
 
Kommunala Tillgänglighetsrådet 

 Utdragsbestyrkande 

Protokoll 1 (4) 

2019-12-13  

Plats och tid  Kommunhuset, lokal: Alliansen den 3 december kl. 13.00 
 
 
Beslutande   Mari Eliasson, ordf.  

 Björn Hellqvist, KS 
 Alf Söderlund SN 
 Anita Hellstrand, ers SN 
 Jeanette Nordin, MoB 
 Ulf Lindholm, MoB 
 Erik Bäckström Andersson, BoU 
 Billy Norberg, HRF 
 Majlis Fanqvist, HRF 

Övriga närvarande Annette Lehnberg, sekreterare 
 Jessica Rosdahl, socialförvaltningen 
 Lars Backlund, socialförvaltningen 
 Micael Löfqvist Timråbo 
 Patrik Andersson-Knut, Kultur- och teknik 
 

Ej närvarande  Johan Engström-Lockner, KoT 
 David Forslund, ers KoT 
     Janne Rossbach, RSMH 
     Christina Lagergren, DHR 
 Bengt Molander, SRF  
 Carina Eriksson, RBU 
 Anita Boström-Nordell, RMF 

       
    

Utses att justera Jan Norberg, PRO 
 
Justeringens plats och tid kl. 09.00 

 
Underskrifter 

................................................................. ................................................................. 
Mari Eliasson, ordförande Annette Burefjord Lehnberg, sekreterare 

 
 
.................................................................  
Jan Norberg, justerare  
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§ 24 Öppnande av möte 

Tillgänglighetsrådets ordförande Mari Eliasson öppnade det gemensamma mötet för 
pensionärsrådet samt tillgänglighetsrådet. Alla närvarande presenterade sig.  

§ 25 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg av tre övriga frågor. Margareta Edén anmälde 
fråga om ledsagarservice samt äldreboende i Ljustorp. PO Garnäs anmälde fråga om 
borttagandet av kontanthantering inom kommunen från årsskiftet 

§ 26 Val av justerare 

Mötet utsåg gemensamt Jan Norberg, PRO, till justerare tillsammans med Ordföranden.  
 

§ 27 Föregående mötesprotokoll 

Protokoll från KPR 2019-09-27 samt KTR 2019-09-24 godkändes. 
 

§ 28 Uppföljning av Tuff- projektet, träning, utbildning, 

fallförebyggande. Jessica Rosdahl 

Socialtjänsten och Räddningstjänsten i Medelpad driver ett gemensamt projekt, som 
heter ”TUFF”, där personer över ca 70 år får anmäla sitt intresse att vara med. 
Syftet med Tuff är att förebygga fallolyckor och minimera risker genom träning, 
utbildning inom läkemedel och kost, socialt kontaktnät genom fikastunder, 
föreläsningar och hemuppgifter.  
 
Resultatet efter första gruppen visar att de flesta upplever bättre hälsa, förbättrad 
balans, styrka och minskad oro för fallskador. I varje grupp ingår 22 personer med 
träffar 1 gång i veckan under 12 veckor.  
Två grupper har genomgått samma upplägg under hösten 2019. Information om 
anmälan till vårterminen 2020 ligger ute på kommunens hemsida. Presentation. 
bifogas. 
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§ 29 Individuellt Offentligt Partnerskap kring äldres ensamhet, Lars 

Backlund 

Kommunfullmäktige har gett socialnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för 
Individuellt Offentligt Partnerskap (IOP) kring äldres ensamhet. Kommunen har en 
policy för social ekonomi och socialt företagande. Idag finns ett IOP med Söråkers 
Folkets Hus kring aktivering av ungdomar. Socialförvaltningen har en arbetsgrupp 
som kontaktat och träffat pensionärsorganisationer samt undersökt hur man jobbar 
på andra håll, med Boden som ett lyckat exempel. Förslaget som socialnämnden 
antagit och överlämnat till kommunstyrelsen är nu att förlänga utredningstiden till 
mars 2020 för att hinna utveckla en modell för ett eventuellt IOP. Presentation 
bifogas. 
 
Det finns även riktade statsbidrag till organisationer att söka för arbete med att 
minska äldres ensamhet.  
 

§ 30 Timråbo – VD Micael Löfqvist – Vad är plusboende och projektet 

”jag bryr mig” – huskurage 

-Vad är plusboende? 

