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 Utdragsbestyrkande 

Protokoll 1 (3) 

2020-03-03  

Plats och tid  Kommunhuset, lokal: Polstjernan den 26 februari 
2020 kl. 13.00 
 
 
Beslutande   Mari Eliasson, ordf. 
 Björn Hellqvist, ers KS 

 Elisabeth Dahlin Westberg, ers SN 
 Ulf Lindholm, ers MBN 
 Håkan Engström, ers BUN 
 Bengt Molander, SRF 

 Majlis Fanqvist, HRF 
 Christina Lagergren, DHR 
 Anita Hellstrand SPF 
 Ingmar Andersson, SKPF 
 Maja-Lisa Bergdahl, ers SKPF 
 Jan Norberg, PRO 
 Per Olof Garnäs, PRO 
 Margareta Edén, PRO 

Övriga närvarande Annette Lehnberg, sekreterare 
  
Ej närvarande Maritza Villanueva Contreras, Vice ordf SN 
 Jeanette Nordin, MBN 
 Erik Bäckström Andersson, BUN 
 Johan Engström-Lockner, KTN 
 Markus Sjöström, ers KTN 
 Billy Norberg, ers HRF 
 Anita Boström Nordell, RMF 
 Gunilla Silfver, ers RMF 
 Kerstin Bååth, ers SPF 
 Jan Jennehag, PRO 
 
Utses att justera Anita Hellstrand, SPF 

Justeringens plats och tid Kommunhuset 3 mars kl. 10.00  
 
Underskrifter 

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

 
 
.................................................................  
Anita Hellstrand, SPF, justerare  
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 § 1 Öppnande av möte 

Mari Eliasson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

§ 2 Godkännande av Dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg i övriga frågor.  
 

§ 3 Val av justerare. 

 Till justerare valdes Anita Hellstrand ,SPF 

§ 4 Föregående mötesprotokoll med återkoppling från övriga frågor 

Återkopplingar: 

 Kontanthantering är inte något formelt beslut utan är ett sätt att följa 

utvecklingen och främja för minskat kontanthantering, vilket också sker 

på global nivå. Det provasjust nu kontantfritt inom några verksamheter i 

kommunen men det går att betala med kontanter vid behov.  

 Ledsagarservice, det finns som ledsagarservice inom hemtjänsten men det 

finns även ledsagarservise via AME. Det finns ingen ledsagarservice som 

har lagts ner, eller är på väg att läggas ner. Det som har skett är en 

omorgniastionsförändring. Men ingenting förändrar möjligheterna till 

ledsagarservice.  

 Det pågår utredning om inflyttningslots/flyttlots vid näringslivskontoret.  
 

Föregående mötesprotokoll godkändes därefter och lades till handlingarna   

§ 5 Kommunchef Andreaz Strömgren presenterar kommunens nya 

styrmodell 

Andreaz visade den nya styrmodellen och vilka förändringar det blir i kommunens 

arbetsmetoder. Styrmodellen utgkopplas ihop med Agenda 2030 och de 17 globala målen. 

Hållbar utveckling och social hållbarhet är några av ledorden. Styrmodellen har tre 

målbilderSamverkan och gemenskap är viktiga delar.  Pouwerpountbilder bifogas som 

bilaga. 
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§ 6 Kent Mattisson, Ekonom Rapport om ”Bogalisering av 

socialnämndens utförandeverksamhet”. 

Kent Mattison presenterade den rapport som tagits fram för att se över en eventuell 

bogaliserings av verksamhet inom vård och omsorg i Timrå kommn. Det finns i nuläget 

inga beslut utan det finns en rapport där det finns frågeställningar inom personalfrågor, 

verksamhetskvalitet, vilka för och nackdelar, möjligheter och risker som kan finnas i att 

bogalisera. I rapporten finns jämförelser mellan två kommner som har bogaliserat dessa 

verksamheter. Rapporten går nu till Socialnämnden för en konsekvensanalys. 

Presentation var den samma som kommunstyrelsen tidigare fick, denna bifogas som 

bilaga.  

 

§ 7 Övriga frågor 

 SKPF tog upp en fråga då de saknar ett gym för anpassad träning.  Mari 

Eliasson, ordförande svarade att kommunen i sig inte kan starta specifika 

anpassade gym med låga avgifter då kommuner inte får vara delaktig i osund 

konkurrens. Däremot finns många träningslokaler i kommunen. Vivansborg 

har träningslokal, Premicare-vårdcentralen i Timrå, Etic och Stargym.  Mari tar 

frågan vidare.  

 Det har kommit fram att perrongen vid  tågcentralen i Timrå inte blir plogad 

vid snöväder. Passagerare med svårigheter att röra sig har inte möjlighet att ta 

sig varken till eller från tågen. Vem som ansvarar för plogning/skottning ska 

undersökas.  

 Pro tog upp en fråga om möjlighet till busslinje runt Birsta. Frågan tas vidare. 
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