
 
 

 
 Utdragsbestyrkande 

Protokoll 1 (3) 
2023-03-17  

Kommunala Tillgänglighets- och pensionärsrådet 

Plats och tid  Kommunhuset, lokal: Borgmästaren 2 mars 2023 kl. 13.00 

Beslutande   Tony Andersson, ordf. 
 Anita Hellstrand, ers SN 
 Zofia Henriksson, BUN 
 Ann-Christin Bylund, ers BUN 
 Bengt Nilsson, MBN 
 Monica Åberg, ers MBN 

 Björn Hellqvist, SPF 
 Agneta Johansson, SPF 

 Britt-Inger Calissendorff, SKPF 
 Bengt Molander, SRF 
 Margareta Edén, PRO 
 Jan Jennehag, ers PRO 
 Tina Höglund, Attention 

    
Övriga närvarande Annette Lehnberg, sekreterare 
 Anna Gidlund, samordnare trygghet och hälsa 
  
Ej närvarande  Johanna Bergsten, vice ordf, SN 
  Sven-Åke Jakobsson, ers KS 
  Markus Sjöström, KTN 
  Roger Nordén, ers KTN 
 Kent Eriksson, DHR 
 Christina Lagergren, ers DHR 
 Marie Söderberg, ers SKPF 
 Jeanette Norgren, ers Attention 
 Carina Eriksson, RBU 
 Jan Norberg, PRO 
 Per-Olof Garnes, ers PRO 
 
Utses att justera  

Justeringens plats och tid Kommunhuset 15 mars kl. 09.30  
 
Underskrifter 

Tony Andersson, ordförande Annette Lehnberg, sekreterare 

Margareta Edén, PRO, Justerare 



 

___________________________________________________________________
_____ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll 2 (3) 
2023-03-17  

§ 1 Öppnande av möte 

Tony Andersson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

§ 2 Godkännande av Dagordning 

Dagordningen godkändes 
 

§ 3 Val av justerare. 

 Till justerare valdes Margareta Edén, PRO 

§ 4 Presentationsrunda 

Alla närvarande presenterade sig från vilken vilken organisation/nämnd varje 
deltagare kom från.  
  

§ 5 Kommunens nya samordnare för trygghet och hälsa, Anna 
Gidlund  

Anna började sin plats här i kommunen november 2022 och ansvarar för folkhälso- 
och brottsförebyggande arbete. Fokus nu under 2023 är att anpassa arbetet till den 
nya lagstiftningen för kommunens brottsförebyggande arbete.  

Det finns en Samarbetsöverenskommelse och medborgarlöfte mellan Timrå 
kommun - polisen, genom en operativ samverkansgrupp skapas en gemensam 
lägesbild om vad som pågår.  

Polisen har en nationell informationssatsning till personer över 70 år med att 
skydda sig mot telefonbedrägerier.  

Medelpads räddningstjänstförbund utbildar i suicidprevention, psykisk ohälsa.  

Mer om allt detta finns i medföljande bilaga som skickas med protokollet.  
  



 

___________________________________________________________________
_____ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll 3 (3) 
2023-03-17  

§ 6 Föregående mötesprotokoll. 

Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna, men att vid 
punkten Övrigt där centrala SPF:s stora undersökning av Sveriges kommuners 
nöjdhet av hemtjänst togs upp. Det ska flyttas över till vår uppdragslista för 2023 
för att följas upp. När socialtjänsten tittat närmare på undersökningen ska de bjudas 
in för presentation.  
  

§ 7 Revidering av Arbetsordning – diskussion utifrån 
arbetsmaterialet som skickats med kallelsen 

Arbetsordningen gicks igenom och små korrigeringar av förtydliganden gjordes. 
Rådet fortsätter att ha samma namn som tidigare, Tillgänglighets- och 
pensionärsrådet.  

§ 8 Önskemål, information om funktionshinderområdet vid nästa 
möte? 

Förslag som lyftes var:  
• Nya nationella riktlinjerna för ADHD och Autism.  
• Bostadsanpassning 
• Andra aktuella ämnen inom funktionshinderområdet 

Vilket som passar på nästa möte kommer att ses över under våren. 

§ 9 Övriga frågor 

• Vår nuvarande Socialchef, Sara Grape-Junkka slutar sin anställning den sista 
augusti. Nuvarande verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen blir 
tillförordnad förvaltningschef fram till sista december i år. Ny rekrytering av 
socialchef kommer att starta då vår nya kommunchef Kristina Kulluvaara är 
på plats. 

• Det har inkommit till SPF att kommunen har dragit in på 
handikapparkeringar. En inbjudan ska göras till Kultur- och teknik 
angående detta om det stämmer, men också bjuda in dem för en 
presentation om var det finns anpassade parkeringar. 
 

• Datum för årets möten 
o 31 maj kl. 13.00 
o 5 oktober kl. 13.00 
o 14 december kl. 13.00 
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