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1. Val av justerare 
 

Elsie Bäcklund Sandberg väljs till justerare. 

 

2. Fastställande av dagordning 
 

Dagordningen godkänns. 

 

3. Gemensam information tillsammans med Kommunala rådet för 

funktionshinderfrågor 

 
3.1 Presentation av Signe Fridell, ny folkhälsosamordnare  
Kommunens nya folkhälsosamordnare Signe Fridell presenterar sig. Signe började sin 

anställning i januari 2023. Anställningen löper i ett år och är en del av ett traineeprogram. ska 

vara i NK ett år. Hennes arbetsplats är benägen i Kommunhuset i Bergsjö. Hon kommer 

arbeta tillsammans med trygghets- och folkhälsostrateg Anna Maria Landewall Norfall. Hon 

kommer medverka på rådet när till exempel Folkhälsodagarna ska diskuteras. 

 

3.2 Folkhälsodagarna 2023 
Ärendet föredras av trygghets- och folkhälsostrateg Anna Maria Landewall Norfall.  

Anna Maria berättar att Nordanstigs kommun anordnar Folkhälsodagarna år 2023. Responsen 

på 2022 års Folkhälsodagar var positiv.  

2023 års Folkhälsodagar planeras till att vara i en hel vecka, i stället för några dagar som 

tidigare. Dagarna kommer att hållas vecka 35, från den 28 augusti till den 3 september. Det 

kommer att hållas föreläsningar för allmänheten, och riktade föreläsningar för personal inom 

kommunen. Man planerar en eventdag lördag 2 september, men det är ännu inte bestämt var. 
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Möjliga platser är i Harmånger eller Jättendal.  

Temat för Folkhälsodagarna är hälsa, mat och friluftsliv. 

I planeringen ingår utdelning av ett årligt folkhälsopris till en kandidat som på något sätt 

främjat folkhälsan i Nordanstigs kommun. Priset kan delas ut till exempelvis en förening eller 

en enskild person, ett företag, eller en skola. Syftet med priset är att främja fortsatt hälsoarbete 

och att förebygga ohälsa. 

Anna Maria ger information om projektet SMAKKA, som står för sinne, mat, arom, kunskap, 

kulinarisk aptit. Projektet lär ut matkunskap för barn på ett lekfullt sätt. Syftet är att främja 

folkhälsa genom mat, och att göra det roligt för barn att hålla på med och lära sig om mat och 

matlagning. Barnen som hittills deltagit har varit positiva till projektet. 

Anna Maria visar statistik hämtad från undersökningen ”Hälsa på lika villkor”, sammanställd 

av Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Gävleborg. Nordanstigs kommun har en 

förhållandevis låg placering jämfört med resten av Sverige och även med Gävleborgs region, 

gällande folkhälsa. Undersökningen visar att snusning och fetma ökar i kommunen, samt ett 

lågt socialt deltagande. Dock minskar rökning i kommunen, och boende i Nordanstig visar på 

lägre rädsla för att gå ut ensamma jämfört med genomsnittet.  

12 000 personer i Gävleborg fick enkäten, varav 40 % av dessa har svarat. 

 

3.3 Hemtjänstindex 2022 
Sekreterare och utredare Henrik Kjölstad föredrar ärendet. 

I slutet av 2022 genomfördes en undersökning av svenska kommuners hemtjänst av 

Hemtjänstindex 2022. Undersökningen fick viss uppmärksamhet i Nordanstigs kommun, då 

kommunen rankades relativt lågt i förhållande till andra kommuner i Sverige. 

Undersökningen var inte beställd av Nordanstigs kommun.  

Till skillnad mot exempelvis resultatet av Socialstyrelsens enkäter som såväl kommuner som 

medborgare får ta del av kostnadsfritt, är det inte möjligt att ta del av Hemtjänstindex utan 

betalning. Det är först då kommunen får tillgång till undersökningens metod och fullständiga 

resultat. Verksamheten Stöd och omsorg valde därför att betala för undersökningen för att 
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kunna bedöma dess innehåll. Biträdande verksamhetschef för Stöd och omsorg, Fredrik 

Westin, samt sekreterare och utredare Henrik Kjölstad, granskade innehållet och samtalade 

med representanter från Hemtjänstindex. Granskningen visade på klara frågetecken gällande 

undersökningens metodologi. Det sammanfattade intrycket var att undersökningen inte visade 

sig vara relevant för kvalitetsgranskningen av verksamheten. Verksamheten kommer 

hädanefter sannolikt inte att köpa in eller kommentera fler sammanställningar utförda av 

Hemtjänstindex eller liknande organisationer om dessa inte specifikt efterfrågats av 

Nordanstigs kommun. 

