
 
 
  
NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum Sida 

Rådet för funktionshinders frågor 2019-08-14 1 (5) 

 
 

Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö   
 Onsdagen den 14 augusti 2019 kl. 13 – 15   
 Gemensamt möte med KPR kl  14 – 15   

§§ 19, 20, 21, 22 
  

   
Beslutande Carina Ohlson (C) Ordförande KRF 
 Sigbritt Persson (S) Vice ordförande  
 Elisabeth Westrin (M)  

   

 Nils Forselius DHR 

 Göte Larsson FUB, samt Funktionsrätt 

 Katarina Larsson Afasiförbundet 

 Karin Eriksson Funktions rätt Hudiksvall-Nordanstig  

 Kerstin Tillemar Funktionsrätt Hudiksvall-Nordanstig 

   

 
Övriga deltagande Margareta Sjögren     Sekreterare   
 Malin Rutström     Verksamhetschef § 16, 17 
 Björn Hylenius     Ekonomichef § 20 
 Ola Wigg     Kommunalråd   
 Kristina Berglund     Socialchef  
 Sigrun Mårtensson     Enhetschef  § 16, 17 
 Susanne Pettersson     Enhetschef § 16,17 
    
Utses att justera Göte Larsson  
 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2019-08-27 

Under- 
skrifter     

 Sekreterare  Paragrafer 15 - 22 

  Margareta Sjögren   
     
 Ordförande    

  Carina Ohlson                                                     
     
 Justerande Göte Larsson  

 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ RFF   
    
Sammanträdesdatum 2019-08-14 

 
  

Anslaget sätts upp 2019-08-27 Anslaget tas ner 2019-09-18 
 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
Underskrift 
 

 

  

 Margareta Sjögren 
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§ 15 

Godkännande av dagordning   
 
Rådet för funktionshinders frågor godkänner dagordningen med 
eventuella förändringar och anmälan av extra ärenden. 
 
Fråga gällande aktivitetsersättning, sjukersättning och aktivitetsstöd. 
Frågan lyfts vid nästa möte den 28 november. 
 
 
Rådets beslut  

Godkänna dagordningen.  
Ordförande och vice ordförande tar frågan gällande aktivitetsersättning, 
sjukersättning och aktivitetsstöd vidare och återkommer med svar vid 
nästa möte. 
 
  

§ 16 

  Stimulansmedel habiliteringsersättning 2019 

Fråga tidigare ställd. 
Förra året var det första av 3 år där staten avsatt extra pengar i 
budgeten för att stimulera kommunerna att införa eller höja den 
ersättning som arbetstagarna får i Daglig verksamhet enligt 
LSS. Varför söker man inte pengar och ger betalt till brukarna? 

   
  Man diskuterade habilitetsersättningen hösten 2018, säger   

verksamhetschef Malin Rutström. Det är inget som kommunen 
är skyldig att ha. Beslut togs om att ej ansöka om 
habilitetsersättning 2019.  
Fortsatt diskussion kommer att ske hur vi ska göra i framtiden.   
 

Rådets beslut 

Tacka för informationen 
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§ 17 

  Daglig verksamhet 

  Fråga tidigare ställd varför det inte har varit någon samverkan  
  med FUB när det gäller sammanslagningen av kommunens   
  daglig verksamhet. Det är kommunens skyldighet.   
  I Konventionen om rättigheter för personer   
  med funktionsnedsättning står det att man ska samverka.   

 
  Verksamhetschef Malin Rutström säger att sammanslagningen  
  av daglig verksamhet ett gammalt politiskt beslut som har   

legat på is. Det har inte funnits något att presentera hittills.  
När man vet hur det kommer att vara kommer man att 
informera närmare.  
 
Sigrun Mårtensson och Susanne Pettersson enhetschefer för 
omsorgen om funktionshindrade, pratar om framtida utveckling 
av daglig verksamhet.  

 

Rådets beslut 

Tacka för informationen. 

 

 

§ 18 

Information och övriga ärenden 

Carina Ohlson lyfter en fråga om information till skolorna om hur det är 
att vara funktionshindrad.  

Hon har ett förslag att föreningarna har något slag informationsmaterial 
som man kan ta ut till skolorna samt att man har en informationsdag 
där de som har funktionshinder pratar och berättar. Hon föreslår att 
föreningarna funderar över en sådan dag framöver. 

 

Rådets beslut 

Rådet får fundera vidare över frågan  
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  § 19 
    
  Reglementet 

  Beslut på mötet i maj att varje råd skulle göra ett förslag till en 
  verksamhetsplan kopplad till grundreglementet.  

Då man inte har hunnit titta på något förslag får det tas till   
nästa i möte den 28 november.  
 

Rådens beslut 

Till nästa möte ska rådet skicka in ett förslag till en verksamhetsplan kopplad 
till grundreglementet.  

 
 

§ 20 

Ekonomi 

Ekonomichef Björn Hylenius presenterar sig.  
Björn ansvarar över ekonomiavdelningen som har hand kommunens 
budget, bokslut, ekonomiska uppföljning och redovisning. 

Björn berättar att man gör månadsuppföljning varje månad. Det 
viktigaste i budgetarbetet är att man kollar att verksamheterna inte 
kostar mer än vad de fått i budget.  

Björn visar på prognos för verksamheternas resultat i december. 
Avvikelser mot budget 2019. (Se bilaga) 

 

Rådens beslut 

Tacka för informationen 
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§ 21 

Verksamhetsinformation 

Socialchef Kristina Berglund presenterar sig. Hennes verksamhet 
omfattar socialtjänsten med enheterna familjecentralen, 
arbetsmarknadsenheten, invandrarenheten, individ och familjeomsorg 
samt biståndsenheten.  

Kristina berättar att när hon tillträdde för några år sedan så låg man på 
15 miljoner minus inom hennes verksamheter. Nu ligger man på 2 
miljoner minus. Man jobbar hårt på alla sidor för att få ner budgeten.  

Kristina berättar också lite om hur man arbetar inom de olika enheterna 
och att man samarbetar över verksamheterna för att det ska bli så bra 
som möjligt för brukarna.  

 

Rådens beslut 

Tacka för informationen. 

 

§ 22 

Presentation av kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg presenterar sig. Ola berättar 
att han sitter för socialdemokraterna. I sitt uppdrag fokuserar han 
mycket på ekonomin. Han vill vända den utveckling som varit och få 
budget i balans.  

Ola sitter med i en styrgrupp för Fiskevårdsprojektet och får frågor hur 
det ser ut kring detta. Han berättar att det ska tas fram en plan, både 
tidsmässig och ekonomisk. Man jobbar för att det ska bli en 
transparens.  

 

Rådens beslut 

Tacka för informationen 

 

  Nästa möte 
 

Nästa möte blir den 28 november 2019 kl 13.00 på kommunkontoret. 
 

 
 
 
 
 
 


