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Demokratiberedningens protokoll 2022-04-04  

Tid och plats  
2022-04-04 klockan 13:00 – 14:00 i Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret 

Beslutande ledamöter 
Olof Nilsson (S) ordförande, Dick Pettersson (C), Anne-Charlotte Mattsson (L), Rose-Marie Isaksson (S), 
Marga Karttunen (SD) 

Ej tjänstgörande ersättare 
Mattias Widén (SD), Karl-Arne Larsson (C), Carl-Åke Elmersjö (MP) 

Övriga närvarande 

Karin Eljansbo, kanslichef; Disa Hasselberg, kommunsekreterare 

Tid och plats för justering 
2022-04-12 klockan 17:00 i Heby folkets hus 

Justerade paragrafer 
§§ 3- 5  

Underskrift 

 _________________________________________________________________ 
Olof Nilsson, ordförande 

 _________________________________________________________________ 
Marga Karttunen, justerare 

 _________________________________________________________________ 
Disa Hasselberg, sekreterare 
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Anslagsbevis  
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 
Demokratiberedningen 

Sammanträdesdatum 
2022-04-04 

Förvaringsplats för protokollet 
Kommunkontoret, Tingsgatan 11, Heby 

Datum då anslaget sätts upp 
2022-04-13 

 Datum då anslaget tas ned 

2022-05-04 

Underskrift 

 ___________________________________ 
Disa Hasselberg 
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Db § 3   

Demokratidagen 2022 
 

Demokratiberedningens beslut 

 Olof Nilsson (S) och Rose-Marie Isaksson (S) deltar i Demokratidagen 28 april 2022. 

 

Sammanfattning 
SKR bjuder in kommuner och regioner till Demokratidagen 2022. Deltar gör bland annat SKR:s 
ordförande Anders Knape, journalisten Erika Bjerström, särskilde utredaren Anders Teljebäck, 
forskarna Siv Sandberg och Anders Lidström samt många andra intressanta personer verksamma 
inom demokratiområdet. 
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Db § 4 Dnr KS/2020:70 001 

Kommunala pensionärsrådets instruktion 
 
Demokratiberedningens beslut 

 Demokratiberedningen antar förslaget till Instruktion för kommunala pensionärsrådet, 
daterat 4 april 2022. 

 Förslaget översänds till kommunala pensionärsrådets arbetsutskott för synpunkter som 
ska vara demokratiberedningen till handa senast till 13 maj 2022. 

 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav i § 34/2020 demokratiberedningen i uppdrag att göra en översyn av 
kommunala pensionärsrådets instruktion, efter att rådet lämnat en skrivelse till 
kommunfullmäktige. 
 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) och demokratiberedningen har träffats och diskuterat rådets 
synpunkter på gällande instruktion. Synpunkterna berör framförallt det faktum att rådets roll 
som remissinstans inte efterlevs. I diskussionen enades man om att det finns ett behov av att se 
över vilken roll KPR skall ha i den politiska organisationen. Hur tar vi tillvara det engagemang 
som finns och hur kan man kanalisera detta i den övriga politiska organisationen? 
 
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig i frågan och i dagsläget informeras KPR på deras möten 
om aktuella frågor inom vård- och omsorgsnämnden och har då också möjlighet att lämna 
synpunkter. I tidigare utvecklingsarbeten har personer valts för att vara med i workshops om 
frågor som rör äldre, som i ”framtidens äldreomsorg” och visionsarbetet inför nytt vård- och 
omsorgsboende i Heby. I och med att KPR träffas fyra gånger per år kan frågor informeras både 
före och efter beslut. Utifrån frågornas egna processer och tidsramar finns inte alltid möjlighet till 
den framförhållning som skulle behövas om KPR ska vara remissorgan, även om de skulle träffas 
oftare än fyra gånger per år. 
 
Det gemensamma arbetssättet i rådet kan tydliggöras ytterligare utifrån vilka aktuella frågor KPR 
och nämnderna särskilt ska följa och hur ofta ärendena ska finnas på dagordningen. Det ger även 
förvaltningen möjlighet att bättre förbereda och återrapportera och skapa bra dialoger mellan 
KPR, nämnd och tjänsteorganisation. 
 
Förslag  
Utifrån respektive perspektiv föreslår förvaltningen att instruktionen pekar ut områden där 
yttrande och synpunkter ska inhämtas från rådet snarare än att rådet är ett remissorgan; och 
därför föreslås följande formulering i instruktionen: 
 
Yttrande och synpunkter inhämtas från det kommunala pensionärsrådet inom följande 
utvecklingsområden: 
 
- framtagande av ny Äldreplan, 
- framtagande av ny Översiktsplan, 
- planering av nya äldreboenden, 
- vid andra politiska beslutsprocesser som medför större strukturella förändringar som påverkar 
äldre. 
 
Genom att peka ut större politiska processer som påverkar äldre blir det lättare att säkerställa att 
rådet faktiskt involveras i arbeten av större dignitet, vilket också underlättar för ansvariga i 
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respektive process att veta när KPR ska involveras, så att så faktiskt också sker. Utpekade 
områden skapar en tydlighet, samtidigt som det kan finnas framtidsområden som rör äldre som vi 
inte känner till idag, därav föreslagen lydelse om ”vid andra politiska beslutsprocesser som 
medför större strukturella förändringar som påverkar äldre.” 
 
Det är också viktigt att betona att det finns många beslutsprocesser som rör äldre men som sker 
på förvaltningsnivå; och att det därför är i processer där besluten fattas politiskt som KPR 
lämpligen involveras.  
 
Paragraf 14 § förslås strykas ur dokumentet då den skrivningen är väldigt svår att 
efterleva. Återigen handlar det om att hitta en balans mellan rådets arbetsformer och 
den kommunala organisationens beslutsprocesser som är förenliga med varandra. 
 
 
 
Beslutsunderlag 
Kf § 34/2020 
Db § 5/2020 
Von § 162/2020 
PM 21 mars 2021 
Minnesanteckningar, 31 augusti 2021 
Instruktion för kommunala pensionärsrådet, förslag 

 

Delges 
Kommunala pensionärsrådet 

 
  

Heby kommun
Dnr: Db/2022-04-04
HandlingsId: 2022:839
Datum: 2022-04-13



PROTOKOLL 
2022-04-04 
Demokratiberedningen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 6(6)

Db § 5 Dnr KS/2018:63 168 

Säkerhet för förtroendevalda 
 

Demokratiberedningens beslut 

 Förvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av skriften Säkerhet för 
förtroendevalda för att tydliggöra hur kommunen agerar om olika situationer uppstår. 

 Hanteringen bör vara likvärdig oavsett om det är en medarbetare eller förtroendevald 
som utsätts för hat och hot. 

 

Sammanfattning 
Demokratiberedningen diskuterar handboken Säkerhets för förtroendevalda som innehåller mycket 
bra stöd och tips till den som riskerar eller utsätts för olika hot i sitt uppdrag. Däremot önskar 
demokratiberedningen att kommunens åtagande vid eventuella incidenter tydliggörs och vilka 
rutiner som finns för att säkerställa att kommunen har en likvärdig hantering oavsett om det är en 
medarbetare eller förtroendevald som utsätts för hat och hot. 

 

Beslutsunderlag 
Säkerhet för förtroendevalda 

 
Delges 

Kanslichef 
Kommundirektör 
Kommunstyrelsen 
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