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Kommunala Rådet för Pensionärer och Funktionshindrade   
 
Minnesanteckningar 2012-04-10 
 
 
Plats och tid: Folkets Hus, Forshaga, kl 13.15-14.30 

 
Närvarande: Pensionärsorganisationerna: 

Lennart Andersson, Forshaga PRO, ordförande 
Börje Larsson, PRO Deje 
Sören Sandman, SPF 
Tor Björk, SPF 
 
Handikapprörelsen: 
Rose-Marie Abrahamsson, FUB 
Bertil Bohm, RMR 
Kärstin Ågren, HRF  
 
Kommunens representanter: 
Angelica Rage (S), KS, ordförande 
Benny Pedersén (S), Barn och utbildning 
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 
Lena Backlund, ekonomichef 
Sven-Erik Heggen, driftchef, Kommunteknik och service 
Jonny Karlsson, driftchef, Kommunteknik och service 
Margaretha Seveborg, sekreterare 
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1. Justerare 
Sören Sandeman justerar dagens minnesanteckningar. 
 

2. Budget 2013 
Lena Backlund går igenom förutsättningarna för kommunens budget 2013. 
 
Lenas PowerPoint-bilder bifogas dessa minnesanteckningar. 
 
En första budgetberedning ägde rum 2-3 april. Nästa budgetberedning blir i 
oktober och slutligt beslut om budget 2013 tas i Kommunfullmäktige i 
november.  
 
Det finns i nuläget en större optimism men ännu ingen prognos som ger hopp 
om ökade skatteintäkter. 
 
Nästa år kommer kommunen att investera 30 Mkr för rivning av vissa delar 
och ombyggnation av resterande delar av Dejeskolan.  
 
Andra investeringar som planeras längre fram är satsning på 
återvinningscentral på Kvantorp och renovering av simhallen i Deje. 
 
Angelica Rage: För att få inflyttning till kommunen är det viktigt att FABO 
bygger bostäder och att vi alla talar positivt om kommunen för att göra 
Forshaga kommun attraktivare. 
 
Kärstin Ågren: Det är viktigt att skatteutjämningsreformen kommer till 
stånd. Besparingar inom äldreomsorgen är bekymmersam. Demensvården 
kommer att kosta mer. 
 
Lennart Andersson: Elva år i rad har Vård- och omsorgs budget visat på minus 
– det är bevis på att det är fel i budgeteringen. Det är snarare 3,6 Mkr och 
inte 1,6 Mkr som saknas.  
 
Angelica: Medel för skate-park m m bekostas till största delen av medel från 
Mölnbacka-Trysilstiftelsen. 
 
Sören Sandman: Det saknas verktyg för att skapa överblick när det gäller 
underhållsplaner för kommunens verksamheter. 
 
Jonny Karlsson: Vi håller nu på att ta fram underhållsplaner och inventerar 
kommunens fastigheter. 
 
Lennart befarar att Gårdsråden och Lintjärns Park kommer att få lägre 
bidrag och Bertil Hagelin medger med att det är lättare att spara på de 
verksamheter som inte är lagstyrda. 
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3. Övriga frågor 
Kärstin undrar om resultatet av Socialstyrelsens tillsyn i mars. 
 
Britt-Marie Johansson: Det är riktigt att Socialstyrelsen gjorde tillsyn i 
kommunen under tre dagar i mars. Resultatet av tillsynen har inte kommit 
ännu och kommer därför att redovisas på nästa sammanträde med KRPF. 
 
Lennart m fl har skrivit till budgetberedning för att få tillstånd en diskussion 
mellan kommunen och Landstinget för att minska antalet P-platser på 
Lintjärns baksida för att inte inkräkta på Lintjärns Park.  
 
Kärstin överlämnar en skrivelse med begäran om att hemtjänstpersonal ska 
utbildas för att kunna hjälpa till med skötsel av tekniska hjälpmedel för 
hörselskadade och synskadade. Britt-Marie lovar ta upp frågan med sina 
enhetschefer och återrapporterar på nästa sammanträde med KRPF. 
 
Benny Pedersén ber organisationerna att inom sina led informera om 
behovet av gode män till de ensamkommande flyktingbarn som kommer till 
kommunen fr o m hösten. Behovet kommer att annonseras i 
Kommunkontakten och Forshaga-Dejebladet. 
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