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ÄLDREOMSORG EFTER DEN ÄLDRES
ÖNSKEMÅL OCH BEHOV
Timråpartiet anser att äldre Timråbor ska mötas
med respekt och ha makt och inflytande över
hela sin livssituation. Alla Timråbor ska kunna
åldras med livskvalité, värdighet och valfrihet.
Alla ska i så stor utsträckning som möjligt själv
kunna bestämma när det är dags att komma ut i
friska luften, äta eller vila.
Äldre ska ha rätt till en likvärdig service,
hemtjänst, vård och omsorg av hög kvalité
oavsett var man bor i kommunen, tätort som
landsbygd. Vi vill ha en sammanhållen vårdkedja
med kommunal äldreomsorg, hemtjänst, LSS,
tandvård, vårdcentraler och sjukhus
tillsammans med regionen.
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Vi vill att:
* Ett nytt äldreomsorgscenter byggs i
Böle/Sörberge.
* Maten som serveras till de äldre inom
kommunen ska vara nylagad, välsmakande och
näringsrik samt hålla en hög kvalité. Maten ska
vara, så långt som möjligt, närproducerad.
* Vårdnära service ska införas, vårdpersonal
ska inte handla mat eller städa/tvätta.
* Nära vård-reformen ska utvecklas genom att
införa ”Norrtäljemodellen” tillsammans med
Region Västernorrland och övriga kommuner i
Medelpad med äldreomsorg, hemtjänst, LSS,
vårdcentraler, tandvård och sjukhus i en
gemensam organisation.
* Kommunen satsar på fler seniorboenden
tillsammans med AB Timråbo.
* E-signering på medicin införs.
* En nutritionsansvarig dietist anställs.
* En medicinskt ansvarig läkare anställs.
* Trådlös internetuppkoppling ska vara
tillgänglig för alla brukare på kommunens vårdoch omsorgsboenden. TV-utbudet ska ses över
och utökas med fler kanaler.
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* Möjligheten erbjuds till omsorgspersonal att
delta i gemensamma måltider tillsammans med
boende ska ges.
* Invånare över 65 år ska av kommunen
erbjudas kostnadsfria halkskydd.
* Arbetet med förebyggande insatser genom
bland annat hembesök ska vidareutvecklas.
Ambitionen är att dem över 75 år som inte fått
hembesök ska också erbjudas sådana.
* Förbättring av kontinuiteten ska ske inom vård
och omsorg. Äldre ska inte behöva möta så
många nya ansikten.
* Kommunen aktivt ska föra dialog med externa
parter i syfte att säkerställa att det finns
tillräcklig mobil täckningsgrad inom kommunen
som hemtjänstens telefoner och digitala larm är
beroende av.
* Ålderspensionärer ska ha möjlighet att till ett
förmånligt pris erbjudas lunch på skolor ska
utredas.
* Åtgärder ska vidtas för att säkerställa att
utdrag ur belastningsregistret alltid sker i
samband med nyanställningar i omsorgen och
därefter var tredje år.
* Kommunen ska införa språkkrav och språktest
för anställda inom vård och omsorg.
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INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMT
ARBETSMARKNAD

