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Kommunala Rådet för Pensionärer och Funktionshindrade   
 
Minnesanteckningar 2012-09-25 
 
 
Plats och tid: Folkets Hus, Forshaga, kl 09.00-10.45 

 
Närvarande: Pensionärsorganisationerna: 

Lennart Andersson, Forshaga PRO, ordförande 
Enok Strandberg, PRO Forshaga 
Börje Larsson, PRO Deje 
Sören Sandman, SPF 
 
Handikapprörelsen: 
Rose-Marie Abrahamsson, FUB 
Benny Jensen, SRF 
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 
Maria Norell (S), Miljö och bygg 
 

Tjänstemän: Ingrid Näsström, kommunchef 
Britt-Marie Johansson, vård- och omsorgschef 
Jonny Karlsson, driftchef, Kommunteknik och service 
Ing-Marie Fritzson, utvecklingsledare, Vård och omsorg 
Margaretha Seveborg, sekreterare 
 

 

 
Sekreterare: 

 
 

 
 
 
Ordförande: 

Margaretha Seveborg 
 
 

 
 
 
Justerare: 

Angelica Rage (S) 

 Sören Sandeman, SPF 
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1. Justerare 
Sören Sandeman justerar dagens minnesanteckningar. 

2.Nästa KRPF 
Nästa KRPF blir den 27 november kl 09.00 
 

3. Klagomålshantering – nuläget 
Ing-Marie Fritzson, vård och omsorg, var drivande i den arbetsgrupp som 
arbetade fram hur kommunen ska formalisera sin hantering av klagomål och 
synpunkter. Cirka 700 av kommunens personal var på den föreläsning som 
alla anställda bjöds in till. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har hittills fått in nio klagomål, som samtliga 
har diarieförts och följts upp av enhetschefer m fl. En första kontakt ska tas 
av den som tar emot klagomålet inom fem dagar och inom 10 dagar ska 
ytterligare kontakt tas. Klagomålen handlar om korttidsvård och hemtjänst. 
Ett av klagomålen har gått vidare som en Lex Sarah-anmälan. 
 
Många av de klagomål som kommer till Kommunteknik är felanmälningar. 
 
Ing-Marie anser att kommunens personal har blivit mer medvetna och tar 
vara på synpunkter och klagomål, men många upplever det svårt att säga 
tack så mycket när man får klagomål. 
 
Klagomålen ska redovisas till respektive nämnd några gånger per år. 
 
Klagomålsrutinerna läggs som bilaga till dessa anteckningar och kommer 
även i Kommunkontakten. 
 

4. Delårsbokslut per den 31 augusti 2012  
Kommunen ligger den 31 augusti på ett överskott med 16 Mkr men 
nämnderna har svårt att hålla sin inom ram: Barn- och utbildning har ett 
underskott på 2,4 Mkr och Vård- och omsorg 2,2 Mkr. Nämnderna och 
förvaltningarna arbetar med målen och vad man kan åstadkomma med all 
det pengar som vi trots allt har. 
 
Barn och utbildning, som har omsorg om barn och unga från 0-20 år, går med 
minus när det gäller placeringar av unga med drogproblem. I nuläget är 20 
ungdomar misstänkta för missbruk och några av dem är tonåringar. 
Resterande är mellan 20-25 år. Polisen insatser den senaste tiden har gett 
ett gott resultat och man hoppas kunna stävja missbruket på tidigt stadium. 
 
Ungdomar som placerats på institution för avvänjning behöver efter 
avvänjningen placeras i kvalificerade familjehem en längre period för att 
inte komma tillbaka till kommunen för tidigt och falla tillbaka i sitt 
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missbruk. Två familjebehandlare har anställts för att ta hand om 
ungdomarna på hemmaplan. 
 
Vård och omsorg har fått s k AFA-pengar för inköp av arbetskläder till 
äldreomsorgens personal och pengar för att finansiera heltidstjänster. När 
det gäller nya heltidstjänster träder dessa i kraft i januari 2012 
 
Vård och omsorgs underskott är 1,7 Mkr inom LSS (individuella ärenden) och 
0,5 Mkr inom särskilt boende på Lintjärn och hemtjänst. Det är viktigt att 
förstå att heltidsprojektet ej har att göra med delade turer. Det går inte att 
lova att delade turer inte kommer att förekomma. 
 
När det gäller köer är det kö till demensboenden men inte till vanliga 
vårdboenden. Just nu har kommunen 16 personer som ligger inne på 
Centralsjukhuset. 
 
Övriga förvaltningar ligger plus minus 0. 
 

5. Budget 2013 
Nämndernas budgetramar ligger fast, men Vård och omsorg har fått ett 
tillskott på 2,5 Mkr, Barn och utbildning 1.0 Mkr och 
Kommunledningskontoret 1,0 Mkr. 
 
Befolkningsillväxten i kommunen är positiv – hittills i år har vi fått 77 nya 
innevånare. 
 

6. Föreningsstöd 
Lena Gustafsson är på annat uppdrag idag och föreningsstödet tas upp på 
nästa möte med KRPF. 
 

7. Ljudslingor 
Ljudslingor på Lärcenter fungerar nu. I kommunhuset finns ljudslingor i 
Visten och Klarälven. Det finns serviceavtal på samtliga ljudslingor. 
 
Det behövs utbildning i hur man använder ljudslingor på bästa sätt! 
 

8. Larm på Lintjärn 
Problemen med larmen på Lintjärn och gett upphov till en Lex Sarah-
anmälan till Socialstyrelsen. 
 
Enligt Kenth Nilsson ska bristerna till viss del vara avklarade. 
 
Vi följer upp frågan på nästa KRPF. 
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9. Övriga ärenden 
Kärstin Ågren undrar om det snart blir ny upphandling på larm inom 
hemtjänst och Britt-Marie meddelar att det inte är aktuellt ännu eftersom 
det bara är 1-11/2 års sedan senaste upphandlingen. 
 
Britt-Marie varnar för att brukarna inte ska säga upp sin fasta telefon om 
man vill ha larm. Larmen bara är kopplade till fasta telefoner. 
 
Sören Sandman vill att det ska finnas en hjärtstartare på Skivedssidan. Sören 
kontakter Civilförsvarsföreningen som står för utbildningen i handhavandet 
och kommunen bidrag med pengar till startaren under förutsättning att 
Konsum i Skived kan tänka sig ha ansvaret. En hjärtstartare finns på ICA i 
Forshaga och kommer snart att finns även i Deje. Räddningstjänstens 
deltidsbrandmän är också utbildade och har hjärtstartade i sina bilar. 
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