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Närvarande Organisation  Punkt 

Elisabet Eriksson 

 

Karin Eriksson 

 

Linus Eriksson 

Funktionsrätt 

Hudiksvall-Nordanstig 

Funktionsrätt 

Hudiksvall-Nordanstig 

Funktionsrätt 

Hudiksvall-Nordanstig, ersättare 

  

Nils Forselius 

Göte Larsson 

DHR Hudiksvall 

FUB Hudiksvall-Nordanstig 

  

Katarina Larsson Afasiföreningen i Hudiksvall-

Nordanstig 

  

 

Närvarande, Nordanstigs kommun 

 

Titel 

  

Carina Ohlson 

Sigbritt Persson 

Henrik Kjölstad 

Johannes Persson  

Eva-Lisa Järvinen 

Ordförande 

Vice ordförande 

Sekreterare 

Kommunpolis 

Kommunjurist 
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Plats och tid Kommunhuset i Bergsjö, sal Holeby, onsdagen den 23 november 2022 kl 13:00-15:00. 
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Justeringens plats och tid Justerad genom korrespondens via e-post, Bergsjö, 2022-12-01 

 
Underskrifter 

 

 Sekreterare 

 

 Henrik Kjölstad 

 Ordförande 

 

 Carina Ohlson 

 Justerare 

 

 Nils Forselius  
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1. Val av justerare 
Nils Forselius väljs till justerare. 

Sekreterare Henrik Kjölstad informerar om att det hädanefter, i och med detta 

sammanträdesprotokoll, kommer att räcka med att den utsedda justeraren godkänner 

protokollet via e-post, över telefon eller genom vanlig post. Protokollet behöver alltså inte 

längre justeras fysiskt med en underskrift. 

 

2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

 

3. Datum för 2023 års sammanträden för Rådet för 

funktionshinderfrågor (KRF) 
Förslag på sammanträdesdatum för 2023 års möten presenteras och diskuteras. Det bestäms 

att tid och datum för 2023 infaller på torsdagar, klockan 13:00 till 15:00, på datumen  

2 mars (2023-03-02), 25 maj (2023-05-25), 28 september (2023-09-28) samt 16 november 

(2023-11-16). 

Mellan klockan 14:00 och 15:00 under dessa möten hålls en gemensam informationsstund 

med Kommunala Pensionärsrådet (KPR). 

 

4. Övriga frågor 

Vice ordförande Sigbritt Persson påpekar att en lista över olika potentiella föreningar, som 

kan bidra med representanter till råden, vore önskvärd. Linus Eriksson åtar sig att skicka en 

sådan lista till sekreterare Henrik Kjölstad, som sedan vidarebefordrar denna till Sigbritt. 

Ordförande Carina Ohlson påpekar att fler representerade organisationer vore bra för rådets 

framtid, utveckling och aktivitet. 
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Diskussion om kommunens framtid och planering, och om kommunens dagliga verksamhet. 

Ordförande informerar om planering kring trygghetsboende och framtida planer för 

lägenhetsplanering med vårdinsatser, och om processen för flytt från eget boende till annan 

boendeform. Diskussionen berör bland annat om vad som kan behövas för att en flytt ska 

kunna ske utan problem, och om vad som kan behövas för att man ska kunna trivas i en ny 

lägenhet. 

Information om planerade utbildningar för vårdpersonal i Nordanstigs kommun. Samtal om 

problematik gällande platser på boenden i Nordanstigs kommun. 

Karin Eriksson meddelar att Funktionsrätt kommer att representeras på seniordagen i 

Hudiksvalls kommun den 29 november 2022. 

 

5. Verksamheten informerar 
5.1. Information om trygghet och brottslighet 

Kommunpolis Johannes Persson informerar om brott mot äldre och mot funktionshindrade.  

Johannes Persson berättar om vad en kommunpolis gör och var de befinner sig. Ett prioriterat 

område för polisen i närområdet är för tillfället brott i nära relationer. Hälsingland är 

överrepresenterat i brottsstatistiken för sådan kriminalitet, men det är oklart vad orsaken till 

överrepresentationen beror på.  

Persson berättar vidare att inkassobedrägerier blivit allt vanligare och hur sådana brott kan ta 

sig uttryck. Persson ger ett exempel på hur det går till: En person kan ringa och falskt utge sig 

för att vara från ett inkassoföretag, för att ljuga för den uppringde och hävda att denne blivit 

utsatt för ett bedrägeriförsök. Den falske inkassoanställde åtar sig därefter att "hjälpa" den 

uppringde via telefon, under pågående samtal. Under samtalet blir då den uppringde ombedd 

att delge sig av sina bankuppgifter och att logga in på sin internetbank. Det är då själva brottet 

begås, för på så vis får brottslingen ofta tillgång till offrets uppgifter, bankkonto och pengar. 