Timråpartiet vill bedriva ett aktivt arbete
gällande missbruksfrågor, både i förebyggande
syfte och kring behandlingar. Syftet är dels att
hjälpa kommuninvånare som har problem med
sitt missbruk, dels försöka förhindra att unga
invånare blir fast i ett missbruk överhuvudtaget.
Vi vill att:
* Behandling ska i första hand ske i hemmet.
* Kommunen ska bedriva en uppsökande
verksamhet.
* Missbrukare ska ha stöd av en kontaktperson.
* Missbrukare ska delta i dagverksamhet.
* Utveckling sker av samordnade insatser för
vuxna med ekonomiskt bistånd i syfte att
komma i egen försörjning.
* Fler evakueringsboenden vid våld i nära
relation finns tillgängligt.
* Kvinnojouren stärks.
* Vuxenutbildning ska utvecklas och satsas på.
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OM VI BYGGER TRYGGA BARN SÅ
SLIPPER VI LAGA TRASIGA VUXNA
Timråpartiets viktigaste valfråga när vi
grundades 2014 var skolan. Skolresultatet var
bland de sämsta i Sverige. Under nuvarande
mandatperiod har resultaten gått åt rätt håll,
men det finns mycket kvar att göra och vi
behöver höja ambitionsnivån ytterligare.
Timråpartiet vill att våra barn och ungdomar ska
gå i en skola med en bra arbetsmiljö, hela
möbler, fräscha toaletter, klassrum med den
senaste tekniken, modern kurslitteratur och ha
de bästa lärarna. För att få de bästa lärarna
måste kommunens skolor vara en attraktiv
arbetsplats, ha en bra arbetsmiljö, ha tillgång till
egen kontorsplats med modern utrustning samt
erbjuda marknadsmässiga löner.
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Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar har
ökat under en längre tid. Det är viktigt att man
får hjälp på rätt nivå. Desto tidigare insatser,
desto bättre resultat får man och mindre
resurser behövs. Men många barn och
ungdomar ramlar mellan stolarna.
Vi vill därför ha ett strukturerat samarbete
mellan elever, vårdnadshavare och personer
inom skola, socialtjänst, polis, sjukvård/BUP och
ideella organisationer likt exempelvis
”Skottlandsmodellen”.

