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Kommunala Rådet för Pensionärer och Funktionshindrade   
 
Minnesanteckningar 2013-02-26 
 
 
Plats och tid: Folkets Hus, Forshaga, kl 09.00-10.20 

 
Närvarande: Pensionärsorganisationerna: 

Lennart Andersson, Forshaga PRO, ordförande 
Börje Larsson, PRO Deje 
Sören Sandman, SPF 
Tor Björk, SPF 
 
Handikapprörelsen: 
Rose-Marie Abrahamsson, FUB 
Benny Jensen, SRF 
Kärstin Ågren, HRF 
 
Nämndernas representanter: 
Benny Pedersén (S), Barn och utbildning 
Bertil Hagelin (S), Vård och omsorg 
 

Tjänstemän: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga: 

Ingrid Näsström, kommunchef 
Jonny Karlsson, driftchef, Kommunteknik och service 
Ewert Alfredsson, byggingenjör, Miljö och bygg 
Marie Andersson, byggingenjör, Miljö och bygg 
Lena Backlund, ekonomichef 
Lena Gustavsson, förvaltningschef Kultur- och fritid 
Anders Olsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Vård 
och omsorg 
Ing-Marie Fritzson, utvecklingsledare, Vård och omsorg 
Britt-Marie Johansson, vård- och omsorgschef 
 
Susanna Wahrolin, vårdcentralschef, Landstinget 

 

 
Sekreterare: 

 
 

 
 
 
Ordförande: 

Margaretha Seveborg 
 
 

 
 
 
Justerare: 

Lennart Andersson, PRO 

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

2. Nästa KRPF 
Nästa KRPF blir måndagen den 29 april 2013 kl 9.00 på Folkets Hus, 
Forshaga. 

3. Läkemedelsgenomgångar för personer som fyllt 75 år 
Susanna Wahrolin: När en person går till vårdcentralen går läkaren 
automatiskt igenom läkemedelslistan. 
Anders Olsson: När kommunens har läkemedelsansvaret har man 
läkemedelsgenomgång varje år. 
Sören Sandman: Läkarnas läkemedelslista inte stämmer överens med 
Apotekets. 
Susanna: Inom landstinget arbetar man nu med att genomföra ett 
gemensamt journalsystem, Cosmic, vilket kommer att underlätta 
kommunikationen mellan vårdcentralen och sjukhus. I maj 2014 startar 
Cosmic på vårdcentralen i Forshaga. 
Rose-Marie Abrahamsson: Det är viktig att tänka på att det läkemedel man 
får ingår i läkemedelsförsäkringen. 

4. Värdskap och värdegrundsarbete 
Ing-Marie Fritzson informerar om Vård och omsorgs värdegrundsarbete. 
Under hösten har man haft cirkelträffar med etikinspiratörer och 
enhetschefer för att diskutera begreppen och hur man ska arbeta konkret.  
Bemötandet ska betonas. Andra begrepp är trygghet, meningsfullhet, 
integritet och individanpassning. 
Arbetet med värdighetsgarantier pågår. 
I nästa nummer av ”Kontakten” kommer en artikel om detta. 
 
Hittills har 65 personal inom vård och omsorg höjt sin kompetens inom 
demens och psykiatri genom pengar från det så kallade ”Omsorgslyftet”. 

5. Föreningsstöd 
Lena Gustavsson redogör för reglerna för föreningsbidrag. Föreningsbidrag 
delas ut i form av verksamhetsbidrag där föreningar med verksamhet för 10-
20-åringar prioriteras och anläggningsbidrag till föreningars lokaler och 
anläggningar. Bidragsreglerna delas ut på sammanträdet. 
Bidrag har betalats ut till Alla Kvinnors Hus och till handikapporganisationer 
med säte i Forshaga. 
 
Kärstin Ågren påpekar att KRPF är ett remissorgan och trots detta har rådet 
inte fått detta ärende på remiss innan beslut togs av KF. 
Dessutom tycker Kärstin att fasta bidrag är bättre för handikappföreningar 
än projektbidrag. 
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Bertil Hagelin: Bidrag till handikapporganisationer bör tas upp i 
Kommunstyrelsen arbetsutskott. 
 
Benny Pedersén anser att frågan ska utredas och att KRPF ska vara 
remissorgan. 
 
Lena: Kulturmedel kan sökas för arrangemang i kommunen – blankett ligger 
på hemsidan. Reglerna för kulturmedel ska komma i ”Kontakten”. 

6. Framtida skatteutjämning 
För Forshagas del finns det 9 Mkr i förslag till skatteutjämning. Under 2014 
är en del tänkta som buffert, största delen till barnomsorg (8 Mkr), Individ 
och familj och äldreomsorg. En proposition  kommer till våren eller hösten 
2013. 
Forshaga kommun har under 2012 ökat antalet innevånare med 80 st. 

7. Finns det någon långsiktig planering för särskilda      
boenden/äldreboende? 
Ingrid Näsström: Frågan har inte diskuterats på Kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Kommunen har satsat på anpassning av de egna boendena 
eftersom många vill bo kvar hemma. Vi måste diskutera framtiden för våra 
äldre och vi behöver mera kunskap. 
 
Bertil Hagelin: Eftersom vi lever längre får vi fler äldre personer i kommunen 
och demens blir allt vanligare hos de äldre. Vård- och omsorgsförvaltningen 
har därför fått i uppdrag att utreda framtida behov av särskilda boenden och 
trygghetsboende. Frågan ska lyftas till Kommunstyrelsen 
 
Sören Sandman: Om tio år är var fjärde kommuninnevånare över 65 år. Mer 
pengar behövs till äldreboende. FABO måste fortsätta att bygga lägenheter. 
KRPF behöver vara med i diskussionen att förbättra tillgänglighet och vara 
med i byggnationen i ett tidigare skede. 
 
Britt-Marie Johansson: I nuläget är det kö till demensboendena, men 
demenssjuka kan bo hemma längre och med bättre omgivning i form av 
hjälpmedel och stöd i hemmet. Att flytta en demenssjuk person är inte bra. 
 
Bertil Hagelin: Åshöjda och Forsgården föreslås Kommunfullmäktige göra om 
till trygghetsboende. Trygghetsboende är ej biståndsbedömt, men man 
måste fyllt 70 år. 

8. Övriga frågor 
Lennart Andersson efterlyser ämnen som ska tas upp på nästa sammanträde 
med KRPR. 
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