Uppföljande diskussion om undersökningen och om liknande sammanställningar, och hur 

dessa eventuellt ska bemötas. 

 

4. Presentation av ny politisk ordförande och politisk representant 
 

Stefan Nybom, ny ordförande, informerar om ny mandatperiod och om kommunens nya 

politiska sammansättning.  

Stefan är ny ordförande för omsorgsutskottet (OU) och för sociala myndighetsnämnden 

(SMN), och därmed också både för kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) och för 

kommunala pensionärsrådet (KPR). Han representerar Socialdemokraterna. 

Sigbritt Persson fortsätter som vice ordförande för KRF och för KPR. Hon representerar 

också Socialdemokraterna. 

I KPR ska det finnas en politisk representant från oppositionen. Den rådsrepresentant som 

valdes in till nuvarande mandatperiod har dock avsagt sig uppdraget. En nominering till 

efterträdare kommer att föreslås vid sammanträde för kommunfullmäktige. När efterträdaren 

är utsedd kommer denne därefter att delta på kommande sammanträden. 

Deltagarna på dagens sammanträde presenterar sig själva och berättar om sina uppdrag och 

bakgrunder. 
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5. Allmän information om kommunens ekonomi 
 

Ordförande berättar att årsredovisningen för kommunens ekonomi 2022 kommer att 

presenteras på nästa sammanträde för kommunfullmäktige. 

Tidigare har kommunen haft problem med ekonomin, särskilt under 1980- och 90-talet. 

Denna trend har dock vänt och läget kan nu beskrivas som positivt, med överskott i 

finanserna. Detta är positivt då kommunen står inför stora investeringar inom skolan, 

barnomsorgen, äldre- och vårdomsorgen. Detta inkluderar ett nytt särskilt boende (SÄBO) för 

äldre. Sammantaget kommer bokslutet att vara positivt detta år. Kommunen har fått in fler 

skatteintäkter än väntat. Befolkningen i kommunen har ökat, trots att man förväntat sig det 

motsatta i form av utflyttning.  

Det finns dock ett underskott i ekonomin för Stöd och omsorg. Orsakerna är flera. Många 

brukare behöver få behov tillgodosedda utanför Nordanstigs kommuns kapacitet och ramar. 

Kommunen måste köpa in insatser från andra kommuner, vilket är dyrt. Verksamheten arbetar 

för att kunna klara detta med kommunens egna resurser. Diskussion pågår om detta ska ske i 

egen regi eller i samverkan med grannkommuner.  

Kommunen har fått statligt stöd under Covid-19-pandemin, men stödet har avtagit med tiden 

trots att pandemin inte är över. Smittan finns fortfarande och är kostsam och besvärlig för 

vården. Smitta vid boenden innebär speciallösningar med utökad personalstyrka vilket leder 

till ökade kostnader. Andra Covid-19-relaterade extraåtgärder består till exempel av 

dubbelbemanning och skyddsmaterial.  

 

6. Äldredagen 2023 
 

Ärendet föredras av trygghets- och folkhälsostrateg Anna Maria Lindewall Norfall och av 

folkhälsosamordnare Signe Fridell. 

Äldredagen kommer att uppmärksammas i Nordanstigs kommun även detta år, 2023. Anna 

Maria lyfter frågan om det är önskvärt att inkorporera Äldredagen under Folkhälsodagarna i 

Nordanstigs kommun i augusti och september, även om den internationella Äldredagen 

infaller i oktober månad. Representanterna i rådet tycker att det låter som en bra idé.  
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Äldredagen ska planeras genom dialog mellan Nordanstigs kommun och med KPR. Elsie 

Bäcklund Sandberg och Anna Maria kommer att titta på förslag på dag, för en träff 

tillsammans med de övriga pensionärsorganisationernas representanter. Elsie ombesörjer 

utskick till dem med förslag på dag och plats för fortsatta diskussioner inför 

ÄldredagenDiskussion om vilket fokus Äldredagen ska ha år 2023, om det ska hållas 

föreläsningar, vilka föreningar som kan tänkas vilja vara med, och om något bör ändras från 

föregående år. Vidare diskussion om var Äldredagen ska hållas i kommunen.  

Anna Maria berättar att kommunala rådet för funktionshinderfrågor vill ha en 

funktionshindersdag under Folkhälsodagarna. Om KPR vill genomföra Äldredagen i 

kombination med KRFs funktionshinderdag, måste detta i så fall samlokaliseras så att 

besökare kan delta på båda arrangemangen. 
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7. Kandidatur för representanter i kommunala pensionärsrådet 2023-

2026 
 

Rådets beslut 

Följande personer nomineras till representanter i rådet: 

Britt-Inger Elofsson 

Börje Holm 

Yvonne Kardell 

Karin Larsson 

Evy Malmström 

Monica Olsson 

Elsie Bäcklund Sandberg 

Åke Widmark 

 

Beslut att fastställa representanterna fattas på nästa KPR-sammanträde, i maj 2023. 