FÖRSKOLA
Vi vill att:
* Föräldrar, barn och medarbetare har alla
möjlighet att påverka förskolans verksamhet.
* Landsbygdsnära förskolor ska värnas och
utvecklas, exempelvis Tynderö förskola.
* Det ska vara max 15 barn per barngrupp.
* Femårsgrupperna ska få besöka grundskolan
regelbundet.
* Inne- och utemiljöer vid samtliga förskolor ska
vara av hög standard.
* Det ska vara transparens mellan personal och
föräldrar, exempelvis vid smittsamma
sjukdomar på avdelningarna.
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* Nattis-verksamheten värnas i kommunen.
* En ny förskola i Söråker byggs.
* Blöjor ska vara kostnadsfria.
* Ett pilotprojekt genomförs med luftrenare.
* En översyn ska göras med mål att underlätta
hämtningar och lämningar samt
förbättra personalparkeringar.
* Bygga en trafikpark för barn, där barnen på
ett tryggt sätt kan lära sig om hur man rör sig i
trafiken genom praktiskt övande i en park som
återspeglar den verkliga trafiken.
* 30 timmars förskola för barn till arbetslösa
eller föräldralediga fortsätter att gälla.
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GRUNDSKOLA OCH GYMNASIUM
Vi vill att:
* Elevhälsan byggs ut, exempelvis genom fler
rastvakter och lektionsstöd.
* Ett strukturerat samarbete skapas mellan
elever, vårdnadshavare och personer inom
skola, socialtjänst, polis, sjukvård och ideella
organisationer likt exempelvis
”Skottlandsmodellen”
* Fortbildning ska vara möjligt på betald
arbetstid.
* Det satsats på lärarlöner för att bibehålla och
kunna rekrytera lärare.
* En lässatsning genomförs, helst i samverkan
med pensionärsorganisationer.
* Kostnadsfria mensskydd ska tillhandahållas
på alla grundskolor samt gymnasium.
* Fler specialpedagoger anställs för att arbeta
med barn med särskilda behov.
* Det erbjuds kostnadsfri frukost i grundskolan
för alla.
* Timrå har en avgiftsfri skola, exempelvis inga
avgifter vid friluftsdagar, fika och frukt.
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* Landsbygdsnära grundskolor ska värnas och
utvecklas, som exempelvis Ljustorps skola.
* En satsning genomförs för att höja pojkars
resultat.
* En översyn ska göras av lekplatserna för 6års
grupperna med mål att höja ambitionen.
* Översyn av parkeringar med mål att
underlätta hämtningar och lämningar.
* En matsal byggs vid Mariedalsskolan.
* Förbud mot mobiltelefoner ska gälla under
undervisningstid i den mån det inte finns
särskilda skäl.
* Duschdraperier ska finnas på alla duschar för
att öka hänsynen till elevers personliga
integritet.
* Krav ska införas om medicinskt intyg för elever
som behöver specialkost i skolan.
* Befintliga regelverk ses över samt policys och
planer för att minska det administrativa arbetet
för lärare.
* Läxläsningsstöd förbättras för elever genom
samverkan med äldre elever och föreningsliv.
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* Pedagogisk måltid ska vara kostnadsfri för
lärare på grundskolan.
* Nolltolerans mot kränkande behandling,
mobbning och andra brottsliga gärningar i
skolan och på sociala medier för att garantera
att det är i det särskilda fallet alltid är förövaren
och inte den som utsatts för dess gärningar som
blir föremål för de åtgärder som krävs för att
undvika att i situationen riskerar att
återupprepas.
* Kulturskolan ska erbjuda en bred verksamhet
som t.ex. musik, film, dans och teater.
* Alla yrkesprogram på Timrå gymnasium ska
vara högskoleförberedande.
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PERSONALEN ÄR VÅR VIKTIGASTE RESURS
Timråpartiet vill att den kommunala verksamheten
ska erbjuda en grundläggande service av hög
kvalité som barnomsorg, skola, äldreomsorg, LSS
och övriga kommunala tjänster. Personalen ska ha
bästa möjliga förutsättningar för att kunna lyckas
med sina viktiga uppdrag.
För att kunna åstadkomma detta så måste vi ha
mer personal inom skola, vård och omsorg.
Timråpartiet ser oroande på den brist på personal
som råder med dålig arbetsmiljö, arbetsvillkor,
många vikarier och höga sjukskrivningstal som
kostar kommunen många miljoner varje år.
Personalen måste också ges möjlighet att vara
delaktig och kunna påverka verksamheten och sin
egen arbetssituation som exempelvis scheman.
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Vi vill att:
* Arbetskläder och skor för förskolepersonal,
skola och äldreomsorg ska vara kostnadsfria.
* Gratis kaffe och te ska vara en personalförmån
inom hela kommunens organisation.
* Ett lönelyft sker för vård och omsorgspersonal.
* ”Hälsoschema” inom vård och omsorg inte
införs.
* Grundbemanningen inom vård och omsorg
utökas.
* Vårdpersonalen ska ha rätt till
semesterväxling.
* Minutplaneringen inom vård och omsorg tas
bort.
* Personalen ska ha inflytande över sina
scheman.
* Kommunen ska värna om goda relationer med
fackförbunden och att samverkansavtal finns.
* Personalen ska ha rätt till heltid och möjlighet
till deltid, det ska gälla alla kommunens
anställda.
* Friskvårdsbidraget höjs för personal.
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* Rutiner och regelverk ska uppdateras i syfte
att införa obligatoriska drogtester i samband
med anställningar som kommunen gör. Detta
ska genomföras även under anställningen om
misstanke finns.
* Kommunen ska säkerställa att chefer och
personal får kontinuerlig information om vad
som gäller vid sexuella trakasserier och
kränkande särbehandling.
* Ofrivilliga delade turer inom vård och omsorg
tas bort.
* Det ska vara enklare att vidareutbilda sig på
arbetstid. Exempelvis betald tjänstledighet vid
tentamen eller obligatoriska moment.
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DINA OCH MINA SKATTEPENGAR SKA
ANVÄNDAS ANSVARSFULLT
Timråpartiet har länge kritiserat hur
skattepengarna slösas bort i kommunen.
Under tidigare mandatperioder har vi varit starkt
kritisk mot flera fastighetsaffärer som inte har
gynnat skattebetalarna i Timrå. Samtidigt som vi
har ett stort eftersatt underhåll av skolor och
äldreboenden.
Timrå kommun har också under årens lopp vid
ett flertal tillfällen fått allvarlig kritik av både
konkurrensverket och kommunens revisorer för
brott mot upphandlingsreglerna. Vi upplever
fortfarande att inte alla företagare i kommunen
behandlas lika och här finns mycket mer att
göra.
Chefer i kommunen har kunnat visa en
respektlöshet för att följa lagar och regler med få
eller inga konsekvenser.
Timråpartiet vill stoppa tjänstemannastyret och
återta makten till politikerna.
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Vi vill att:
* Socialnämnden ska delas upp i två nya
nämnder, en vård- och omsorgsnämnd och en
social- och arbetsmarknadsnämnd med egna
förvaltningar så fokus läggs på rätt saker och
rätt målgrupp.
* Politiker valda av medborgarna styr kommunen,
detta genom att minska på delegationer och
beslutsrätt till tjänstemän.
* Kommunen ska göra en översyn av
administrativa tjänster med målsättning att
administrationen och antalet tjänster ska
minskas.
* Kommunen ska jobba efter ett tillitsbaserat
arbetssätt och ta sig från det förödande New
Public Management.
* En chefsöversyn ska göras genom hela
kommunens organisation med målet att antalet
chefer ska minskas.

