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Kommunala Rådet för Pensionärer och Funktionshindrade   
 
Minnesanteckningar 2012-02-28 
 
 
Plats och tid: Folkets Hus, Forshaga, kl 09-11.50 

 
Närvarande: Pensionärsorganisationerna: 

Lennart Andersson, Forshaga PRO, ordförande 
Enok Strandberg, Forshaga PRO 
Börje Larsson, PRO Deje 
Sören Sandman, SPF 
Tor Björk, SPF 
 
Handikapprörelsen: 
Kärstin Ågren, HRF (Hörselskadades Riksförbund) 
Rose-Marie Abrahamsson, FUB 
Benny Jensen, SRF 
 
Kommunens representanter: 
Göran Adrian (C), ersättare för Angelica Rage, KS 
Kenneth Eriksson (S), Lärande och arbete 
Bertil Hagelin (S), Vård och omsorg 
Willy Eriksson (C)), ersättare för Maria Norell (S), Miljö 
och bygg 
 

Tjänstemän: Ingrid Näsström, kommunchef 
Britt-Marie Johansson, vård- och omsorgschef 
Anders Olsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Madeleine Nilsson, LOV-utredare 
Lena Gynnemo, projektet ”Kultur för äldre” 
Lena Gustafsson, kultur- och fritidschef 
Sven-Erik Heggen, driftchef, Kommunteknik och service 
Jonny Karlsson, driftchef, Kommunteknik och service 
Margaretha Seveborg, sekreterare 
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Margaretha Seveborg 
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1. Justerare 
Börje Larsson justerar dagens minnesanteckningar. 
 

2. Information om nationella register och 
läkemedelsgenomgångar 
Anders Olsson informerar om nationella register – Senior Alert och Svenska 
Palliativa registret och Läkemedelsgenomgångar. 
PowerPointbilder bifogas dessa minnesanteckningar. 
 

3. Vad är LOV? 
Madeleine Nilsson informerar om Lagen om Valfrihet. Uppdraget är att 
utreda ev valfrihet att välja utförare av biståndsbedömda servicetjänster – 
tvätt, hemhandling och städning. I nuläget utgör dessa tjänster 20% av all 
biståndsbedömd hemtjänst. I först rummet utreds äldreomsorgen och efter 
den blir det LSS:s dagliga verksamhet. 
 
Lag om Valfrihet tillämpas redan i flera Värmlands kommuner och är under 
utredning i ytterligare några. 
 
Arbetet fortsätter i den tillsatta arbetsgruppen där Lennart Andersson och 
Sören Sandman ingår. 
 

4. Kultur för äldre 
Lena Gynnemo, projektledare för ”Kultur för äldre” informerar om 
regeringens satsning genom Statens Kulturråd för alla människors rätt till 
kultur – oavsett ålder. Målet är att utveckla befintlig verksamhet och 
koordinera samverkan mellan konst- och kulturutövare och personal inom 
vård och omsorg. 
 
Forshaga kommun har tillsammans med Säffle, Sunne och Karlstad sökt och 
beviljats 1,5 Mkr för projektet ”Kultur som minnesmiljö”. Kulturella 
samverkanspartners är Wermland Opera och Värmlands museum. Projektet 
löper under två år. 
 
”Kultur i minnesmiljö” delas in i tre delar: 

- Kvalitativa utbud av kultur inom omsorg – monteringsbart rum om 
beredskapstiden med musik- och teaterinslag och olika tittskåp för 
40-tal, 50-tal och 60-tal. 

- Befrämjande av eget skapande i form av läsglädje för äldre och skriv 
om ditt liv med anknytning till 40-, 50- och 60-talet. 
Aktivitetssamordnarna kommer att utbildas och studieförbunden 
kommer att delta. 

- Nätverksbygge som omfattar studieförbunden, omsorgschefer, 
kulturchefer och aktivitetssamordnare ska förhoppningsvis vara en 
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garant för att verksamheten lever vidare även efter att detta 
tvååriga projekt avslutats. 

 

5. Presentation av projekt inom Vård och omsorg 
En förteckning har skickat ut med kallelsen. 
Kärstin Ågren undrar om heltidsprojektet. Britt-Marie meddelar att man är 
på väg att skriva avtal med Kommunal. På frågan om projektet kommer att 
innebära flera delade turer för personalen svarar Britt-Marie att hon inte kan 
svara på detta i nuläget. 
 

6. Kommunens föreningsstöd 
Lena Gustavsson delar ut information om bidrag som betalats ut 2009-2011. 
 
Kärstin Ågren: Hur räkas bidragen ut? Lena: Alla föreningar (som sökt och 
som har säte i Forshaga) har fått 2 800 kronor per förening. 
 
Kärstin: Kommunala Rådet för Pensionärer och Funktionshindrade borde 
blivit tillfrågade innan beslut om att ta bort Folkhälsobidraget togs. Lena: 
Omprioriteringen av bidrag innebar att Alla Kvinnors Hus fick höjt bidrag 
eftersom Forshaga kommun var den kommun som anlitat ”Alla kvinnors hus ” 
mest av Värmlands kommuner, därför försvann hälsobidraget. 
 
Det är viktigt att föreningarna med säte i Forshaga skickar in sina 
ansökningar och då helst redan i januari! 
 

7. Landstingets distriktssköterskemottagning i Deje 
Ingrid Näsström: Det finns ett politiskt beslut i Landstinget i frågan men 
ännu finns ingen lämplig lokal. När mer information finns kommer den i 
Forshaga-Deje bladet. 
 

8. Övriga frågor 
Sören Sandman påpekar att pensionärsföreningarna vill ha 
verksamhetsbidrag. Av Värmlands kommuner är det bara Forshaga, som inte 
ger detta bidrag. Lena: Verksamhetsbidrag lämnas bara till föreningar för 
barn och ungdom. 
Sören undrar om trafiksäkerhetsarbetet i kommunen. Sven-Erik Heggen 
svarar att arbetet med trafiksäkerhet görs successivt – man har börjat i 
centrum och utvidgar sedan arbetet ut i kommunens ytterområden. 
Sören ifrågasätter kommunens höga larmavgifter för personer i eget boende. 
Britt-Marie: Larmavgiften höjs varje år med basprisbelopp och det finns inte 
utrymme i budgeten för en sänkning av avgiften. Vissa kommuner tar ut 
avgift för personal som rycker ut på larm men den det gör inte Forshaga. 
Sören tycker att kommunens politiker ska jobba för att larmavgiften ska 
minskas. 
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Kärstin Ågren klagar på landstingets höjning av avgifterna för sjukresor. 
Lennart Andersson: Detta är en fråga för Landstingets Handikappråd. 
Lennart Andersson: Jag har fått samtal om de nya vattentaxorna i 
kommunen. De drabbar ensamboende i villor. Kommunens politiker borde 
tänka om. Ingrid Näsström svarar att i så fall måste hela taxesystemet ses 
över. 
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