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Närvarande Organisation Ersättare för Punkt 

Karin Eriksson Riksförbundet för barn, unga och 

vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 

Hudiksvall-Nordanstig 

  

Linus Eriksson FUB Hudiksvall-Nordanstig   

Nils-Olov Forselius Delaktighet Handlingskraft 

Rörelsefrihet (DHR) 

  

Göte Larsson FUB Hudiksvall-Nordanstig   

Katarina Larsson Afasiföreningen i Hudiksvall-

Nordanstig 

  

Kerstin Tillemar FUB Hudiksvall-Nordanstig   

Närvarande, Nordanstigs kommun Titel   

Eva-Lisa Järvinen Kommunjurist   

Helena Malmkvist Teknisk handläggare  6 

Anna-Maria Landewall Norfall Trygghets- och folkhälsostrateg   

Hans-Åke Oxelhöjd Verksamhetschef, Tillväxt och service  6 

Sigbritt Persson Ordförande   

Henrik Kjölstad Sekreterare   

 

 

 

 

Plats och tid Bergsjögårdens stora sal, Bergsjö, torsdagen den 11 november 2021 kl 13:00-15:00. 
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Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, 2021-11- 

 
Underskrifter 

 

 Sekreterare 

 

 Henrik Kjölstad 

 Ordförande 

 

 Sigbritt Persson 

 Justerare 

 

 Katarina Larsson  
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1. Val av justerare 
Katarina Larsson väljs till justerare. 

 

2. Fastställande av dagordning 
Rådet godkänner dagordningen.  

 

3. Funktionshindersdag 
Göte Larsson berättar att planering av funktionshindersdag ska tas upp på 

paraplyorganisationen Funktionsrätts ordförandeträff. Ordförandemötet kommer att hållas i 

december 2021, eftersom en tidigare planerad träff blivit inställd. Ärendepunkten, för KRF:s 

räkning, skjuts därför upp till 2022 års första möte vilket är planerat till torsdagen den 24 

februari 2022.  

 

4. Datum för möten 2022 

Vanligtvis sammanträder KRF fyra gånger per år, två gånger under våren och två gånger 

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

• torsdag 24 februari 

• torsdag 12 maj 

• torsdag 29 september 

• onsdag 23 november. 

Samtliga möten är planerade att vara mellan klockan 13:00–15:00. 

 

5. Övriga frågor 
 

Katarina Larsson informerar om att Afasiföreningen tagit fram ett bildstöd med symboler. 

Bildstödet har tagits fram inom projektet AFASI-kommunikation-delaktighet som drivs av 
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Afasiföreningarna i Gävleborg. Bildstödet består av ett ark med bilder och symboler, vilka 

fungerar som ersättning för uttalade ord. Bilderna och symbolerna består av siffror, dagar, 

veckor och månader, hälsningsfraser, tider på dygnet, måltider och liknande. Larsson och 

ordförande visar bildstödet för rådsdeltagarna och berättar om bakgrunden till projektet. 

Apotek och olika klädaffärer i Hudiksvall använder sig redan av bildspelet och det kommer 

också att lämnas till Apoteket i Bergsjö. Intentionen är att så många som möjligt ska kunna 

använda det. 

 

Rådet diskuterar eventuella planer för KRF under 2022. Fråga lyfts om var 

Funktionshindersdagen 2022 kan hållas och rådet resonerar om olika förslag.  

 

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. 

 

Trygghets- och folkhälsostrateg Anna-Maria Landewall Norfall berättar om sitt uppdrag i 

kommunen och den planerade folkhälsodagen. Norfall menar att funktionsfrågor bör vara en 

del av detta. Folkhälsodagen är dock ännu på ett löst planeringsstadium. Det finns inget 

fastställt datum ännu.  

 

6. Verksamheten informerar 
6.1. 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 
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underhåll av bostaden.  

Nordanstigs kommun har två tjänstemän som handlägger ärenden rörande 

bostadsanpassningsbidrag, Helena Malmkvist och Erland Jakobsen. 

 

6.2. 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. 

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.  
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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. 

 
 


