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 Utdragsbestyrkande 

Protokoll 1 (4) 

2022-01-28  

Plats och tid  Kommunhuset, lokal: Alliansen den 09 

december 2021 kl. 13.00 

Beslutande   Mari Eliasson, ordf. 
 Erik Bäckström Andersson, BUN 

 Bengt Molander, SRF 
 Anita Boström Nordell, RMF 
 Anita Hellstrand SPF 
 Christina Lagergren, DHR 
 Maja-Lisa Bergdahl, ers SKPF 
  
  
  
  

Jan Norberg, PRO
Margareta Edén, PRO

Övriga närvarande Annette Lehnberg, sekreterare 
 Helen Lundal, Din Tur 
 Glenn Mattsson, Kultur- och teknik 
 Per-Arne Olsson, Timråbo AB 
  
Ej närvarande  Maritza Villanueva Contreras, V ordf SN 
 Majlis Fanqvist, HRF 
 Billy Norberg, ers HRF 
 Håkan Svensson, ers BUN 
 Johan Engström-Lockner, KTN 
 Markus Sjöström, ers KTN 
 Jeanette Nordin, MBN 
 Jan Jennehag, PRO 
  

 

 

Per Olof Garnäs, PRO
 Kenth Eriksson, ers DHR 
 Ingmar Andersson, SKPF 

Utses att justera Erik Bäckström Andersson, BUN 

Justeringens plats och tid Kommunhuset 16 december  kl. 09.00  

Underskrifter 

Mari Eliasson, ordförande Annette Lehnberg, sekreterare 

Erik Bäckström Andersson, BUN, Justerare 



 

________________________________________________________________________ 

Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll 2 (4) 

2022-01-28  

 § 9 Öppnande av möte 

Mari Eliasson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

§ 10 Godkännande av Dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

 

§ 11 Val av justerare. 

 Till justerare valdes Erik Bäckström Andersson, BUN 

§ 12 Föregående mötesprotokoll. 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna. En återkoppling behöver 
göras ytterligare. Den skrivelse som skickades till Kultur- och teknik angående 
de utegym som är gjorda i kommunen inte är universiellt anpassade har ännu 
inte besvarats. En påminnelse ska skickas. 

§ 13 Din Tur och Birstabussen, inbjudna är tjänsteperson från 

kultur- och teknik och från Din Tur 

Helene Lundal från Din Tur visade i sin presentation hur busstrafiken går 
inom Birsta området. Det finns tre linjer som går Timrå-Birsta-Sundsvall. 
Inne i Birsta finns två busslinjer med möjlighet att byta mellan för att ta sig 
till de olika områderna. Dessa går med 20-30 minuters intervaller. 
Gångavstånden från de olika hållplatserna till butiksområden är mellan 150-
500 meter. Din Tur har en mobil App för att kunna se busstider, buss- 
störningar med mera. DinTur har tagit fram en kostnad för att sätta in en 
direkt linje från Timrå till Birsta vilket landar på 250 000-300 000 kr per år. 
Denna linje skulle i så fall få samma busshållsplatser med gångavstånd som 
övrig busstrafik. Beslutande organ för busstrafik är förbundsdirektionen, där 
alla kommuner i länet är representerade tillsammans med Regionen.  
Busstrafik inom länets kommuner bekostas av kommunen själva. Busstrafik 
som går över kommungränser ansvarar Regionen för.  
Glenn Mattson, Trafikinjenjör på Kultur- och teknik svarar på frågor 
angående busstrafiken och möjligheterna att få en direktlinje med busslinje 
630 (plusbussen) Timrå-Birsta.  
PRO med ca 1700 medlemmar har haft önskemål om en busstur från Timrå 
till Birsta med busslinje 630. Glenn Mattsson, tar med sig frågan ytterligare 
och ger Din Tur uppdraget att titta på kostnader av plussbussen totalt och 
vad kostnaden blir för 2 turer/vecka till Birsta.  
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§ 14 Timråbo; plusboende i Ljustorp 

Timråbos ordförande Per-Arne Olsson berättar om den utredning som gjorts 
angående ett plusboende i Ljustorp. I nuläget är det svårgheter med de dyra 
kostnader som blir då det investeringsstöd som tidigare fanns har försvunnit. 
Just nu kommer kostnaderna att gå ihop, hyrorna blir alltför dyra. Timråbo tittar 
fortfarande på om det finns andra möjligheter. 

§ 15 Vaccination inom hemsjukvården, Maria Nordin, 

verksamhetschef vid äldreomsorgen 

Punkten utgår på grund av sjukdom 

§ 16 Övriga frågor 

 Färdtjänst-Sundsvalls kommun 

- För boende i Sundsvalls kommun gäller färdtjänsten inom sundsvalls 

kommun och Timrå kommun.  

Strandpromenader  

- Toaletter saknas vid våra strandpromenader. Intill fagerstranden finns 

båthamnen som har toaletter öppna. En förfrågan ska göras om dessa 

alltid finns tillgängliga.  

Mötet 2022 

- Förslag på mötesdagar kommer skickas ut inom kort 
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