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Underskrifter 

 

 Sekreterare 

 

 Ulf Friberg 

 Ordförande 

 

 Carina Ohlson 

 Justerare 

 

 Siv Strandberg  
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1. Val av justerare   
 

Siv Strandberg väljs till justerare.   

 

2. Fastställande av dagordning   
 

Följande tillägg till dagordningen föreslås: 

-Konsumentfrågor i kommunen 

-Äldresatsningar i Nordanstigs kommun 

-Möteslokal för äldre 

-Halkskydd 

- En fråga om ”Hur fungerar hemtjänsten idag” 

-En fråga om bostadsanpassning 

Pensionärsrådet godkänner dagordningen med ovan stående tillägg.  

 

3. Verksamhetsinformation 
(Gemensam information för båda råden). 

 

Projektledare Jennie Söderlund informerar: 

Ensamhet bland äldre 

Projektledare Jennie Söderlund informerar om projektet Ensamhet bland äldre: 

-Många intervjuer har gjorts bland boendena, både brukare och personal. Frågor 

om hur ensamhet uppfattas, vilka aktiviteter som efterfrågas har ställts. En rapport 

kommer att sammanställas.  

Ännu är en materialet sammanställt men man ser att fler mötespunkter efterfrågas. 

Ensamhet upplevs på olika vis och man ser att många har påverkats av den 

pandemi som pågår.  
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Det har hållits internetkafé för att motverka ensamhet bland äldre har hållits och 

för att lära sig mer om de digitala verktyg som finns, intresset har varit större än 

förväntat och det finns en önskan om att få fortsätta. Den digitala utvecklingen är 

ingenting som man kan undgå i samhället. Att kunna ta del av denna digitala 

utveckling är viktig del för att kunna utföra ärenden, dels för att kunna delta i 

samhället och för att undgå ensamhet. Antalet deltagare per gruppträff har 

begränsats men responsen har varit positiv. Man har sett hur deltagare har klivit 

upp och hjälpt varandra. 

Det är för denna satsning viktigt med samverkan med kommunen. De nätverk som 

representanterna vid dessa råd har är också viktiga kanaler att nå ut via och att 

samverka med. 

Har man synpunkter, förslag på samverkan, frågor, så får man väldigt gärna ta 

kontakt med Jennie Söderlund. 

 

Elisabeth Westrin (M) efterfrågar en möteslokal för äldre. 

Verksamhetschef Karin Henningsson meddelar att nästa år kommer nya lokaler att 

iordningsställas på Sörgården. 

Projektledare Jennie Söderlunds rapport efterfrågas. Jennie meddelar att den 

kommer att lämnas in till rådets sekreterare Ulf Friberg. 

 

Föreningsliv under pandemin 

-Ordförande Carina Ohlson ställer frågan om hur föreningsmötena har fungerat 

under pandemin.  

En del träffas digitalt, andra har möten utomhus. Möteslokaler har varit stängda 

för grupper fram tills nyligen. Tyvärr är det relevant att stänga ned dem igen nu.  

Förslag lyfts av ordförande Carina Ohlson att föreningarna får tillgång till digitala 

lösningar som Zoom eller Teams för att genomföra sina föreningsmöten digitalt. 

Det minsta tekniska behovet för denna lösning är att man har tillgång till en 

smartphone, till vilken man kan ladda ned app. 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Pensionärsrådet   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(10) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-12 
 

 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

 
 

Verksamhetsinformation Hans-Åke Oxelhöjd informerar: 

Nytt SÄBO planeras 

Politiska diskussioner pågår. Placering är ännu ej bestämt, förslaget är att det 

byggs i Bergsjö då det i den orten finns flest centrala funktioner, exempelvis 

vårdcentral.  

Detta SÄBO är tänkt att ersätta två av de tre SÄBOn som finns i dag. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd undrar vad rådet tycker om detta. 

Behovet finns helt klart. Det anses viktigt att se bortanför ”Centralorts-begreppet”, 

vill man att hela landsbygden ska leva så behövs det att man har fler perspektiv.  

Verksamhetschef Kristina Norberg meddelar att den övervägande delen av de som 

ansöker om SÄBO anger att de önskar på i Bergsjö.  

Platsen för nytt SÄBO kommer att bli en politisk fråga.  

Planerna för de SÄBOn som finns idag.  

