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Protokoll för kommunala pensionärsrådet och kommunala 
handikapprådet 
Plats: 
 
Datum: 
 
Tid:  

Kommunhusets sessionssal, Skutskär 
 
2021-11-29 
 
09.00-10.35 
 

Ledamöter 
 

Rose-Marie Westerholm (S) ON, ordförande 
Marie Pettersson (S) KS, ordförande (Zoom) 
Britt Lööf, PRO Skutskär 
Roland Hammarlund, PRO Älvkarleby-Marma 
Yvonne Lustig, SPF Laxen 
Inga-Lis Östlund, SPF Laxen 
Bo Janzon, SPF Laxen 

  
Ersättare/ 
övriga deltagande  

Mona Hansson (KV) KS ersättare 
Kerstin Eriksson, SPF Laxen 
Gun Fransson, SPF Laxen 
Hannele Kumpulainen, Finska föreningen 
Ulla-Britt Lundin, HRF 
Arja Lindblad, FUB Norduppland 
Amal Khalilova (sekreterare) 
Erik Klippmark (utredare) (§16-17) 
Lena Isokivelä (förvaltningschef) (§18, §24) 
 

  
Justeringens plats: 
Datum: 

Kommunhuset, Skutskär 
2021-12-06 09.00 

 
Paragrafer 

 
16-24 

  

    
Sekreterare 
 

   

 Amal Khalilova   
 
Ordförande 
 

   

 Marie Pettersson   
 

 
Justerare 
 

 
 
Roland Hammarlund 
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KPR/KHR 
§ 16 

Godkännande av dagordning 
 
Dagordningen godkänns med följande ändringar: 

• Punkt 5 ”Information från Håkan Karlsson” utgår  
• Punkt 11 ”Tallmon” tillkommer 

  
KPR/KHR 
§ 17 

Bostadsförsörjningsplan 
 
Erik Klippmark håller en föredragning gällande bostadsförsörjningsplan. 
KPR/KHR kommer att vara en remissinstans innan beslut gällande planen 
tas. Pensionärsföreningarna inbjuds av Klippmark att lämna 
synpunkter/önskemål på framtida bostäder. 
 

KPR/KHR 
§ 18 

Fråga från PRO 
 
Fråga från PRO 2021-11-11: 
Många äldre har blivit vaccinerade med två doser, vilket minskar risken för 
allvarlig sjukdom och död, men kan fortfarande bli smittade och sjuka. 
Samtidigt kan vi läsa i media om ovaccinerad personal inom äldreomsorgen 
som arbetar med äldre. Hur ser det ut i Älvkarleby kommun, hur ser 
ansvariga för vård och omsorg på att ovaccinerade arbetas hos äldre? 
 
Lena Isokivelä besvarar frågan. Bedömningen är att vaccinationstäckningen 
i kommunen är väldigt hög. Vaccinationen mot covid-19 väcker en del 
integritetskänsliga diskussioner på arbetsplatser. Som arbetsgivare får man 
ställa frågan om personalen har vaccinerat sig, men personalen har ingen 
skyldighet att besvara frågan. Man kan inte kräva av sin personal att de ska 
vaccinera sig. Enligt grundlagen är vaccination frivillig.  

  

KPR/KHR 
§ 19 
 

Svar från Kommunstyrelsen  
 

1. Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att avslå 
Älvkarlebyhus hemställan om medfinansiering av ett nytt 
trygghetsboende. Kommunstyrelsen saknade inte underlag till att 
fatta ett beslut, det måste blivit ett missförstånd. Omsorgsnämnden 
såg inte utifrån sitt uppdrag behovet av ytterligare en kommunal 
boendeform. Kommunstyrelsen är väl medveten om behovet av 
tillgängliga bostäder och det är en fråga som alltid belyses i 
ägarsamråd mot Älvkarlebyhus. Vi ska snart revidera vår 
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bostadsförsörjningsplan och pensionärsorganisationerna är en viktig 
remissinstans. Kommunstyrelsen ser KPR/KHR som ett viktigt råd 
för dialog och diskussion.  

2. Kommunstyrelsen förstår föreningarnas oro över ökade hyresnivåer. 
Kommunen kan däremot inte subventionera vissa bostadshus. I 
nuläget har inte omsorgsnämnden behov av att hyra lokaler vid 
Fyrklövern och därför sades kontraktet upp.  

3. Det råder tyvärr oklarheter om vilka frågor som ställts och vilka 
frågor som inte är besvarade. Vi föreslår att KPR/KHR reder ut det 
på rådsmötet.  

 
KPR/KHR 
§ 20 
 

 
Obesvarade frågor 
 
KPR/KHR går igenom obesvarade frågor.  
 

KPR/KHR 
§ 21 
 

Äldreperspektivet i tjänsteskrivelser  
 
KPR/KHR skickar en skrivelse till Kommunstyrelsens arbetsutskott: 
 
Pensionärsföreningarna efterlyser ett äldreperspektiv inom beslut i 
nämnder, styrelser och fullmäktige, så att äldres behov och livssituation 
vägs in i besluten. Andelen äldre ökad i samhället och därmed behoven av 
samhällets insatser.  

 
KPR/KHR 
§ 22 
 

Datum för möten 2022 
 
Beredningsmöten: 3/3, 19/5, 8/9, 10/11. 
Rådsmöten: 18/3, 10/6, 23/9, 25/11. 
 

KPR/KHR 
§ 23 
 

Trygghetsboende 
 
KPR/KHR diskuterar trygghetsboende. 
 

KPR/KHR 
§ 24 

Tallmon 
 
KPR/KHR diskuterar platser på Tallmon. Lena 
Isokivelä informerar om att utredning kring det 
pågår. 
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