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Närvarande Organisation Ersättare för Punkt 

Elsie Bäcklund-Sandberg SKPF   

Britt-Inger Elofsson PRO Nordanstigskusten   

Börje Holm  PRO Hassela   

Evy Malmström  RPG Nordanstig   

Siv Strandberg SPF Seniorerna   

Åke Widmark PRO Bergsjö   

Närvarande, Nordanstigs kommun Titel   

Eva-Lisa Järvinen Kommunjurist   

Helena Malmkvist Teknisk handläggare  3 

Anna-Maria Landewall Norfall Trygghets- och folkhälsostrateg   

Hans-Åke Oxelhöjd Verksamhetschef, 

Tillväxt och service 

 3 

Sigbritt Persson Ordförande   

Henrik Kjölstad Sekreterare   

 

 

 

 

Plats och tid Bergsjögårdens stora sal, Bergsjö, torsdagen den 11 november 2021 kl 14:00-16:00. 
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Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, 2021-11- 

 
Underskrifter 

 

 Sekreterare 

 

 Henrik Kjölstad 

 Ordförande 

 

 Sigbritt Persson 

 Justerare 

 

 Evy Malmström  
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1. Val av justerare 
Evy Malmström väljs till justerare. 

 

2. Fastställande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

 

3. Verksamheten informerar 
3.1 Information om bostadsanpassningsbidrag 

Teknisk handläggare Helena Malmkvist informerar om vad bostadsanpassningsbidrag är för 

något, och hur man går till väga för att ansöka om ett sådant. Den som har en bestående eller 

långvarig funktionsnedsättning kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Det är kommunen 

som prövar ansökan enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:22). Innan beslut fattas 

gör kommunen en utredning. Det kommer ungefär 50 ansökningar per år till Nordanstigs 

kommun. Bidrag kan ges för anpassning av en bostads fasta funktioner, men inte till normalt 

underhåll av bostaden.  

Nordanstigs kommun har två tjänstemän som handlägger ärenden rörande 

bostadsanpassningsbidrag, Helena Malmkvist och Erland Jakobsen. 

 

3.2 Information om samhällsutvecklingen i Nordanstigs kommun 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd, från Tillväxt och service, informerar om 

samhällsutveckling i Nordanstigs kommun och redogör för pågående och planerade projekt. 

Uppskattningsvis 700 miljoner kronor kommer att investeras i kommunala projekt mellan 

2022-2032. Dessa inkluderar bland annat särskilt boende (SÄBO), skolprojekt i Harmånger 

och Bergsjö, vägprojekt och kajer. En del projekt pågår i nuläget och är så gott som 

färdigställda, medan andra är på planeringsstadiet. I den första kategorin ingår en ny förskola i 

Gnarp, vilken kommer att användas från den 10 januari 2022. 
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I de planerade projekten ingår en ny idrottshall i Bergsjö, och ett nytt SÄBO för vilket 

detaljplanen håller på att färdigställas, men planen har ännu inte vunnit laga kraft. Beräknad 

sluttid är ungefär tre till fyra år. Det finns centrumplaner för Bergsjö centrum, där ett nytt 

trygghetsboende är planerat att byggas. Kommunfullmäktigebeslut kring detta förväntas tas i 

mitten av 2022. Detaljplan för trygghetsboende vid Måsen är under utveckling.  

Verksamhetschefen informerar om villkor för byggande och ägandeskap. Olika regler gäller 

för trygghetsboende och för SÄBO. Trygghetsboenden fungerar som reguljära privata 

bostäder, till skillnad från exempelvis SÄBO vilka ägs av kommunen. 

Information om det nya E4-projektet, vilket kommer att kosta närmare 2 miljarder kronor. 

Information om föreningsbidrag och stöd: det har i kommunstyrelsen beslutats om ett nytt 

system för föreningsstöd. Förändringarna medför bland annat att bidraget ökar från 3,4 

miljoner till 4,2 miljoner. Föreningar bestående av medlemmar över 65 år kommer nu att 

kunna ansöka om lokalt aktivitetsstöd (LOK)-stöd. 100 tkr är öronmärkta för grupper med 

medlemmar över 65 år. Det kommer även att vara möjligt att söka bidrag för samlingslokaler. 

Kommunen tar just nu fram nya blanketter och information om bidragen. Informationen 

kommer att vara tillgänglig på Nordanstigs kommuns hemsida.  

  

Information om ett nytt kulturstrategidokument för 2021-2025, vilket behandlar kulturlivet i 

Nordanstigs kommun. Dokumentet ger förslag på förbättringar och ska användas som 

underlag för handlingsplan. 

 

4. Sammanträdesdagar 2022 
Vanligtvis sammanträder KPR fyra gånger per år; två gånger under våren och två gånger 

under hösten. Datumen för KPR:s sammanträden under 2022 bestäms till:  

• Torsdag 24 februari 

• torsdag 12 maj 

• torsdag 29 september 

• onsdag 23 november. 
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Planerade sammanträdestider är klockan 14:00-16:00. 

