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§ 1 Öppnande av mötet 
Ordförande öppnade mötet. 
Noterades att Leif Söderberg efterträder Sven Bergqvist som ordinarie ledamot från PRO 
samråd. Protokoll ska lämnas in om ny ledamot från PRO Timrå efter Leif. 
En tyst minut hölls till minne av Lars Bohlin, som hastigt avlidit under veckan. 
 
§ 2 Föregående protokoll 
Protokoll från 23 februari godkändes. 
 
§ 3 Rapporter 
 
-Miljögruppen 
Leif Söderberg läste upp en rapport, bilaga 1, och visade bilder från gruppens besök vid 
Hagalid den 22 maj, med önskemål om restaurering/åtgärder av utemiljön. Leif, som är 
sammankallande i gruppen, hade missat att ta med fastighetsägaren (Timråbo) vid besöket, 
vilket han beklagade. Ett nytt besök kan planeras gemensamt vid senare tillfälle, då även 
vårstädning med mera bör vara avklarat. 
 
-Matrådet 
Birgitta Andersson rapporterade från möte med Matrådet, som hölls tillsammans med 
enhetschefer från boenden. Det arbetas med måltidsmiljön på boenden, att få lugn och ro 
kring måltiden, kunna se matsedel et c. Minnesanteckningar bifogas, bilaga 2.  
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Inom hemtjänst har det gjorts en brukarundersökning om matlådor. 95 frågelappar delades ut i 
samband med leverans under en dag. 48 svar kom tillbaka med överlag positiva svar, och fler 
kommentarer som ger bra återkoppling till matansvariga. Sammanställning av undersökningen 
bifogas, bilaga 3.  
 
Ett återkommande problem är att potatis upplevs som hård. Mer information kring värmning 
av innehållet i matlådorna ska ges för att förbättra matsituationen för brukarna. 
 
-Aktiviteter på våra boenden 
Birgitta Andersson rapporterade från möte med Boenderådet på Hagalid den 22 maj, där även 
miljögruppen satt med. Gruppen försöker få igång aktiviteter vid detta boende och hoppas 
kunna sprida goda idéer till övriga boenden. Det är svårt att få kontinuitet i aktiviteter då 
eldsjälar i verksamheten kommer och går. Det upplevs också svårt att komma som en grupp 
utifrån och få kontakt och möjlighet att göra aktiviteter vid boenden.  
 
Birgitta föreslog att upprätta en lista med möjliga lokala kontakter/grupper, som boenden kan 
använda sig av. Birgitta och Christina undersöker även med Kultur- och teknikförvaltningen 
om det går att få fram lämpliga föreningar att lägga till denna kontaktlista. 
 
§ 4 Information om Nationella demensriktlinjer 
Birgitta Andersson berättade om de nationella demensriktlinjerna som omarbetats under 2017. 
20-25 000 personer insjuknar i någon form av demenssjukdom årligen. Andelen personer med 
demensdiagnos kommer att fördubblas innan år 2050. Timrå kommun behöver jobba mera 
med personalens kompetens, arbetsmetoder och förhållningssätt utifrån detta.  
 
Idag används ett skattningsinstrument, kallat BPSD, som en hjälp i att skapa en 
personcentrerad vård. Inom kommunen finns också ett antal specialistundersköterskor, både 
inom hemtjänst och inom äldreboenden, med uppdrag att hjälpa till att hitta lösningar där den 
vanliga vården inte räcker till. Det kommer idag in fler yngre dementa, som är vana vid en 
aktiv livsstil och behöver stimuleras på nya sätt för att få vardagen att fungera.  
 
Under året pågår också en upphandling av välfärdsteknik, där man aktivt letar nya lösningar 
för framtidens vård, då vi vet redan idag att det kommer att bli en utmaning att hitta personal i 
tillräcklig omfattning. 
 
§ 5 Uppdatering om Nyckelfri hemtjänst 
Linda Gyllenqvist, biträdande verksamhetschef för Stöd, Vård och Omsorg, visade en modell 
av en dörr anpassad med nyckelfri låsningsmodul. Installationen är i det närmaste klar i Västra 
hemtjänstområdet, ytterligare två grupper planerar starta under hösten och efter årsskiftet ska 
hela kommunen ha systemet i drift. 
 
