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Kommunala Rådet för Pensionärer och Funktionshindrade   
 
Minnesanteckningar 2012-11-27 
 
 
Plats och tid: Folkets Hus, Forshaga, kl 09.00-10.50 

 
Närvarande: Pensionärsorganisationerna: 

Lennart Andersson, Forshaga PRO 
Enok Strandberg, PRO Forshaga 
Börje Larsson, PRO Deje 
Sören Sandman, SPF 
Tor Björk, SPF 
 
Handikapprörelsen: 
Rose-Marie Abrahamsson, FUB 
Kärstin Ågren, HRF 
 
Kommunens representanter: 
Angelica Rage (S), KS, ordförande 
Benny Pedersén (S), Barn och utbildning 
Bertil Hagelin (S), Vård och omsorg 
Maria Norell (S), Miljö och bygg 
 

Tjänstemän: Ingrid Näsström, kommunchef 
Sven-Erik Heggen, driftchef, Kommunteknik och service 
Jonny Karlsson, driftchef, Kommunteknik och service 
Lena Backlund, ekonomichef 
Lotta Hjelm, enhetschef, Vård och omsorg 
Lena Gustavsson, förvaltningschef Kultur- och fritid 
Torbjörn Falk, förvaltningschef Lärande och arbete 

 

 
Sekreterare: 

 
 

 
 
 
Ordförande: 
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Angelica Rage (S) 

 Tor Björk, SPF 
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1. Justerare 
Tor Björk justerar dagens minnesanteckningar. 
 

2. Nästa KRPF 
Nästa KRPF blir tisdagen den 26 februari kl 9.00 på Folkets Hus, Forshaga. 
 

3. Budget 2013 
Ekonomichef Lena Backlund redogör för budget 2013. Tillväxten har varit 
god under året, med bl a förbättrat exportnetto. År 2013 ser kommunen en 
försämrad ekonomi. Sysselsättningen förväntas minska, vilket leder till 
sämre skatteintäkter. Ökad folkmängd är en viktig faktor för ökade 
skatteintäkter. 
 
Förslag till budget för 2013 är en svag budget, då det förväntade resultatet 
uppgår till 0,8 %. Målsättningen är 2 % för att god ekonomisk hushållning ska 
kunna åstadkommas. 2014 blir det ett nollresultat och 2015 ett 
minusresultat.  
Det är viktigt att ett nytt skatteutjämningssystem utarbetas.  
 
KRPF anser att en plan för framtida särskilda boenden ska tas fram, då de 
anser att det finns ett ökande behov. 
 
I budgeten finns en skrivning om administrationskostnader, vilket är en 
omfördelning av pengar, från redan befintliga konton, dvs inga nya pengar 
till administration. Det är viktigt att rubricera konton så att det inte uppstår 
missförstånd för läsarna.                
 
Det framförs synpunkter på att mer statistiska uppgifters bör finnas i 
budgetdokumentet, som t e x hur många elever som finns inskrivna i skolan, 
hur många vårdplatser finns det. Dessutom vore det önskvärt med 
jämförelsetal med andra kommuner. 
 

4. Föreningsstöd 
Kultur- och fritidschef Lena Gustavsson redogör för den pågående 
utredningen gällande nya regler för föreningsstöd. KRPF vill gärna ta del av 
utredningen.  
Kultur i vården har fått ett bidrag från statens kulturråd på ca 2 mkr. 
Stödet till studieorganisationerna kommer att få ett litet förstärkt stöd. 
Bidragen till föreningarna för funktionshindrade innebär inga förändringar. 
 

5. Samhällsservice 
Förvaltningschef Torbjörn Falk redogör för att ett socialt företag kan lösa 
andra uppgifter än AME kan göra. Hushållsnära tjänster kan vara ett område 
där ett socialt företag kan engagera sig.  
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Biståndsbedömda tjänster kommer naturligtvis att vara kvar. FixarMalte 
kommer att finnas kvar, som en del av det fallpreventiva arbetet. Går den 
tjänsten att utvidga att gälla även funktionshindrade? 
 

6. Läkemedelsgenomgångar för personer som fyllt 75 år.  
Vårdcentralchef Susanna Wahrolin var inbjuden till rådet och hade meddelat  
att hon skulle bli något sen, och att hon skulle komma mellan 10.30-11. 
Tyvärr hade inte den hälsningen gått fram till undertecknad, utan rådet 
avslutades vid 10.45. Susanna kom kl 11.00. Vi ber verkligen Susanna om 
ursäkt för det inträffade. Vi inbjuder Susanna återigen till nästa möte 
den 26 februari.  
 

7. Larmet på Lintjärn 
Fastighetschef Kent Nilsson och enhetschef Lotta Hjelm redogör för de 
problem som varit på Lintjärn en längre tid. I juni upptäcktes att det var ett 
fel i datorn, som åtgärdades. En Lex Sara anmälan gjordes. 
I en del rum så uppfattar inte den boende att larmet har utlösts, och det 
behöver åtgärdas i varje rum där ljudet kan ställas in.   
Med hjälp från personal i säkerhetsrådet har det upprättats en 
handlingsplan. Telenta som är leverantör av larmet arbetar tillsammans med 
personalen för att komma till rätta med problemen när de uppstår.  
 

8. Sammanträdesdatum 2013 
2013-års sammanträden blir på Folkets Hus, Forshaga, följande datum kl 
09.00 
Tisdag den 26 februari 
Måndagen den 29 april 
Tisdagen den 24 september 
Tisdagen den 26 november 
 

9. Övriga frågor 
Önskemål om en minigolfbana. 
Utveckla gym och dusch vid Lintjärn. 
I Mölnbacka finns en vandringsled, för den som vill serveras det kaffe på 
onsdagar kl 10-13 i bygdegården. 
 
10. Ordförande Angelica Rage tackar för året som varit, och önskar alla en 
god Jul och trevligt återseende nästa år.    
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