RÖSTA PÅ OSS I KOMMUNVALET
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* En genomlysning ska ske gällande chefsavtal
med målsättning att ta bort generösa
fallskärmsavtal.
* Ersättare i styrelser och nämnder ska ha rätt
till full förlorad arbetsförtjänst.
* Arvoden för förtroendevalda ska sänkas med i
snitt 10%.

16

POSITIV UTVECKLING AV HELA
KOMMUNEN

Timråpartiet vill ha en positiv utveckling i hela vår
kommun. Timrå behöver växa med fler invånare,
företag och arbetstillfällen för att kunna ha en
ekonomi i balans och kunna erbjuda välfärd som
skola, vård och omsorg med hög kvalité. Vi ska
därför fortsätta erbjuda attraktiva livsmiljöer där
livskvalité och trygghet kan kombineras med ett bra
boende, arbete och studier.
Vi vill att:
* Kommunen fortsätter arbetet med att verka för
Norrlands bästa företagsklimat.
* Arbetet med att få till en elintensiv
industrietablering till Timrå fortsätter med potential
att skapa tusentals nya arbetstillfällen.
* Kommunen utvecklar Vivsta skola-området och
skapar möjligheter till fler hyres- och bostadsrätter.
* Kommunen kollar över möjligheten att bygga fler
hyresrätter i Bergeforsen och Ljustorp.
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* Det möjliggörs fler attraktiva tomter i
strandnära lägen.
* Detaljplaner i kommunen ska ses över för att
möjliggöra utökade byggrätter för omvandling av
fritidsboende till året-runt-boende.
* Y:et, Midlanda och Grönudden-området
fortsätter att utvecklas med fler etableringar.
* Kommunen tillsammans med näringslivet
verkar för bättre 4G- och 5G-uppkoppling samt
fiberutbyggnad.
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VI SKA KÄNNA OSS TRYGGA

Man måste ta Timråbornas känsla av otrygghet
på allvar. Bristen på poliser tillsammans med
nedskärning av sociala insatser ger en otryggare
kommun. Vi vill att kommunen aktivt motverkar
brottslighet och förstörelse, samt skapar en
boendemiljö som Timråborna trivs i och vill vistas
i utan att känna obehag.
Vi vill att:
* ”Trygghetskartan” införs, där du kan rapportera
in platser i Timrå där du känner dig otrygg.
* Kultur- och tekniknämnden ska uppdras att
göra en översyn om hur och var ytterligare
belysning kan bidra till en ökad trygghet runt om
i kommunen. Befintlig nattbelysning ska vara
tänd.
* Kommunen ska se över vilka platser som är i
behov av kameraövervakning i syfte att förebygga
och lagföra brott och öka den upplevda
tryggheten.
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* Berörda nämnder ska uppdras att utveckla
det förebyggande arbetet i förhållande till äldre
och andra särskilt sårbara grupper. Det gäller
exempelvis informationsinsatser för att
förebygga brott som identitetskapningar,
kärleksbedrägerier och kontokortsstölder
tillsammans med Polisen.
* Utveckling sker för bättre grannsamverkan
och möjlighet att starta upp byavakter runt om
i kommunen.
* Samarbetet ska utvecklas mellan
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden
och Polisen för att fånga upp riskpersoner och
förebygga brottsspiraler. Berörda nämnder ska
identifiera förbättringsområden och hur
faktiska eller uppfattade sekretessproblem kan
undvikas.
* En utredning ska visa förutsättningar för
patrullerande ordningsvakter inom Vivsta
centrum med gemensam finansiering med
företagarna.
* Kommunen ska investera i reservkraft för
äldreboenden.
* Lokala beredskapslager för skyddsmaterial
och skyddsutrustning för minst sex månader
ska inrättas.
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SAMHÄLLSBYGGNAD, INFRASTRUKTUR
OCH HÅLLBARHET
Timråpartiet vill bygga ett långsiktigt hållbart
och bättre samhälle tillsammans med
medborgarna. För att kunna bygga det hållbara
samhället så måste de begränsade ekonomiska
resurserna användas klokt samtidigt som
attraktiviteten att bo i kommunen ska vara hög.
Kommunen ska möjliggöra en bra infrastruktur
för att bo i Timrå men kunna pendla till
Sundsvall och Härnösand för arbete och
studier.

