
  
NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum Sida 

Kommunala pensionärsrådet 2019-08-14 1 (5) 

 
 

Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö   
 Onsdagen den 14 augusti 2019 kl. 14 – 16 

Gemensamt möte med RFF kl 14 - 15 
§§ 17, 18, 19, 20 

  

    
Beslutande Carina Ohlson (C) Ordförande KPR 

 Sigbritt Persson (S) Vice ordförande KPR 

 Elisabeth Westrin (M)  

   

 Ingegerd Henriksson RPG 

 Åke Widmark PRO 

 Siv Strandberg SPF 

 Hans-Erik Larsson PRO 

 Ingrid Rudh  Ers för Elsie Bäcklund-Sandberg 

 
Övriga deltagande Margareta Sjögren     Sekreterare   
 Kristina Berglund     Socialchef  
 Ola Wigg     Ordf Kommunstyrelsen  
 Björn Hylénius     Ekonomichef § 18 

        
    
Utses att justera Hans-Erik Larsson  
 
Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret i Bergsjö 2019-08-27 

Under- 
skrifter     

 Sekreterare  Paragrafer  § 16 - 23 

  Margareta Sjögren   
     
 Ordförande    

  Carina Ohlson                                                     
     
 Justerande Hans-Erik Larsson  

 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ KPR   
    
Sammanträdesdatum 2019-08-14   
    
Anslaget sätts upp 2019-08-27 Anslaget tas ner 2019-09-18 

 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
Underskrift 
 

 

  

 Margareta Sjögren 
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Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 16 

Godkännande av dagordning   
 
Kommunala pensionärsrådet godkänner dagordningen med eventuella 
förändringar och anmälan av extra ärenden. 
 
En fråga man vill ta upp är om Hälsocentralen och vad som händer 
med den. Ordförande föreslår att vi bjuder in någon från Premicare för 
att få information.  
 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

Godkänna dagordningen. Bjuda in Primecare till nästa möte den 28 
november.   

 

 § 17 

 Reglementet 

   Beslut på mötet i maj att varje råd skulle göra ett förslag till en 
   verksamhetsplan kopplad till grundreglementet.  

 Då man inte har hunnit titta på något förslag så får det tas till   
 nästa möte den 28 november.  
 

Rådens beslut 

Till nästa möte den 28 november ska rådet skicka in ett förslag till en 
verksamhetsplan kopplad till grundreglementet.  

 

§ 18 

Ekonomi 

Ekonomichef Björn Hylenius presenterar sig.  
Björn ansvarar över ekonomiavdelningen som har hand kommunens 
budget, bokslut, ekonomiska uppföljning och redovisning. 

Björn berättar att man gör månadsuppföljning varje månad. Det 
viktigaste i budgetarbetet är att man kollar att verksamheterna inte 
kostar mer än vad de fått i budget.  

Björn visar på prognos för verksamheternas resultat i december. 
Avvikelser mot budget 2019. (Se bilaga) 

Rådens beslut 

Tacka för informationen 
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Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 19 

Verksamhetsinformation 

Socialchef Kristina Berglund presenterar sig. Hennes verksamhet 
omfattar socialtjänsten med enheterna familjecentralen, 
arbetsmarknadsenheten, invandrarenheten, individ och familjeomsorg 
samt biståndsenheten.  

Kristina berättar att när hon tillträdde för några år sedan så låg man på 
15 miljoner minus inom hennes verksamheter. Nu ligger man på 2 
miljoner minus. Man jobbar hårt på alla sidor för att få ner budgeten.  

Kristina berättar också lite om hur man arbetar inom de olika enheterna 
och att man samarbetar över verksamheterna för att det ska bli så bra 
som möjligt för brukarna.  

 

Rådens beslut 

Tacka för informationen. 

 

§ 20 

Presentation av kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg presenterar sig. Ola berättar 
att han sitter för socialdemokraterna. I sitt uppdrag fokuserar han 
mycket på ekonomin. Han vill vända den utveckling som varit och få 
budget i balans.  

Ola sitter med i en styrgrupp för Fiskevårdsprojektet och får frågor hur 
det ser ut kring detta. Han berättar att det ska tas fram en plan, både 
tidsmässig och ekonomisk. Man jobbar för att det ska bli en 
transparens.  

 

Rådens beslut 

Tacka för informationen. 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 21 

Öppning av Hasselbacken 

En protestlista från PRO överlämnades på förra mötet med krav på 
Hasselbackens öppnande för dementa och sjuka.  

Då Hasselbacken nu är sålt är frågan inte längre aktuell. 

 

Rådets beslut 

Tacka för informationen 

 

§ 22 

Gratis bussturer X-trafik 

En fråga initierad av Elsie Bäcklund Sandberg om att försöka påverka X-
trafik om gratis bussturer till pensionärer. 

Carina Ohlson säger att det inte funnits möjlighet till en träff med regionen 
eftersom det varit sommar.  

Carina säger att kostnaden för ett busskort är 260 kronor i månaden och 
man får åka i hela regionen. 

Ola Wigg informerar om att han fått ett mail om att man kommer att se 
över kostnaderna och att det kommer att bli prishöjningar för busskorten.  

 

Rådets beslut  

Frågan skjuts till ett kommande sammanträde sen man haft träff med 
regionen. 
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§ 23 

Information och övriga ärenden 

Våga tala om psykisk ohälsa!  

Socialstyrelsen har gett ut en broschyr om att våga prata om psykisk 
ohälsa. Broschyren vänder sig till den som är äldre eller är närstående 
till en äldre person.  

(Se bifogad broschyr) 

Angående hörapparater 

Carina Ohlson vill veta om det finns personal på alla särskilda boenden 
och inom hemtjänsten som har kompetens på att göra ren 
hörapparater. Det ska säkerställas att det finns och att det görs. 

Frågan ska tas med verksamhetschefen för vård och omsorg och tas 
upp på nästa sammanträde.  

Rådets beslut 

Tacka för informationen 

   

Nästa möte 

Nästa möte blir den 28 november 2019 kl 14.00 på kommunkontoret. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


