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Deltagare:   

Carina Ohlson (C) Ordförande KRF 

Sigbritt Persson (S) Vice ordförande KRF 

Bie Ernerum, Birger Andersson, Elisabet Westrin, Elisabet Ericsson, Gerd Bjellman Sjölund, Katarina 

Larsson, Kerstin Tillemar, Nils Forselius. 

Övriga deltagare: 

Ulf Friberg, Utskottssekreterare 

Christin Hübenette, Folkhälsosamordnare  

Gabriella Persson, enhetschef Premicare 

Fredrik Pahlberg, Kommunchef 

 

 

 

  

Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, torsdagen den 28 november 2019 kl 13:00-14:00 

Gemensamt med kommunala pensionärsrådet §§ 3-7. 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, 2019-12-18   

 
Underskrifter 

 

 Sekreterare 

 

 Ulf Friberg 

 Ordförande 

 

 Carina Ohlson 

 Justerare 

 

 Nils-Olov Forselius  
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1.    Val av justerare   
 

Nils-Olov Forselius väljs till justerare.   

 

2.    Fastställande av dagordning   
 

Rådet för funktionshindersfrågor godkänner dagordningen.   

  

3.    Nya regler för vuxenutbildningen   
 

Regeringen har tillsatt en utredning om vuxenutbildning och nya regler som gör att det finns större 

möjlighet än med särskild utbildning för vuxna (Särvux). 

Punkten föredras av studie och yrkesvägledare Katarina Bylin och rektor Lena Åslund-Löf CFL, 

Hälsinglands utbildningsförbund informerar kl 13:15.   

En Komvux-utredning är tillsatt av regeringen och pågår. Där föreslås att Sär-Vux kommer att 

upphöra för att bli en del av vuxenutbildningen med namnet "Kommunal utbildning som 

vuxenutbildning". Utredningen föreslår också att urvalsreglerna ses över för att skapa företräde för de 

som har störst behov utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Man vill ta fram utbildningspaket som 

möjliggör elevens anställningsbarhet i hela landet.  

Föredragningen avslutas med allmän frågestund.   
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4.    Premicare   
 

Information om nya hälsocentralen. Besök av Gabriella Persson, enhetschef Premicare.   

Punkten föredras kl 14:00. 

Övergången till privat drift av hälsocentralen i Bergsjö har resulterat i att den hyrläkar-lösning som 

tidigare fanns nu kunnat frångås, läkare finns på plats mer kontinuerlig nu. Det har medfört att 

arbetsplaneringen fungerar bättre och en lägre sjukfrånvaro bland personalen med en lättare stämning 

på arbetsplatsen. I övrigt försöker man ha samma verksamhet på plats som tidigare. För medborgaren 

sker därför ingen direkt större ändring. Hjälpmedel finns som tidigare på hälsocentralen. 

 

5.    Balansera mera   
 

Återkoppling från den 1 oktober. Folkhälsosamordnare Christin Hübenette informerar.   

Den 1/10 anordnades Äldredagen på Hagängsgården i Harmånger. Mötesdeltagarna utvärderar vad 

som setts som bra eller dåligt med hur eventet genomfördes.  

-Äldredagen var uppskattad och man vill fortsätta med dem.  

-Det var stökigt kring borden inför eventet och framöver bör deltagarna vara på plats i tid så att det blir 

mer organiserat.  

-Man behöver ha dit fler föredragande/föreningar så att fler får reda på vad funktionshinder är och 

vilka de funktionshindrade är. Att lyfta fram perspektiv om funktionshindrade barn anses viktigt.  

-Ordförande informerar att rörelse och förebyggande arbete är viktigt. Nästkommande år är fokus för 

Äldredagen "Psykisk ohälsa". 

 

6.    Reglementet   
 

Christin Hübenette har genomgång av föreslag till ändrat reglemente för kommunstyrelsens beredande 

råd.   

Föreslag till ändrat "Reglemente för kommunstyrelsens beredande råd" ska upp till Kommunstyrelsen. 

Förslaget väntas bli antaget och reglementet kommer att skickas ut som bilaga vid senare tillfälle.    
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7.    Trygghetsvandringar   
 

Folkhälsosamordnare Christin Hübenette informerar från trygghetsvandringarna.   

De har under året skett i Harmånger och Hassela.  

-Enligt trygghetsundersökningen är Nordanstigs kommun en trygg kommun. Det som setts på 

trygghetsvandringarna är; 

-Belysning saknas eller fungerar inte på sina håll, 

-Sopkärl och lastpallar står för nära byggnader, 

-Klotter och vandalisering har skett i viss utsträckning, 

-Övergångsställen är få eller saknas. 

Föredragningen avslutas med allmän frågestund. 

 

8.    Verksamhetsinformation   
 

Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om hemtjänsten samt aktuellt inom 

kommunorganisationen.   

-Nordanstigs kommun har antagit Agenda 2030. All offentlig styrning utgår från dess principer. 

-Budgeten väntas hamna på plus för 2019. Detta efter en större omställning av hur hemtjänst sker i 

kommunen. Framöver förväntar man sig därför kunna börja investera mera i kommunens utveckling 

och verksamheter.  

-Övergången från endast kommunal hemtjänst till en hemtjänst med både kommunal och privata 

aktörer har genomförts. Övergången upplevs ha gått bra.  

-Ny kommunchef håller på att rekryteras: inget beslut om vem är ännu fattat.  

Föredragningen avslutas med diskussion: 

-Det lyfts från rådet att debatter bland medborgarna blir mer mörka i tonen när kommunen inte 

kommunicerar den information som finns att tillgå i beslutsprocessen. -Kommunen bör vara så öppna 

det bara går och förmedla även sådan information som upplevs som lågprioriterad för 

beslutsprocessen; den informationen vill medborgarna ha.   


