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§ 1 Dnr 14110  

Information om budget- och skuldrådgivning- Anna 
Claesson 
Kommunala pensionärsrådets beslut 
Pensionärsrådet tackar för denna information    

 
Sammanfattning av ärendet 
Budget- och skuldrådgivare Anna Claesson informerar om vad hon kan hjälpa till 
med: 
• Hjälp med att ansöka om skuldsanering 
• Uppgörelse med inkassobolag 
• Skuldrådgivning 
• Budgetrådgivning 
• Förebyggande arbete 
• Stöd under hela skuldsaneringsprocesen 
 
Det är kommunens skyldighet att lämna budget- och skuldrådgivning till skuldsatta 
personer.  
Denna skyldighet gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och till dess att en 
beviljad skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad (5 år)  
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§ 2 Dnr 2020/00044  

Information från kommunstyrelsen 
 
Sammanfattning av ärendet 
    Tomas Bolén informerar från kommunstyrelsen: 
Medborgarförslag angående 

• Gång och cykelväg mellan Ovanåker – Knåda skola: 
       Detta ska inte genomföras 
 
• Bristfällig gatubelysning mellan Persersvägen- Östra kyrkogatan i Alfta 

Detta tillförs pengar 250 tkr för att bygga en belysningsanläggning utmed 
gång- och cykelvägen mellan bostadsområdena Per-Ers och Östra 
Kyrkogatan. 
 

• Gång- och cykelvägen mellan Lillbo- Karl Hedin 
Trafikverkets ansvar 
 

• Cykelväg mellan Alfta –Edsbyn 
Trafikverkets ansvar    
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§ 3 Dnr 2020/00045  

Information från socialnämnden 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Einar informerar från socialnämnden: 

• I samband med att det nya demensboendet öppnar under 2020 behöver 
nämnden ta ställning till hur många boendeplatser för äldre kommunen 
behöver. Idag har vi 104 platser och ingen kö att hantera. När det nya 
boendet öppnar kommer det totalt att finnas 152 platser om samtliga 
boenden kvarstår. Nämnden beslutar att avveckla Backa som äldreboende 
och möjliggöra för AEFAB att bedriva trygghetsboende i lokalerna detta 
medföra att kommunen får 124 boendeplatser, 20 fler än idag.  

• Provlägenheten på Näskullen är klar och socialnämnden ska göra ett 
studiebesök där vid nästa sammanträde. 

• Pensionärsrådet har ett önskemål om att göra ett studiebesök och titta på 
provrummet.  
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§ 4 Dnr 2020/00046  

Genomgång av föregående mötes protokoll 
Kommunala pensionärsrådets beslut 
Finns inget att tillägga.    
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§ 5 Dnr 2020/00047  

Frågor från förra rådet 
Sammanfattning av ärendet 

• Biståndsbedömt trygghetsboende, biståndschef Åsa Olsson informerar att 
det inte finns behov av biståndsbedömt trygghetsboende i kommunen och 
har därför valt att inte skapa ett sådant trygghetsboende. 
 

• Information om färdtjänst, detta skjuts till nästa sammanträde i maj.   
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§ 6 Dnr 2020/00048  

Frågor till nästa råd 
 
Sammanfattning av ärendet 

• Hur ska detta råd formas och vad är det till för? Representanterna som 
sitter i detta råd får i uppgift att resonera i sina föreningar hur de vill att 
rådet ska fungera till nästa råd i maj. 

• Pensionärsrådet vill ha information om AI för äldre i vår kommun, som är 
allt från användning av datorers råstyrka för att automatisera enkla saker, 
till övermänskliga färdigheter.  

• Information om färdtjänst 
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§ 7 Dnr 13632  

Information om studiebesök 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Einar informerar och delar ut inbjudan till studiebesöket till Gävle den 8 
april där de ska besöka Hjälpmedel SAM och ett trygghetsboende i Sätra.     
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