Timråbo har 361 lägenheter i 6 områden i kommunen klassade som ’plusboende’, 
med möjlighet till gemenskap, det vill säga lokaler att träffas i och grannar i samma 
ålder. Plusboende gäller från 55+, det finns en särskild kö för detta, och det går att 
ställa sig i kö från 50 års ålder. Hyran är lika som övriga lägenheter och det finns 
inga andra påslag. 

-Projektet ’jag bryr mig’ Huskurage 

Timråbo jobbar med konceptet ”jag bryr mig” och huskurage är en del i det 
konceptet. Timråbo verkar för ett hållbart samhälle, och har som en del i detta en 
policy kring Huskurage. Huskurage innebär att alla i samma boende, eller trapphus, 
lär kanna varandra och bryr sig om varandra. Det kan också innebära att ingripa när 
något är fel och hjälpa varandra. Timråbo samarbetar med hyresgästföreningar, 
kommunen, kvinnojouren och polisen i detta. Presentation bifogas. 

Fråga ställdes om Orosanmälning, det finns för barn och unga, men ingen särskild 
för vuxna. Mari Eliasson tar med sig frågan och återkommer med svar vid nästa 
möte. 

§ 31 Kultur- och teknik, nya simhallen – Patrik Andersson Knut 

Nytt sim- och friskvårdscenter kan vara klart hösten 2022, beroende på om beslut 
tas för byggstart vid kommunfullmäktige 9 december. Ritningar visar på en 
funktionell, flexibel och tillgänglig anläggning med en stor simbassäng, två mindre 
multibassänger, en barnpool samt relaxavdelning. Bra personalutrymmen, samt 
förberett för konferens- och föreningslokaler. Fjärrvärme samt värmeväxlare för 
uppvärmning. Gamla simhallen finns hyreskontrakt på fram till 31 december 2021, 
förhoppningen är att den håller tiden ut, och att det eventuellt går att förlänga lite 
till i väntan på att den nya blir färdigställd. 
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§ 32 Gemensamt råd år 2020, arbetet framåt 

Arbetsordning för det nya gemensamma tillgänglighets- och pensionärsrådet är 
antagen. Det framfördes synpunkter om skrivfel, som inte rättats till och även 
synpunkter om sammanslagning av de två råden. 
 
Ingmar Andersson ställde fråga om beredningsgrupp/möte för det nya rådet. 
Mari Eliasson svarade att det inte finns i arbetsordningen, men det kan rådet 
återkomma om och besluta vid kommande sammanträde. 

 

§33 Övriga frågor 

-Vad finns det för ledsagarservice i kommunen? 
Margareta Edén har vid besök på Hagalid med ukulele-grupp fått vetskap om 
att flera deltagare eventuellt inte kan få ledsagare för att delta vid aktiviteten i 
framtiden. Margareta undrar därför om det finns mer än en sorts ledsagare. 
Maritza Villanueva Contreras återkommer med svar vid nästa möte.  
 
-Äldreboende i Ljustorp? 
Margareta Edén undrar också om det finns planer på något äldreboende i 
Ljustorp. Mari Eliasson svarar att det finns ett uppdrag från 
kommunfullmäktige att se på möjligheten för plusboende eller dylikt i Ljustorp.  
 
-Varför tas kontanthanteringen bort? 
Per Olov Garnäs anser att det blir besvärligt för många, särskilt äldre när all 
kontanthantering nu ska tas bort. Varför görs detta och vart är det beslutat? 
Mari Eliasson återkommer med svar vid nästa möte. 
 
Ingmar Andersson saknar svar på frågor som ställts vid tidigare möten. Maritza 
meddelar att frågan om inflyttningslots förs vidare till nya rådet. Frågan har 
inte prioriterats inom socialnämnden. 
 
Nästa möte  
Första mötet för det nya rådet är preliminärt planerat till onsdag 26 februari, kl 
13 i Polstjernan. Då det finns önskemål om fredag som mötesdag ska 
ordförande undersöka vad som är möjligt. Nya rådet får sedan fastställa en 
planering för kommande möten under året. 
 
Viktigt att ledamöter till det nya rådet anmäls till sekreterare, så att kallelse kan 
skickas ut. 
 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet.  

 



Vår styrelse beslutat att policyn för 
huskurage gäller våra bostäder



Timråbo ska verka för ett hållbart 
samhälle
• Människors lika värde och speciellt barns 

trygghet
• Hemmet ska vara den tryggaste platsen
• Motverka ett samhälle där människor eller 

grupper segregeras och ställs mot 
varandra

• Gemenskap och trygghet ska vara 
utgångspunkten när man bor i våra 
lägenheter, lär känna ditt trapphus!