Det framtida behovet ser annorlunda ut än vad som efterfrågas idag. Framöver kan 

man förvänta sig att Bergesta boende blir något annat, så också Sörgården och 

Hagängsgården. Är boendena i gått skick så kan de tänkas bli trygghetsboenden.  

 

Kultur för äldre 

Ett projekt man arbetar för att de ska nå ut till de äldre. Även om man bor på ett 

boende så ska man få ha tillgång till kultur. Konserter har hållits. Ett antal filmer 

om kulturpersoner och kulturplatser i Nordanstig har spelats in. Man har varit på 

Ersk-Mats hälsingegård. Första filmen fick premiär i går. Filmerna kommer att 

kunna tillgås via internet, på kommunens hemsida.  

Det efterfrågas att annonsering om filmvisningarna sker på fler sätt än via 

kommunens hemsida.  

 

Ny kulturplan 2021 

Kultur och fritid har tidigare varit ett icke-prioriterat mål i kommunen. Så är det 

inte längre. Vi har idag personal som arbetar heltid med kultur. Badhuset har 

öppnat igen med både motionssim och fritt sim. På hemsidan finns öppettiderna. 

Man har badvakt som överser säkerheten och att Corona-restriktionerna efterföljs.  
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”Grå-zoner” och skrotbilar 

Markområden har inventerats i kommunen och det syns att mycket inte har hållits 

i gått skick. Skrotbilar finns också på många tomter. Detta arbetar kommunen nu 

på att se till. Personal kommer att röja slymark och se till att tomter får en bättre 

status. Skrotbilar kommer också att arbetas förebyggande med. Efter detta arbete 

kommer kommunen att ge ett mycket trevligare intryck för alla. 

 

Översiktsplan  

En ny översiktsplan är under framtagande. En sådan är mycket komplex, den 

sammanställer mycket, allt från vilken industrimark som finns att använda till 

vilka kulturvärden som finns. 

 

5. Coronavirusets inverkningar på Nordanstigs kommun. 
(Gemensam information för båda råden). 

 

Karin Henningsson informerar: 

Karin Henningsson berättar om hur man arbetat inom verksamheten i relation till 

Corona-pandemin. 

-Boendena har arbetat efter folkhälsoskyddsmyndighetens restriktioner. Man har 

också haft egna restriktioner. Endast några få brukare inom den privata 

hemtjänsten har konstaterats med corona. Smittspridning har inte skett via den 

egna personalen.  

I våras arbetade ett specialsammansatt Corona-team. Det lades ned när 

smittspridningen gick ned men teamet är redo att påbörja arbete igen om det blir 

aktuellt. 

Besök har skett utomhus eller i speciella lokaler. Digitala lösningar har också 

funnits.  

Personer som kommer tillbaka från sjukhus har satts i karantän med växelvård. 
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Allmän provtagning sker i det fall att man har symptom. Provtagning sker i 

Harmånger och i Bergsjö. Provtagning kan också ske via ombud som hämtar 

testet åt en så tar man det själv hemma.  

Från representant framförs att verksamheten kan vara stolt på många vis avseende 

sitt arbete med corvid. Information och utbildning och verksamhetsanpassning har 

varit mycket bra.  

 

-”Hur fungerar hemtjänsten idag” 

Tjänstemännen har fått i uppdrag att göra en utredning om LOVen ska vara eller 

inte vara. Alternativet är att upphandla via LOU. Denna utredning ska vara klar 

och presenterad senast i mars. 

Den hemtjänst som sker idag är via Drakstaden, Mitt Liv och Kommunala 

hemtjänsten. Tidigare fanns även företaget Corab som bedrev hemtjänst i 

kommunen, dessa sa i somras upp sitt avtal. 

Vaccination 

Tidigare har vaccination avseende influensa skett på olika orter i kommunen. Det 

är inte så lätt att ta sig till Iggesund om man bor i en annan del av kommunen. 

 

6. Anhörigstöd 
 

Marie Engberg-Näslund informerar: 

Grupperna för anhörigstöd har varit tvungna att ställa in med anledning av 

Corona. Man ska påbörja att arbeta framåt igen och i det arbetet är kontakten med 

rådsrepresentanterna och deras nätverk mycket viktiga. Man försöker hitta andra 

vägar och möjligheter för kontakt och träffar. Digitala lösningar är en möjlighet 

och det hade varit mycket nyttigt som Marie kan hjälpa till med om man besöker 

henne på Sörgården, så som att skaffa Bank-ID, annan digital hjälp, men också att 

ha just samtal med Marie i de fall man har svåra situationer som man behöver 

prata om med någon. Marie är tillgänglig via telefon om man vill ha samtal, 

samtalen är konfidentiella och de registreras inte. Anhörigstöd sker också i 

samverkan med kyrkan. 
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Sörgården kan komma att erbjuda bra lokaler för att tillgodose många behov, hjälp 

med digitala frågor, mötesplats och fikalokal för de som vill. 

