
 

Kommunala Tillgänglighets- och pensionärsrådet 
 

 
 Utdragsbestyrkande 

Protokoll 1 (5) 
2022-04-04  

Plats och tid  Kommunhuset, lokal: Alliansen den 23 mars 

2022 kl. 09.00 

Beslutande   Mari Eliasson, ordf. 
Maritza Villanueva Contreras, vice ordf, SN 
Björn Hellqvist, ers KS 
Elisabeth Dahlin Westberg, ers SN 

 Erik Bäckström Andersson, BUN 
 Jeanette Nordin, MBN 

 Bengt Molander, SRF 
 Anita Hellstrand SPF 
 Anita Boström Nordell RMF 
 Ingmar Andersson, SKPF 
 Kent Eriksson, ers DHR 
 Majvor Fanqvist HRF 
 
 
 

Jan Norberg, PRO 
Margareta Edén, PRO 
Per Olof Garnäs, PRO 

 Jan Jennehag, ers PRO 
   
Övriga närvarande Annette Lehnberg, sekreterare 
 Andreaz Strömgren, kommunchef 
 Anna-Karin Dahlin Jonsson, Socialförv. 
 Micael Löfqvist, Timråbo AB 
 Fredrik Westin, Räddningstjänsten 
 Madeleine Eriksson, Räddningstjänsten 
 Britt-Inger Calissendorff 
Ej närvarande   
 Billy Norberg, ers HRF 
 Gunilla Silfver, ers RMF 
 Håkan Svensson, ers BUN 
 Johan Engström-Lockner, KTN 
 Markus Sjöström, ers KTN 
 Ulf Lindholm, ers MBN 
 Kerstin Bååth, ers SPF 
 Maja-Lisa Bergdahl, ers SKPF 
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Utses att justera Anita Boström Nordell, RMF 

Justeringens plats och tid Kommunhuset 31 mars kl. 10.00  

Underskrifter 

Mari Eliasson, ordförande Annette Lehnberg, sekreterare 

Anita Boström Nordell, RMF, Justerare 
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 § 1 Öppnande av möte 

Mari Eliasson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

§ 2 Godkännande av Dagordning 

Dagordningen godkändes med ändring av föredragandets ordning. Andreaz strömgren 
börjar med presentation av medborgarundersökning. 

 
§ 3 Val av justerare. 

 Till justerare valdes Anita Boström Nordell, RMF 

§ 4 Föregående mötesprotokoll. 

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna efter förtydligande angående 
punkten Birsta bussen och vaccination av Covid- 19.  

• Din Tur har fått uppdrag att titta på kostnader. Ärendet kommer sedan upp till 
kommunstyrelsen.  

• Ett förslag kom upp, att ta fram en uppdragslista för att lättare se vilka uppdrag 
rådet jobbar med. På nästa möte, i juni ska ett förslag på en sådan lista 
presenteras.   

• Information från Maritza, socialnämnden. 90 procent inom äldreomsorgen har 
blivit vaccinerade. Hemsjukvården och regionen samarbetar för att hjälpa till 
med skjuts för de som inte kan ta sig till vaccinstationer. Det är just nu 
möjligheter till dropp in vid centrumhuset, ingången till apotek/vårdcentral. 
Öppettider för det är tisdag- onsdag kl. 09.00-15.00. möjligheter till att boka sin 
tid finns fortfarande kvar.  

 

§ 5 Medborgarundersökning, Andreaz Strömgren, kommunchef 

Det är första gången som Timrå kommun är med i denna undersökning. Det är SCB 
som ansvarar och skickar ut enkäten slumpvis ut till ett antal medborgare. 
Svarsfrekvensen av medborgarundersökningen var 43 procent (ca 500 personer 
svarade) det var lite högre än i riket totalt, vilket var 38 procent. Det var en hög andel 
som ansåg att Timrå är en bra plats att leva och bo på, högre än riket totalt. Likaså att 
kommunen sköter sina verksamheter bra var hög och högre än riket totalt. Under 
möjligheten till insyn och inflytande finns utvecklingspotential, då resultatet var lågt, 
men trots det var vi högre än riket totalt.  
Den presentation som visades har en större beskrivning av undersökningen och följer 
med som bilaga vid utskick av protokollet.  
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§ 6 Äldreomsorgscenter, Anna-Karin Dahlin Jonsson, 
Socialförvaltningen och Micael Löfqvist, Timråbo 

