
  
NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Sammanträdesdatum Sida 
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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö   
 Onsdagen den 22 maj 2019 kl. 14 – 16 

Gemensamt möte med KRF kl 14 - 15 
§§ 8, 9,10 och 11 

  

    
Beslutande Carina Ohlson (C) Ordförande KPR 

 Sigbritt Persson (S) Vice ordförande KPR 

 Elisabeth Westrin (M)  

   

 Ingegerd Henriksson RPG 

 Evy Malmström RPG 

 Elsie Bäcklund-Sandberg SKPF 

 Åke Widmark PRO 

 Siv Strandberg SPF 

 Ann-Christine Hasselvik  PRO 

 Allan Sundvik PRO 

 Hans-Erik Larsson PRO 

   

 
Övriga deltagande Margareta Sjögren     Sekreterare  
 Monica Lindqvist     Lönehandläggare § 12 
 Vanja Hylénius     Budget, skuldrådgivning § 13 
 Christin Hübenette     Folkhälsosamordnare § 14 
    
Utses att justera Elsie Bäcklund Sandberg  
 
Justeringens 
plats och tid 

Kommunkontoret i Bergsjö 2019-06-05 

Under- 
skrifter     

 Sekreterare  Paragrafer  § 7 - 15 

  Margareta Sjögren   
     
 Ordförande    

  Carina Ohlson                                                     
     
 Justerande Elsie Bäcklund Sandberg  

 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ KPR   
    
Sammanträdesdatum 2019-05-22   
    
Anslaget sätts upp 2019-06-04 Anslaget tas ner 2019-06-25 

 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
Underskrift 
 

 

  

 Margareta Sjögren 
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Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 7 

Godkännande av dagordning   
 
Kommunala pensionärsrådet godkänner dagordningen med eventuella 
förändringar och anmälan av extra ärenden. 
 
Kommunala pensionärsrådets beslut 

Godkänna dagordningen.  

 

 

§ 8 

Verksamhetsuppföljning 

Ingen verksamhetsuppföljning ges på detta möte då ansvariga chefer 
inte kunde närvara.   

Ordförande och vice ordförande informerar om hur ekonomin ser ut. 
Vård och omsorg visar ett negativt resultat av ca 14 miljoner. Social 
omsorg visar ett negativt resultat av ca 1 miljon.  

Kostnaderna för hemtjänsten har dragit iväg och omsorgsutskottet 
arbetar på att se var kostnaderna ligger. En genomlysning av 
hemtjänsten pågår.   

 

Rådens beslut 

Tacka för informationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORDANSTIGS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 3 (7) 
Kommunala pensionärsrådet 2019-05-22 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 9 

Information angående arvodes/reseersättning 

Lönehandläggare Monica Lindqvist informerar om arvodes     
och reseersättning som ledamötena har rätt till när de är på    
mötena.  
Arvodet första timmen är dubbelt för att man ska   
kunna läsa in sig inför råden. Andra timmen är det enkelt. 
Är det någon som har ett arbete som man måste vara ledig ifrån har 
man rätt till ersättning.  
Man får själva anmäla sina kontonummer till Nordea som är den bank 
som kommunen har. 
Har man frågor går det bra att kontakta Monica Lindqvist på   
lönekontoret.   
 

Rådens beslut 

Tacka för informationen. 

 

§ 10 

Budget, skuldrådgivning, pensionsmyndigheten (ppm) 

  Budget och skuldrådgivare Vanja Hylenius informerar.  

Vanja finns på socialkontoret och kan hjälpa till med   
  budgetrådgivning eller skuldrådgivning. 

Alla i kommunen kan vända sig till budget och skuldrådgivaren. 

Syftet med budgetrådgivning och skuldrådgivning är att hjälpa  
människor att hitta lösningar på sina ekonomiska problem. 

En viktig del är råd och stöd i skuldsaneringsärenden.  

Det är viktigt att ta med ut till medlemmarna att man har rätt till 
bostadstillägg. 

