnr KS/2023:29 105 

Val av representanter till politisk styrgrupp för äldreomsorg i 
norra kommundelen 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

• Kommunala pensionärsrådet beslutar att utse Uno Philipsson (PRO Östervåla) till 
representant i politiskstyrgrupp nya Tallgården. 

Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) har att utse två representanter ur rådet och som i 
styrgruppen representerar pensionärsorganisationerna. 

KPR ska vid varje sammanträde informeras om arbetet. Vård- och Omsorgsnämnden beslutade 
den 16 februari (Von § 26/2023) om en politisk styrgrupp bestående av presidiet i nämnden för 
utvecklingsarbetet med nya Tallgården. Vård- och Omsorgsförvaltningen har startat upp 
utvecklingsarbetet med en behovsanalys och kostnadsberäkning för ett nytt Tallgården som är 
rustat för framtiden med god kvalitet för brukare och god arbetsmiljö för personalen. Det är ett 
omfattande arbete som förvaltningen kommer att informera om regelbundet på varje nämnd. 

Under arbetat kan vissa vägval behöva diskuteras och information uppdateras så nämnden är 
trygg med att politiken är fullt uppdaterad. En mindre grupp kan mer i detalj följa processen.  

Den politiska styrgruppen ska också informera och inhämta synpunkter och i förekommande fall 
yttranden från kommunala pensionärsrådet samt vid behov träffa berörda intresseorganisationer 
som exempelvis Östervåla utvecklingsråd. 

Alla avgörande beslut för nya Tallgården fattas i Vård- och omsorgsnämnden. 

Den politiska styrgruppen planerar för ett möte under mars eller april.  

Eftersom endast en representant välj på dagens sammanträde tas frågan upp igen på rådets nästa 
sammanträde i maj.  

Förslag  
Pär Rickman (PRO Heby) föreslår Uno Philipsson (PRO Östervåla) till representant i Politisk 
styrgrupp nya Tallgården.    

Förslagsordning 
Ordförande ställer förslaget mot avslag och finner att Kommunala pensionärsrådet bifaller 
förslaget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 13 februari 2023 

Delges 
De valda 
Vård- och omsorgsnämnden 
Förvaltningschef VoF  
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Kpr § 8 Dnr KS/2023:29 105 

Skrivelse gällande Tallgården 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

• Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen och lägger skrivelsen till handlingarna.  

Sammanfattning 
Kommunala pensionärsrådet har mottagit skrivelsen och den läggs därmed till handlingarna då man 
fått information under tidigare punkter för läget gällande Tallgården.  

Beslutsunderlag 
Skrivelse från PRO Östervåla 
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