Persson påpekar att man dock har ett tämligen starkt skydd. Bedragare vill att man som offer 

ska känna sig stressad och rädd, men det gäller att hålla huvudet kallt om man skulle bli utsatt. 

Om man får ett samtal av liknande karaktär som beskrivs ovan, så lägg på luren. Får man ett 
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ogiltigt inkassokrav, bestrid det. Det går att häva beslut. Var vaksam och gör ingenting 

förhastat. Granska det som försäljare vill sälja. Vill man exempelvis byta teleabonnemang, så 

ta reda på information om hur man gör det på egen hand. Var den som ringer upp bolag, 

istället för tvärtom. 

Andra bedrägeriformer sker ofta via mejl. Bedrägerier omsätter lika mycket pengar som 

narkotika i Sverige. Det rör sig om väldigt stora belopp, och denna form av brottslighet är 

framför allt riktad gentemot äldre.  

Persson berättar om andra former av brottslighet som uppmärksammats särskilt den senare 

tiden, som väskstölder och katalysatorstölder. 

En trygghetsundersökning har genomförts i Nordanstigs kommun, för första gången på flera 

år. Denna gjordes våren 2022 tillsammans med Linköpings universitet. Undersökningen visar 

att Nordanstig är den tryggaste kommunen i Hälsingland, sett till samtliga ålderskategorier. 

Den del av befolkningen, sett till ålder, som anser sig otryggast är ungdomar mellan 16 och 19 

år. Generellt känner sig människor mindre trygga i södra Hälsingland än i den norra delen. 

Sedan 2017 har andelen anmälda brott i Nordanstigs kommun minskat, vilket indikerar färre 

brott än dessförinnan. Inget pekar på att man blivit mindre anmälningsbenägen. Klotter och 

liknande skadegörelse har dock ökat, sannolikt för att man under senare år valt att oftare 

anmäla sådana brott till polisen.  

Drogsituationen i kommunen har inte förändrats, men har varit problematisk under en lång 

period. Drogen 3-klormetkatinon (”3-CMC” eller ”kristall”), syntetiskt amfetamin, är mycket 

problematisk och lockar unga från 14 år och uppåt. Johannes Persson menar att föräldrar 

måste ta ett betydligt större ansvar för sina barn än vad de gör idag, för att situationen ska 

kunna förbättras. 

 

5.2. Information om ny mandatperiod 

Ordförande Carina Ohlson informerar om förändringar under kommande ny mandatperiod. 

Socialdemokraterna (S) kommer att styra kommunen tillsammans med Moderaterna (M) och 

Liberalerna (L). Carina Ohlsons parti, Centerpartiet, kommer att ingå i oppositionen. Ohlson 

kommer därför att avgå som ordförande för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
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(KRF) och för Kommunala Pensionärsrådet (KPR). Vem som blir ny ordförande för dessa råd 

är ännu inte bestämt.  

 

5.3 Information om reglemente för råden 
 

Kommunjurist Eva-Lisa Järvinen ger information om rådande reglemente för de kommunala 

råden. 

I och med den nya mandatperioden 2023-2026 kommer en ny ordförande, en ny vice 

ordförande, och en ny politisk ledamot att tillsättas i det Kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor (KRF) och för Kommunala Pensionärsrådet (KPR). 

Under denna period ska även nya representanter i råden utses. Järvinen uppmanar därför 

rådsdeltagarna att se över vilka representanter från föreningar som ska ingå i råden. Råden 

kan välja samma representanter som ingått under tidigare mandatperiod, men vilka dessa ska 

vara måste bli beslutas formellt. Beslutet bör fattas under de respektive rådens första 

sammanträden år 2023. Järvinen uppmanar deltagarna att diskutera detta i sina respektive 

organisationer.  

Eva-Lisa Järvinen delar ut kopior av det rådande reglementet. I dokumentet framgår det att 

råden ska bestå av totalt 10 representanter totalt, varav inga av dessa är ersättare. Under 

efterföljande diskussion framgår att delar av innehållet i reglementet lan ha formulerats 

felaktigt, då ersättare inte har plats i representationen.  

Till nästa möte efterfrågas en nomineringslista på 10 representanter från respektive råd, för att 

fastställa vilka representanter som ska ingå i råden. I samband med detta efterfrågas också ett 

förslag på underlag till en eventuell ändring av regelverket, för att ersättare ska kunna tillåtas 

vara representanter i råden. 

 