Förändringen har mottagits mycket positivt både av brukare samt personal. Stora fördelar 
finns med det nya arbetssättet, bland annat att information och dokumentation finns på ett 
ställe, och nås enkelt via ett arbetsredskap (mobil telefon). Arbetssättet är mycket säkert och 
sparar dessutom mycket tid, och bilkörning, vilket ger en mindre miljöpåverkan. 
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§ 6 Information om Färdtjänst-handläggning 
Anette Lehnberg berättade att handläggning av färdtjänst-ansökningar kommer att skötas av 
Din Tur från den 1 juni. Detta innebär inga förändringar för den som redan har färdtjänst, 
resebeställningar med mera görs lika som tidigare. För den som behöver söka färdtjänst är det 
samma ansökan, regler, handläggningstider och överklagansmöjligheter som förut. Blankett för 
ansökan beställs från Din Turs kundtjänst, information finns på kommunens hemsida.  
 
Denna förändring ger en större nåbarhet då Din Tur har flera handläggare som jobbar med 
detta. Inom kommunen har det varit sårbart med en handläggare, då verksamheten måste ta 
uppehåll för semester och ev sjukdom. Dock kommer inga hembesök att kunna genomföras i 
samband med utredning. Nuvarande handläggare Ingrid Hassel går i pension från midsommar. 
Frågor om färdtjänst kan ställas till Annette Lehnberg. 
 
Fråga om hur denna förändring utretts och beslutats, samt information om avtalet med Din 
Tur ställs vidare till Kommunstyrelsen, för besvarande nästa möte. Dessutom önskar 
pensionärsrådet klarhet i ansvarsfördelningen vid utredning av färdtjänstansökningar och vem 
som tar beslut i ansökningsärenden. 
 
§ 7 Information om Hemservice/fixaren 
På grund av budgetplanering fanns det ingen möjlighet för ansvariga för hemservice att delta 
vid dagens möte. Information om gräsklippning respektive snöskottning hade lämnats in till 
sammanträdet, bilaga 4 och 5. Ytterligare information om Ledsagarservice/fixartjänster tas fram 
till protokollet, bilaga 6.  
 
§ 8 Information från Ordföranden 
Per-Arne Frisk kommenterade en insändare, som varit i ST, om en ensam pensionär i Timrå, 
och berättade att han skrivit ett svar, som också publicerats, bilaga 7. 
 
Ekonomin i kommunen är i ett ansträngt läge. Arbete pågår nu med att få lagd budget för 
2018 att räcka till, där styrningen av äldreomsorgen spelar en stor roll. Parallellt har också 
budgetarbetet för 2019 påbörjats. 
 
§ 9 Övriga frågor 

- Remisser från vård-/hälsocentral. 
Leif Söderberg har lämnat in en fråga utifrån en allmän uppfattning att det är svårt att 
remisser från Timrås vård-/hälsocentral. Per-Arne informerade att det är lämpligt att de 
som upplever detta överlämnar frågan till regionens pensionärsråd. 
 
- Placering på korttids 
Efter besöket på Hagalid framkom också en fundering om hur sängplatser/rum fördelas 
på kortttidsboendet. Birgitta berättade att rum/placering styrs av individuella behov, och 
kan se olika ut vid olika tillfällen.  
 
- Omtyckt café 
Nämndes också att caféet i dagcenter-delen är omtyckt. Per-Arne uttryckte förhoppning 
om att beslut snart kommer om att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende, som med ett 
större underlag även kan inrymma delar som till exempel ett café. 
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- Projektet Trygg, säker och samordnad vårdprocess 
På fråga om hur det går med projektet, som allmänt kallas ”utskrivningsklar”, berättade 
Birgitta att verksamheten att ta hem färdigbehandlade patienter från sjukhus inom tre 
dagar går bra, det finns ett gott samarbete med vårdcentraler i detta. Det som kan vara 
besvärligt är att hinna förbereda för hemgång inför helger.  
 
Det pågår en del vårdnivådiskussioner om gränsdragning medicinsk vård och hemsjukvård. 
Vid alltför snabb hemgång så är risken också större för återfall och återgång till 
sjukhusvård. Från nästa årsskifte gäller utskrivningsreglerna även för psykiatrin. 

 
§ 6 Nästa möte 
Nästa möte är fredag den 31 augusti, frågor och ärenden lämnas till beredningen senast den  
21 augusti. 
 
 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet med att önska alla en trevlig 
sommar.  
 
 
 
 
 
Per-Arne Frisk  Christina Hjalte 
Ordförande KPR  Sekreterare 
 
 
 
 
Bilagor: 1. Miljögruppens rapport från Hagalid 22 maj 
 2. Minnesanteckningar Matrådet 21 maj 
 3. Sammanställning av Brukarundersökning av matlådor inom hemtjänsten 
 4. Rutiner från Hemservice om gräsklippning 

5. Rutiner från Hemservice om snöskottning 
 6. Rutiner om ledsagarservice och fixartjänster 
 7. Per-Arnes svar på insändare om ensamhet 
 






