21

Vi vill att:
* Kommunen ska skapa ett
energieffektiviseringsprogram med satsning på
bland annat solceller.
* Kommunen ska påbörja projektering gällande
en gång- och cykelväg från Timrå, över
Midlandadeltat och hela vägen ut till Åstön.
* Kommunen ska skapa pendlingsstationer i
Tallnäs/Böle och Söråker i kommunen för
tågtrafik med tillhörande parkeringar för bil och
cykel. Gång- och cykelväg ska byggas till
Söråkers skola från pendlingsstationen.
* Kommunen ska bygga pendlarparkeringar i
kommunen med motorvärmare, staket och
kameraövervakning.
* Kommunen ska tillhandahålla väl underhållna
lekplatser i hela kommunen.
* Kommunen ska förse alla
återvinningsstationer med belysning.
* En översyn ska göras av Köpmangatan i
centrala Vivsta av farthinder med målsättning
att några kan tas bort.
* En översyn ska göras av Ljustorps skolas
trafiksituation med mål att förbättra sikten,
tryggheten och övergångsstället i närheten av
skolan.
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* Skyddsjakten på mellanskarv utökas.
* Kommunen köper in kor och grisar på
helfoder lokalt för att använda till mat i förskola,
skola och äldreomsorg, som exempelvis
Härjedalens kommun gör.
* Lagen om offentlig upphandling ska anpassas
och tolkas i kommunen för att gynna lokala
företag, matproducenter och näringsidkare.
* Digitala möten ska ske i första hand för hela
kommunens organisation i stället för att resa.
* Snöskottning ska ske på
Skeppshamnsområdet för vandringsleder på
vintertid.
* Vägbommen vid Skeppshamnsområdet hålls
öppen större delar av året och snöskottning
sker för parkeringar.
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NEJ TILL VINDKRAFT – FÖR MILJÖNS SKULL
Timråpartiet är motståndare till att Timrå
fortsätter att exploateras av storskaliga
vindkraftsindustriområden, särskilt när över 60%
ägs av utländska intressen. Vindkraften är inte
bra för de närboende med fallande
fastighetspriser, blinkande lampor och höga
oljud.
Vindkraften är inte heller bra för miljön, med
stor förstörelse av skog och mark samt orsakar
utsläpp av plast, fågeldöd. Vindkraft är också
farlig för den nationella säkerheten men också
för vanliga människor i form av iskast 100-tals
meter från vindkraftsområden som inte är
inhägnad.
Vi vill att:
* Ingen utbyggnad av storskalig vindkraft ska ske
i kommunen.
* Ingen havsbaserad vindkraft byggs utanför
kommunens kustområde.
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DU KÄNNER VÄL TILL RÖSTDELNING?
I Sverige röstar du i tre val på valdagen i
september. Riksdagsval, regionval och
kommunval. Det är därför du tar tre olika
röstsedlar, gul, blå och vit. Du behöver inte rösta
på samma parti i alla tre valen.
Gemensam valdag gör att de lokala frågorna försvinner i
mediabruset. Fokus blir på rikspolitik, riksdagspartierna
och partiledarna. Men få vet att skola, sjukvård och
omsorgsfrågor beslutas i stor del av kommuner och
regioner.
Timråpartiet ställer upp i kommunvalet (vita sedeln). Vi
driver lokala frågor i Timrå. Vi har inget partikansli i
Stockholm som bestämmer över vår politik. Sakfrågorna
och dess lösning är det viktiga för oss.
Timråpartiet är det enda partiet i Timrå som satsar 100
procent av våra krafter i lokalt engagemang för unga
som gamla. Vi behöver din röst i Timrå kommun för
förändring och maktskifte.

