
 

Kommunala Tillgänglighets- och pensionärsrådet 
 

 
 Utdragsbestyrkande 

Protokoll 1 (3) 
2022-06-21  

Plats och tid  Kommunhuset, lokal: Alliansen den 16 juni 

2022 kl. 13.00 

Beslutande   Mari Eliasson, ordf. 
Maritza Villanueva Contreras, vice ordf, SN 

 Erik Bäckström Andersson, BUN 
 Ulf Lindholm, ers MBN 

 Bengt Molander, SRF 
 Björn Hellqvist, SPF 
 Anita Boström Nordell, RMF 
 Britt-Inger Calissendorff, SKPF 
 Marie Söderberg, ers SKPF 
 Christina Lagergren, DHR 
 Jan Norberg, PRO 
 Margareta Edén, PRO 
 Per Olof Garnäs, PRO 
  
   
Övriga närvarande Annette Lehnberg, sekreterare 
 Madeline Sörebäck, Socialförvaltningen 
 Kristina Lindström och Jonas Johansson, Kultur- 

och teknik 
Ej närvarande   
 Patrik Eriksson, ers KS 
 Jeanette Nordin, MBN 
 Elisabeth Dahlin Westberg, ers SN 
 Håkan Svensson, ers BUN 
 Johan Engström-Lockner, KTN 
 Markus Sjöström, ers KTN 
 Majlis Fanqvist, HRF 
 Billy Norberg, ers HRF 
 Kerstin Bååth, ers SPF 
 Gunilla Silfver, ers RMF 
 Kenth Eriksson, ers DHR 
 Jan Jennehag, ers DHR 
  
 
Utses att justera Margareta Edén, PRO 

Justeringens plats och tid Kommunhuset 20 juni kl. 13.00  
 
Underskrifter 

Mari Eliasson, ordförande Annette Lehnberg, sekreterare 

 

Margareta Edén, PRO, Justerare 



 

___________________________________________________________________
_____ 
Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 
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 § 10 Öppnande av möte 

Mari Eliasson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

§ 11 Godkännande av Dagordning 

Dagordningen godkändes. Önskemålet som kom upp vid förra mötet angående 
presentation av kommunens krisberedskap tas upp på mötet till hösten. 

 
§ 12 Val av justerare. 

 Till justerare valdes Margareta Edén (PRO) 

§ 13 Föregående mötesprotokoll. 

De två föregående mötesprotokollen lades till handlingarna efter ett tillägg till extra 
mötet angående ”Vad innebär ett värdigt åldrande” den skrivelse som kom från SPF, 
vidarebefordras till Socialnämnden. 

 

§ 14 Biståndshandläggning, Madeline Sörebäck, 
Socialförvaltningen 

Handläggningsenheten har under de senaste åren utvecklats en hel del. Det finns 12 
medarbetare som tar hand om biståndsbedömning inom vård- och stöd (SOL) och 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Äldre ska kunna bo kvar hemma så 
långt det är möjligt. Blir däremot behoven alltför stora kan ett boende behövas men 
det är alltid vårdtagaren som bestämmer. Ibland blir det problem om vårdtagaren inte 
förstår de svårigheter som finns. Det finns alltid ett team som arbetar tillsammans med 
vårdtagare för att utreda vilka behov om finns, där ingår bland annat sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter och sjuksköterskor. Vid vissa speciella tillfällen kan teamet behöva 
arbeta extra motiverande mot ett äldreboende. Det finns möjligheter till växelboende 
om någon anhörig får det tungt med personen av hjälpbehoven. Det finns också stöd 
för anhörig att få hjälp med tillsyn under tiden ärenden uträttas. Just nu pågår arbete 
med att utöka med grupper inom hemtjänsten. Det är nu 4 grupper men ska bli 6 st. 
Vilket innebär att det blir mindre antal vårdtagare i varje grupp. Det har också startat 
ett språkutvecklingsprogram för nysvenskar som arbetar inom vården.   
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§ 15 Pangeas verksamhet, Kristina Lindström och Jonas 
Johansson, Kultur- och teknik 

Många föreningar utnyttjar lokalerna som finns i Pangeas verksamhet i Tallnäs. 
Några exempel är språkkafé som kyrkan anordnar, bridge för pensionärerna, Bilda 
språkcirkel. Timrå musikkår, Mötesplats Unga vuxna, Teatercirkel, PRO. Tider 
finns lediga för fler verksamheter. Genom ett nytt system för att öppna lokalen 
även om personal inte finns på plats kan nu öppettiderna utökas till 08.00-24.00.  
Till hösten kommer det planeras daglig verksamhet för äldres ensamhet. En 
kulturbuss som ska rulla runt i kommunen för de som inte kan ta sig till biblioteket 
kommer också att planeras till hösten. Christina tar en fråga med sig angående 
eventuella kostnader för föreningar att låna kommunens lokaler.  
 

§ 16 Övriga frågor  

Efter önskemål från mötet i mars är en uppdragslista framtagen och skickas med vid 
dagens möte. Återkoppling på den vid nästa möte den 21 september. 
En skrivelse ska göras från rådet till Kultur- och teknik/näringsliv om information av 
tillgängligheten till olika platser i kommunen och kommunens lokaler.  
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