Marie är allmänkunnig och har tillgång till internet via sin telefon. Behövs det så 

kan hon hjälpa till med kort varsel och också komma hem till en behövande. 

Behöver man hjälp så vill Marie att Anhörigstöd ska vara mer öppen och 

tillgänglig samt vara en flexibel möjlighet till hjälp som efterfrågas. 

Att rådsrepresentanterna förmedlar detta i sina nätverk är mycket nyttigt. 

 

7. Information och övriga ärenden. 
 

Äldresatsningar i Nordanstigs kommun 

Elsie Bäcklund-Sandberg väcker ärendet. 

”I budgetpropositionen fördelas 4 miljarder kr till kommunerna för en permanent 

kvalitetshöjning inom Äldreomsorgen. 

-Vilka förbättringar tänker kommunen göra med anledning av de förstärkta 

resurserna på 3,2 miljoner kronor, som Nordanstigs kommun erhåller?” 

Ordförande Carina Ohlson föredrar: 

I budgetpropositionen fördelas 4 miljarder kr till kommunerna för en permanent 

kvalitetshöjning inom äldreomsorgen efterfrågas. Vilka förbättringar tänker 

kommunen göra med anledning av de förstärkta resurserna på 3,2 miljoner kr, 

som Nordanstigs Kommun erhåller.  

Frågan är ställd och politikerna kommer att ges möjlighet att besvara den. Ett mer 

utförligt svar kan ges vid nästa sammanträde. 

 

Konsumentfrågor i kommunen 

Elsie Bäcklund-Sandberg väcker ärendet. 

”Sveriges Konsumenters årliga granskning visar, ”att för den som blivit lurad 

eller skuldsatt och behöver hjälp kan det spela extremt stor roll, vilken kommun 
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man bor i”. Givetvis mycket olyckligt att det är på detta sätt!  

-Hur ser det ut i dag Nordanstigs kommun när det gäller Konsumentfrågorna, 

utifrån att kommunen lämnade Konsument Hälsingland för ett antal år sedan? 

Från SKPF avd 50, uttalade vi oss i HT över hela förfarandet, när kommunen inte 

längre skulle vara med i Konsument Hudiksvall.” 

Ordförande Carina Ohlson besvarar frågan:  

Vanja Hylenius är den i kommunen som man vänder sig till om skuldfrågor. Ett 

mer utförligt svar kan ges vid nästa sammanträde.  

 

Möteslokal för äldre 

Elisabeth Westrin (M) väcker frågan 

Det efterfrågas en möteslokal för äldre. 

Verksamhetschef Karin Henningsson meddelar att nästa år kommer nya lokaler att 

iordningsställas på Sörgården. 

 

Halkskydd 

Frågan restes i fjol. Frågeställningar som kom upp då rörde till vem eller vilka 

halkskydd skulle förmedlas, hur de skulle förmedlas samt att halkskydd är mycket 

individuella och svåra att ta på sig. Faktiskt är det bättre att man sandar i 

kommunen.  

Ljusdals kommun har förmedling av halkskydd till äldre och man ska kolla med 

dem hur deras lösning ser ut.  

 

”Hur fungerar hemtjänsten idag” 

Frågan utgår då den besvarats av Karin Henningsson under ärendet Verksamheten 

informerar. 

 

Bostadsanpassning 

En ansökan om hiss i hemmet har skickats in och avslagits. Frågan som ställs är 

om det är godtyckligt vem som får eller inte får bostadsanpassning i hemmet.  
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Gör man någon uppföljning på de fall där äldre människor skadas och 

rörelsehindrads? 

Sakkunskap om bostadsanpassning är bristfällig. Ordförande meddelar att man tar 

med sig frågan för att senare förmedla svar på den.  

Frågan diskuteras allmän och öppet. 

  

8. Kommunala pensionärsrådet avslutar sitt sammanträde.  
 

Ordförande Carina Ohlson förklarar sammanträdet avslutat kl. 16:05. 

 