 

Rådens beslut 

  Tacka för informationen 
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Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 11 

Reglementet 

Information från folkhälsosamordnare Christin Hübenette om 
arbetet med reglementet för Nordanstigs kommuns alla råd. 
 
Det gemensamma reglementet skickades ut till förra mötet.  
 
Man vill ha ett gemensamt reglemente eftersom det är många råd och 
råden har exakt samma uppgift. 
 
Elsie Bäcklund Sandberg KPR menar att det fanns lite mer detaljer i 
pensionärsrådets reglemente. Det känns angeläget att titta på det som 
var ursprunget. Viktigt att få med det som stod om arbetsuppgifterna. 
Det handlar om att ha det så tydligt som möjligt.  
 
Råden skulle årligen kunna göra varsin verksamhetsplan och i den 
skriva in vad som är syftet. Verksamhetsplanen kopplas sen till det 
övergripande reglementet. 
 

Rådens beslut 

Ha det gemensamma reglementet som ett grundreglemente med   
tillägg att arvoderingen till råden ska skrivas in i grundreglementet. 
 
Pensionärsrådet och rådet för funktionshinders frågor skickar in var sitt 
förslag till verksamhetsplan kopplat till grundreglementet. 
 
Årliga uppföljningar av verksamhetsplanerna.  
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Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 12 

Äldre dagen 

Folkhälsosamordnare Christin Hübenette informerar om att Äldre 
dagen är den 1 oktober på Hagängsgården. Tid kl 10-12. Det blir 
någon slags buffé.  

Det blir också invigning av restaurangen på Hagängsgården. 

Planeringsmöte för dagen är den 4 juni samt den 20 augusti kl 10-12.   

Den 27 maj är det ”Breddad trygghetsträff” kl 18 på Gnarps skola, för 
ökad trygghet. Polisen blir med.  

BRÅ och Folkhälsorådet bjuder in representanter från KPR och KRF till 
trygghetsvandringar den 23 september i Harmånger och den 25 
september i Hassela. Christin skickar ut skriftliga inbjudningar via mail 
som de kan sprida till sina respektive föreningar.  

På trygghetsrådet sida kan man läsa på hur trygghetsvandringar går 
till. 

Allmänheten och föreningar bjuds in via annons i Nordanstigsbladet. 

Nya Tobakslagen börja gälla den 1 juli 2019. Christin vill att råden tar 
med detta ut till sina föreningar. 

 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Tacka för informationen 
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Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 13 

Öppning av Hasselbacken 

Anki Hasselvik överlämnar en protestlista till ordförande från PRO och 
432 Hasselabor med krav på att Hasselbacken ska öppnas för 
dementa och sjuka.  

Protestlistan adresseras till kommunala pensionärsrådet och 
kommunstyrelsen i Nordanstig. 

Anki informerar om att protestlistan blev aktuell när man fick vetskap 
om att flera förvirrade personer var ute nattetid och inte hittade hem. 
Nattpatrull och privatpersoner har fått hjälpa dem hem. 

Byborna känner stark oro inför framtiden i Hassela vilket man menar 
bottnar i nedmonteringen av kommunens äldreomsorg. 

 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Frågan tas upp på pensionärsrådets nästa möte i augusti.   

 

 

§ 14 

 

Hälsocentralen i Bergsjö 

 

Fråga ställd av Åke Widmark. 

Vad har kommunen gjort och vad kommer kommunen att göra för att 

bemanning och service inte ska bli sämre efter förändringen med 

hälsocentralen?  

 

Ordförande informerar om att det är regionen som har 

primärvårdsansvaret. Hälsocentralen ligger ute på upphandling och det 

ska bli annan drift. Hälsocentralen ska ej säljas. 

 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Tacka för informationen 
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§ 15 

Information och övriga ärenden. 

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika 
ärenden.  

Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella 
extraärenden att tas upp. 

Elsie Bäcklund Sandberg frågar hur man ser på att ersättarna är med 
på mötena. Ordförande svarar att ersättarna bara ska kallas om de 
ordinarie ledamötena inte kan närvara.   