Behovet av platser för särskilt boende för äldre ökar i Timrå kommun. Prognosen 
visar att behovet ökar med 90 platser år 2035. Timråbo har tecknat avtal med 
socialförvaltningen om att ta fram ett beslutsunderlag för byggnation av ett 
Äldreomsorgscenter(ÄOC) i Timrå kommun. Projektet ska genomföras under 
perioden 2021-01-01 till 2025-12-31 vilket innehåller tre faser. Fas 1 är godkänd och 
nu inleds fas 2 om innehåller: Projektering (Konstruktion, markköp, 
förfrågningsunderlag).  
ÄOC kommer innehålla café, samlingssal, rum för externa möjligheter, till exempel 
fotvård och frisör. Byggnaden kommer till 2/3 var i ett plan för att få en småhus 
känsla. Den kommer byggas i Sörberge i närheten av Radhusgatan. Byggnaden blir 
som en åtta med två innergårdar. Det planeras 6 avdelningar som kommer se likadana 
ut med 15 platser vardera. Det blir även möjligheter till parboende. Synpunkter kom 
att det är viktigt att samlingslokalerna blir tillräckligt stora så alla boende får plats. Den 
presentation som visades följer med som bilaga vid utskick av protokollet. 
 

 

  
  

§ 7 Information från Räddningstjänsten om suicidprevention, 
Fredrik Westin och Madeleine Eriksson 

Deras uppdrag är att under år 2022 erbjuda och tillhandahålla kunskapshöjning inom 
psykisk hälsa med fokus på suicidprevention. Detta kan ske genom utbildningsinsatser, 
föreläsningar, filmer etc. Det är SKR och staten som har träffat en överenskommelse 
om insatser inom området för 2021-2022. Sundsvalls- och Timrå kommun har valt ett 
avtalsuppdrag med räddningstjänsten, därav Fredriks och Madeleines uppdrag. Deras 
presentation finns med som bilaga till protokollet. Där finns förslag på vad man kan 
göra för att bryta ensamhet, statistik, med mera. För Västernorrlands del har vi en 
väldigt låg andel suicidfall i jämförelse med landet i stort. 
Det kommer att komma en ”våga fråga” del riktad till äldre och en till unga men oklart 
när i tid den kommer. Den presentation som visades följer med som bilaga vid utskick 
av protokollet. 

§ 8 vad innebär det att åldras med värdighet? Diskussion 

Punkten flyttas fram till ett extra möte i slutet på april så alla kan återkoppla till sina 
organisationer och diskutera frågan mer ingående där.  
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§ 9 Övriga frågor 

• Postlådan vid Hagalid/Timrågården är svår att komma åt för de boende efter 
att en dörr mellan dessa boenden låstes av säkerhets skäl vid Covid-19 
restriktioner. Dörren är fortfarande låst och det är svårigheter att komma åt 
den utan att behöva gå runt byggnaden. Maritza Villanueva Contreras tar med 
sig frågan för att se om det går att lösa.  

• Ingmar Andersson informerade att SKPFs avdelning Timrå kommer att ändra 
och bilda klubb.  

• Vem gör vad – diskussioner om att inte fastna i envägskommunikation där 
kommunen har informationspunkter på dagordningen. För att inte fastna i 
detta behöver organisationerna diskutera mer vid sina egna träffar på vad som 
ska upp på dagordningen vid kommande rådsmöten.  

• Svårigheter att hitta lediga lokaler för social samvaro och möten. Flera av 
pensionärsföreningarna har svårigheter att få hyra lokaler som kommunen 
tillhandhåller. Lokaler som tidigare gått att hyra finns det inte möjlighet till 
längre, bland annat Pangeas lokal i Tallnäs. Mari Eliasson tar med sig frågan 
om möjliga lokaler att hyra. Maritza Villanueva Contreras tar med sig frågan 
om lokaler för social samvaro Önskemål om en lista på vilka lokaler som kan 
hyras och vilken storlek de har.  

• Till varje rådsmöten ska lokalen bokas in en timme innan mötets början så det 
finns möjlighet för de som vill att träffas innan start.  

• Rapport om det pågående IOP om äldres ensamhet. Inbjudan ska skickas till 
anhörigcenter inför nästa möte i juni.  
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