Globalt och lokalt samhällsproblem

• Varje år dödas över 20 personer av våldet 
som används mot annan part i nära 
relation, majoriteten är kvinnor, men även 
barn och män dödas av närstående.

• I Sverige lever var tionde barn lever i hem 
med våld. Det är minst 200 000 barn i 
Sverige och cirka 400 av dom bor i Timrå.



Globalt och lokalt samhällsproblem

• Det vi känner till om de här barnen är att de 
löper tio gånger så stor risk att senare i livet 
vara de som själva utsätts för fysiskt våld och 
många gånger också utsätter andra.

• Vad vi också vet är att minst 100 våldtäkter 
begås varje dag. Majoriteten av alla 
våldtäkter sker av någon individen har en 
relation med. 



Globalt och lokalt samhällsproblem
• Forskning visar att de som utsätts vågar göra mer 

motstånd om de vet att hjälp finns att få. De 
kommer alltså att våga göra större motstånd 
(sådant som hörs och syns) om de vet att grannar 
kommer till deras undsättning.

• Genom att grannar tillsammans beslutar sig för att 
agera kan liv räddas och barn bli hjälpta till en 
ljusare framtid. 

• Kom ihåg att ingen kan göra allt – men alla kan 
göra något! 



Huskurage hos Timråbo  ”jag bryr mig”

• Jag bryr mig…
• Jag bryr mig… Huskurage
• Jag bryr mig… Sortering
• Jag bryr mig… Energi
• Jag bryr mig… Utemiljö etc..

Gemenskap



Inbjudan till gårdsträffar



Gemenskap, är vår ingång i frågan



En kväll där vi bryr oss och pratar 
gemenskap, kaffe och en macka…



Plusboende



Våra plusboenden, 361 lgh ca 23 %

Norra Vivstalund: Skogsvägen 2-6, Köpmangatan 17-21 

Björken: Skogsvägen 16-26 

Bågen: Köpmangatan 18-20 

Timrågården: Rönnvägen 3 

Tallnäs: Rörvägen 40-50 

Söråker: Bäckgatan 9 C-D



Plusboende 55+ (egen kö från 50 år)

 Plusboendet vänder sig till dig som är lite äldre och vill bo bra, 
och tillsammans med jämlikar.

 Du bor i en lägenhet som är anpassad för att fungera för dig 
och dina behov. Naturligtvis finns det hiss och balkong eller 
uteplats. 

 Tillgängligheten i övrigt skall också vara god.

 I våra plusboenden så möts och umgås de boende med 
varandra som vill.

 Timråbo tillhandahåller lokaler för umgänge.



Idéburet offentligt partnerskap.



Varför IOP?

• Policy för social ekonomi och socialt 
företagande antagen av fullmäktige

• Göra en överenskommelse med 
civilsamhället.

• Skapa ett gemensamt mål.
• Timrå kommun-Söråkers folkets hus.



Från idé till IOP

• Första mötet mellan kommunen och 
Söråkers Folkets Hus

• Förankringsprocess i respektive 
verksamhet

• Första resan tillsammans till nätverket



Utmaningar.

• Processa fram en överenskommelse

• Hitta rätt formuleringar och rätt ingångar i 
partnerskapet

• Lära av varandra.



Nuläge.

• Studiebesök i respektive verksamhet 
skapar förståelse och kunskap

• Vi är i gång, vi har ett partnerskap 

• Processen i sig till att nå detta IOP öppnar 
upp för ett helt nytt tänk, nya möjligheter



”Gör mig delaktig – och jag förstår”



IOP kring äldres ensamhet.

• Arbetsgrupp på 4 personer.
• Gjort ett underlag med 8 frågor som 

skickats ut till styrelsen i alla 
pensionärsorganisationer.

• Bjudit in alla organisationer till en träff.
• Diskuterat möjlighet till samverkan utifrån 

det projekt som regeringen finansierat 
under 2018.



Ensamhetsprojektets 
utbildningskonferenser. Hösten 2018

• Samverkan mellan PRO, SKPF, SPF 
seniorerna.

• Exempel Boden
• Utbildar och organiserar 

frivilligarbetare/besökare
• Utför besök motsvarande 5 500 timmar 

per år.
• 50 besökare som besöker 55 personer.



Ekonomi

• Riktade statsbidrag för civilsamhället att 
söka. Ej kommun.

• Bildningsförbunden en samverkanspart.
• Träff med ABF.
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