Ärendet föredras av kommunjurist Eva-Lisa Järvinen. 

Enligt nuvarande reglemente för Kommunala pensionärsrådet (KPR) uppgår antalet till högst 

tio representanter. Det är rådet som utser representanterna från föreningarna. Kandidater till 

rådet måste därför nomineras. Därefter tas beslut om vilka kandidater som kommer att inneha 

platser i rådet under mandatperioden. Förändringar är tillåtna under denna period, så att om 

någon vill avsäga sig sitt uppdrag går det att nominera ny person som sedan kan väljas in. 

Under mötet föreslås åtta kandidater att bli representanter under nuvarande mandatperiod. 

Listan med representanter fastställs på nästa möte, om inte fler nomineringar inkommer. Det 

är de representanterna som hädanefter kommer bli kallade till rådets möten. 
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8. Årsplan 2023 
 

Rådets beslut 

 

Årsplan 2023 (verksamhetsplan), fastställs med följande tillägg: 

1. Ordförande är ansvarig för uppföljning av Äldredagen, och ärendets tidpunkt för punkt på 

sammanträdes dagordning bestäms till någon gång under hösten. 

2. Tidpunkt och uppföljning för Information om biståndsbedömning och skuldrådgivning 

bestäms till ”vid behov”. 

 

Sekreterare Henrik Kjölstad visar förslag till årsplan på sammanträdet. Förslaget är baserat på 

2022 års plan. Rådet går igenom planen och fastställer den med några tillägg. 

 

9. Svar på skrivelse från Apoteket 
 

Sekreterare Henrik Kjölstad läser upp svar från Apoteket på den skrivelse som författades för 

KPRs räkning, och som sedan skickades till apotekschef. Svaret inkom den 2 december 2022 

via mejl till sekreterare. 

Apotekschef för apotekgrupp Norra Hälsingland, Elisabeth Fröjd, beklagar bekymren som 

uppstått under sommaren 2022. Under sommaren 2023 planerar verksamheten att stänga 

apoteket Lokatten Harmånger under juli månad. Detta ska kommuniceras dels på Apotekets 

hemsida, dels på anslag uppsatta på Hälsocentralen från början av juni. Apoteket kommer 

också att lämna ut informationsblad till kunder med öppettider på apoteken i omnejd vid 

apoteksbesök under hela juni månad. Även på apoteket Björnen i Bergsjö delas samma 

information ut under samma tidpunkt. 
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10. Information om nytt SÄBO 
 

Ordförande berättar att en tillfällig lösning för att få det nya särskilda boendet i verksamhet är 

på gång. Detta kommer att göras med hjälp av moduler. Ett stort, nytt, modernt boende ska 

därefter byggas i anslutning till Sörgården i Bergsjö. Diskussion pågår om hur detta ska göras 

på bästa sätt. En möjlig variant består av att bygga om delar av Sörgården eller att uppföra en 

byggnad i flera våningar för att tillgodose behoven. Boendet ska rymma drygt 80 platser. 

Parallellt kommer boendet Bergesta i Gnarp att finnas kvar.  

Vice ordförande påpekar att flera beslut ska fattas om bland annat detaljplaner. Diskussioner, 

beslut och överklaganden tar väldigt lång tid.  

 

11. Övriga frågor 
 

Rådets beslut 

 

Kommunen återkommer till nästa råd med svar på följande frågor: 

1. Kan kommunen bistå med tips och service gällande IT för äldre? 

2. Kan kommunen erbjuda halkskydd till äldre? 

Evy Malmström lyfter en fråga om kommunen har möjlighet att bidra med servicehjälp och 

tips för IT till äldre och anger Hudiksvalls kommun som exempel på detta. Exempelvis kan 

det vara hjälp att använda mobiler eller surfplattor. Det rör sig inte om hjälp att laga teknik. 

Liknande stöd erbjuds vid Patricia i Hudiksvall. 

Ordförande svarar att kommunen ska titta på det och återkomma i frågan. 

Åke Widmark lyfter en fråga om kommunen kan tillhandahålla halkskydd, till exempel 

genom lösa broddar, för äldre. I till exempel Ljusdals kommun kan medborgare hämta ut 

halkskydd i kommunreceptionen. 

Ordförande svarar att kommunen ska titta på det och återkomma i frågan. 


