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 Utdragsbestyrkande 

Protokoll 1 (4) 

2021-09-06  

Plats och tid  Kommunhuset, lokal: Alliansen den 26 augusti 2021 

kl. 13.00 

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

 Majlis Fanqvist, HRF 
 Billy Norberg, ers HRF 
 Anita Hellstrand SPF 
 Ingmar Andersson, SKPF 
 Maja-Lisa Bergdahl, ers SKPF 
  

  
  

 

Jan Norberg, PRO
 Per Olof Garnäs, PRO 

Margareta Edén, PRO
Kenth Eriksson, ers DHR

 Jeanette Nordin, MBN 
 Anita Boström Nordell, RMF 
 Jan Jennehag, PRO 

Övriga närvarande Annette Lehnberg, sekreterare 
  

  
 

 

Ej närvarande Erik Bäckström Andersson, BUN 
 Håkan Svensson, ers BUN 
 Johan Engström-Lockner, KTN 
 Markus Sjöström, ers KTN 
 Bengt Molander, SRF 
 Christina Lgergren, DHR 

Utses att justera Jan Norberg, PRO 

Justeringens plats och tid Kommunhuset 30 augusti  kl. 13.00  

Underskrifter 

Mari Eliasson, ordförande Annette Lehnberg, sekreterare 

Jan Norberg, Justerare 

  



 

________________________________________________________________________ 

Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll 2 (4) 

2021-09-06  

 § 1 Öppnande av möte 

Mari Eliasson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

§ 2 Godkännande av Dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg i övriga frågor, se § 8. 
 

  

 

 

§ 3 Val av justerare. 

 Till justerare valdes Jan Nordin, PRO 

§ 4 Johan Vikström, socialförv. berättar om den studie som gjorts 

angående hemsrevice. 

Johan Vikström, verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen (IFO). Berättade 

om den studie som gjorts av socialförvaltningen angående hemservice för personer 

75+ och personer med en funktionsvariation som är i behov av extra hjälp med 

gräsklippning och snöskottning. På grund av begränsade resurser har det varit ”först 

till kvarn” principen som jällt med att få hjälp. Inför varje säsong har alla fått göra en 

ansökan om att få hjälp med dessa saker. Vilket inte har varit helt rättvist då inte alla 

fått samma möjlighet. Medarbetare som utför dessa sysslor ingår i en 

arbetsträningsarena. Många av dessa har svårt med fysikt krävande arbetsuppgifter 

vilket har lett till många sjukskrivningar. Enligt Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) säger att tjänsten ligger inom gränslandet för de konkurensregler som finns. I 

utredningen visade det sig också att det är endast en (1) till kommun i länet som har 

denna stjänst. Det finns företag som vill ta på sig detta arbete till kommunens alla 

medborgare och efter det rutavdrag som finns att göra borde kostnaden bli ungefär 

densamma. Något beslut är ännu inte fattat, det kommer upp på socialnämndens möte 

i september. De bilder som Johan visade på mötet bifogas som ett separat bilaga 

protokollet.  

§ 5 Patrik Andersson-Knut, Kultur- och teknik, presentation av 

simhallsbygget 

Patrik Andersson-Knut, Badföreståndare på Kultur och teknik berättade om hur 

simhallsbygget fortgår. De har en anlitad tillgänglighetskonsult som ser till 

tillgänglighetsaspekterna. Vi i rådet har också varit delaktiga och gett våra förslag vid 

tidigare presentationer av bygget. Planen ligger i linje att det ska vara klart hösten 2022. 

En tid ska bokas för ett studiebesök i januari 2022.  
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Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll 3 (4) 

2021-09-06  

§ 6 Skrivelse från rådet till Kultur- och tekniknämnden angående 

utegym. 

Det har i kommunen bygts några utegym men som inte är tillgänglighetsanpassade så 

alla har möjliget att utnyttja dessa. Det planeras ytterligare ett bygge av utegym vid 

Fagerstranden. Rådet beslutade på mötet att skicka en skrivelse till kultur- och teknik 

angående detta så det uppmärksammas och inte glöms bort. Ett förslag ska skrivas och 

skickas ut till alla i rådet för synpunkter innan det skickas iväg.  

  

  

§ 7 Annette Lehnberg berättar om ”lagen om tillgänglighet till digital 

offentlig service” (DOS-lagen). 

Annette Lehnberg, Tillgänglighetshandläggare och sekretreare för rådet gick igenom 

den nya lag som kommit om Digital offentlig service. Alla myndigheter är skyldig att 

göra sina webbplater, mobila appar och dokument tillgängliga så alla medborgare 

oavsett funktionsvariation ska kunna tillgodogöra sig den information som finns. De 

bilder som visades bifogas som separat bilaga till protokollet.   

§ 8 Övriga frågor 

 Äldreomsorgscenter. 

Maritza Villanueva Contreras berättade att projektet började 2021. Projektet har 

fyra faser. 1, samla in behov och krav. 2, bilda en styrgrupp. 3, biltat en 

arbetsgrupp. 4, referensgrupp med olika organiationer. Fas ett beräknas vara klar i 

slutet på september. Projektet ligger i en 4- årsplan.  

Äldreomsorgslyftet 

Äldreomsorgslyftet är en utbildning som medarbetare fått ta del av under 2020-

2021, ca 15-20 personer gått utbildningen.  

Birstabussen 

Glenn Mattsson, Kultur- och teknink som gjort utredning om möjligheter till en 
”Birstabuss” ska bjudas in till nästa möte för att presentrea utredningen. 

Vaccination till äldre som inte tar sig till någon lokal 

Maritza Villanueva Contreras berättar lite kort om att hemsjukvården åker till de 
äldre som inte kan ta sig till någon vaccinationslokal, eller så har de också kunnat 
hjälpa till med skjuts. Frågor kom upp på mötet om kostnader för de som inte har 
hemtjänst och de som har hemtjänst skiljer sig åt. Beslut togs att bjuda in Maria 
Nordin, ny Verksamhetschef för äldreomsorgen (SVO)v till nästa möte. 
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Justering  (sign) Utdragsbestyrkande 

Protokoll 4 (4) 
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Timråbos Utredning angående plussboende i Ljustorp 

Rapporten om utredningen skickas ut till alla i rådet. 

Digital konferens 

Den 1-2 december håller Sveriges alla länsstyrelser tillsammans med Myndigheten 
för delaktighet en nationell konferns för delaktighet och jämlikhet. Konferensen 
är digital. Konfensen riktar sig bland annat till tjänstepersoner, politiker, 
representanter i organisationer. Mer information kommer. 
 
 

 

 

Nästa möte 

Nästa möte blir den 9 december kl. 13.00-16.00 
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