 

5. Äldresatsningar i Nordanstigs kommun 
Sekreterare Henrik Kjölstad delger information från verksamhetschef Karin Henningsson om 

sökta statsbidrag och vad dessa används till inom omsorgen. Kommunjurist Eva-Lisa Järvinen 

informerar om vad statsbidrag är, och hur det går till när sådana medel ansöks om och 

fördelas. 

Statsbidrag som ansökts under 2021 inkluderar mål såsom säkerställandet av en god vård och 

omsorg av äldre personer; motverkande av ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården 

och omsorgen om personer med demenssjukdom; samt satsningen Äldreomsorgslyftet vilket 

innebär vidareutbildning för personal inom äldreomsorgen.  

Elsie Bäcklund-Sandberg påpekar vikten av att statsbidragspengarna används till de avsedda 

målen. 

Ordförande meddelar att från och med 16 november 2021 kommer det att bli 

musikunderhållning. Informationen kommer att annonseras på aktivitetstavlor. Viss risk 

föreligger dock för att vidare Covid-19-restriktioner kan komma att införas och därmed 

inverka på de planerade projekten.  

Rådet diskuterar olika sätt för kommunen och andra aktörer att nå ut med kulturutbud och 

information till målgruppen äldre. En idé som lyfts är en närradiokanal för äldre och detta 

jämförs med för- och nackdelarna som kommer med ett digitalt kulturutbud. Sågtäkten lyfts 

fram som lämplig samlingsplats. Ett gott exempel på redan befintlig verksamhet är 

studiecirklar, där man med små medel kan komma långt för att skapa meningsfull fritid. 

Exempelvis går det att genomföra utflykter av olika slag. Rådet menar att det viktiga är att fler 

äldre får möjlighet att delta i sociala sammanhang, får upplevelser och positiva minnen att ta 

med sig. 

 

6. Konsumentfrågor i Nordanstigs kommun 
Elsie Bäcklund-Sandberg har tidigare frågat hur konsumentfrågor behandlas i Nordanstigs 
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kommun, efter att Nordanstigs kommun klev ur det kommunövergripande samarbetet 

Konsument Hälsingland. Kommunjurist Eva-Lisa Järvinen informerar om det rådande läget. 

För närvarande finns det ingen person att vända sig till i Nordanstigs kommun för besvarandet 

av sådana frågor. När kommunen får konsumentfrågor hänvisar kommunen till 

Konsumentombudsmannen (KO):s rikstäckande tjänst Hallå Konsument. Antalet inkomna 

frågor av konsumentnatur har minskat under åren, vilket medfört att frågan prioriterats lägre 

allteftersom. Det är oklart vilken orsaken till minskningen är. 

Bäcklund-Sandberg menar att frågan bör återaktualiseras då exempelvis telefon- och 

internetbedrägerier samt oönskad försäljning ökat och skapat stora problem för medborgare. 

 

7. Verksamhetsplan 2022 
Diskussion och information om hur framställande av verksamhetsplan går till. Elsie 

Bäcklund-Sandberg berättar att en skiss på en verksamhetsplan tidigare har utarbetats av 

ordföranden och tjänstemän, för att sedan presenteras inför mötesdeltagarna. Dessa har i sin 

tur kommit med ytterligare förslag och kommentarer. Bäcklund-Sandberg erbjuder att skicka 

en tidigare verksamhetsplan till ordförande och sekreterare, vilken ska fungera som grund för 

2022 års verksamhetsplan.  

Ordförande kommenterar att Äldredagen bör vara en punkt på den kommande 

verksamhetsplanen.  

Börje Holm kommenterar att han i planen vill ha med en informationspunkt om hur 

biståndsbedömning går till, för exempelvis hemtjänst och boenden.  

Ärendet återkommer vid nästa möte, i februari 2022. 

 

8. Äldredagen, Balansera mera 
Den planerade Äldredagen är tänkt att hållas under hösten 2022, på samma datum som den 

nationella Äldredagen i oktober. Trygghets- och folkhälsostrateg Anna Maria Landewall 

Norfall kommer att vara delaktig i utformningen av dagen. Hon kallar till separat möte med 

pensionärsorganisationerna för fortsatt planering. 
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Rådet diskuterar vilka teman som bör vara en del av dagordningen på Äldredagen. 

Landewall Norfall berättar också att kommunen har planer på en folkhälsodag, preliminärt 

våren 2022. Intentionen är att denna ska nå så många kommuninvånare som möjligt, även 

pensionärer.  

 

9. Lägesrapport, äldreomsorgen i Nordanstigs kommun 
Ordförande informerar om att Drakstaden AB lägger ned sin verksamhet i Gnarp, vilket 

innebär att hemtjänsten i området hädanefter kommer att bedrivas kommunalt. Drakstaden 

AB kommer nu enbart att verka i Bergsjö.  

Ordförande ger kortfattad information om kommunens budget för vård och omsorg. 

Verksamheten fungerar väl trots ett ekonomiskt underskott, som verksamheten arbetar med att 

komma tillrätta med. 

 

10. Övriga frågor 
Rådet enas om att sammanträdesprotokollen ska skickas ut av sekreterare efter justering och 

anslag, antingen via e-post eller via reguljär postgång. Proceduren blir densamma som för 

sammanträdeskallelser. 

 


