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Kommunala Rådet för Pensionärer och Funktionshindrade   
 
Minnesanteckningar 2011-04-12 
 
 
Plats och tid: Kommunhuset, Forshaga, kl 10.00-11.30 

 
Närvarande: Pensionärsorganisationerna: 

Lennart Andersson, Forshaga PRO 
Enok Strandberg, Forshaga PRO 
Börje Larsson, PRO Deje 
Sören Sandman, SPF 
Tor Björk, SPF 
Sylvia Magnusson, Forshaga PRO, ersättare 
 
Handikapprörelsen: 
Rose-Marie Abrahamsson, FUB (Föreningen 
Utvecklingsstörda barn, unga och vuxna) 
Bertil Bohm, RMR (Reumatikerförbundet)  
Benny Jensen, SRF (Synskadades Riksförbund) 
Kärstin Ågren, HRF (Hörselskadades Riksförbund) 
 
Kommunens representanter: 
Angelica Rage, (S), ordförande, KS 
Benny Pedersén (S), Barn och utbildning 
Bertil Hagelin (S), Vård och omsorg 
Lars-Ove Carlsson (S), Miljö och bygg 
 

Tjänstemän: Ingrid Näsström, kommunchef 
Britt-Marie Johansson, vård- och omsorgschef 
Jonny Karlsson, driftchef, Kommunteknik 
Sven-Erik Heggen, driftchef, Kommunteknik 
Margaretha Seveborg, sekreterare 

 

 
Sekreterare: 

 
 

 
 
 
Ordförande: 

Margaretha Seveborg 
 
 

 
 
 
Justerare: 

Angelica Rage 
 

 Lennart Andersson 
 

 



 
 
 
 

1. Justerare 
Lennart Andersson justerar dagens minnesanteckningar. 
 

2. Presentation 
Samliga närvarande presenterar sig eftersom det är första sammanträdet 
med det Rådet för Pensionärer och Funktionshindrade. 
 

3. Minnesanteckningar 
Minnesanteckningar ska föras istället för protokoll. 
 

4. Val av vice ordförande, andre vice ordförande och 
kontaktpersoner 
Vice ordförande: Lennart Andersson 
Andre vice ordförande: Bertil Bohm 
Kontaktpersoner: Lennart Andersson och Bertil Bohm. 
 

5. Reglemente, arbetsformer, ersättare i rådet för 
handikapprörelsen 
Ingrid Näsström går igenom reglemente och arbetsformer.  
 
När det gäller representanter för handikapprörelsen börjar vi med de 
föreningar som är med idag. Efterhand som rådet blir känt kan ytterligare 
representanter för andra funktionshinder knytas till rådet. 
 
Som ersättare i rådet för handikapprörelsen ska FUB och RMF meddela 
Margaretha Seveborg vilka som utses. 
 

6. Förfrågan från Kommunals pensionärsförening 
Kommunals nystartade pensionärsförening har ställt frågan om att få vara 
med i rådet. Föreningen ska bjudas in till nästa rådssammanträde för att 
presentera sig. 
 

7. Datum för rådsmöten 2011  
10 maj kl 14.00 
13 september kl 10.00 
1 november kl 10.00 



 
 
 
 

Sammanträdena ska alternera mellan Deje och Forshaga. 
 

8. Samhällsplanering 
Ingrid Näsström informerar om att kommunen ska arbete med 
samhällsplanering i Ungdomsrådet, detta råd och i medborgardialogen. Det 
krävs ny krafttag eftersom kommunens befolkning minskar. Enligt SCB:s 
statistik är det i huvudsak 50+are och ungdomar som flyttar. För att behålla 
50+arna som vill sälja sina hus behövs bostadsrätter. FABO har 45 
bostadsrättslägenheter på G och ytterligare fler behövs. 
 
Vid rådets sammanträde i maj ska en arbetsgrupp för samhällsplanering 
bildas. 
 
Lennart Andersson frågar om parlägenhet inom särskilt boende. Britt-Marie 
Johansson meddelar att det finns en parlägenhet på Lintjärn. Tyvärr är 
efterfrågan på den mycket liten. 
 
Sören Sandman undrar om ombyggnation av Lintjärn. Britt-Marie Johansson 
kommer att redovisa från pågående lokalöversyn på majsammanträdet. 
 

9. Bostadsförsörjningsprogram 
Bostadsförsörjningsprogram är på G och kommer att tas upp på 
majsammanträdet. 
 

10. Detaljplaner 
Detaljplaner för kv Lönnen och Mjölnaren finns med i kallelsen. Ytterligare 
byggnationer som är aktuella är i kv Svanen och på Lyckan. 
 

11. Tillgänglighetsguide 
Tillgänglighetsguiden borde bantas ner, om den ska blir användbar och 
läggas ut på hemsidan. 
Kärstin påpekar att hörselslingor saknar i kommunhusets sammanträdesrum 
och på Torget i Lärcenter. Dessutom är det problem med tillgängligheten till 
hissen i biblioteket på Lärcenter. Jonny Karlsson tog med sig ärendet till sin 
förvaltning. Dessutom lovar Angelica att kommunstyrelsen ska ge Miljö- och 
byggnämnden i uppdrag att se över tillgängligheten i offentliga miljöer. 
 

12. Övriga frågor 
Folkhälsobidrag  
Lennart Andersson undrar varför folkhälsobidraget tagits bort. Angelica 
meddelar att pengarna är tänkta att slussas ut i form av studiecirklar 
istället. Börje Larsson och Lennart anser att beskedet kom för sent, när 
föreningarna redan lagat sin budget för 2011. 
 



 
 
 
 

Skenande kostnader i hemtjänsten 
Lennart Andersson undrar om radioinslaget med Britt-Marie Johansson om 
hemtjänstens kostnader. Britt-Marie svarar att efterfrågan på särskilt 
boende har minskat och kostnaderna för hemtjänsten har ökat, dock mer än 
som står i relation till minskningen av särskilt boende. För att delvis 
förhindra ett nytt underskott har tjänstetillsättningar stoppats och en 
granskning av rutiner och arbetssätt bl a för hemtjänstens kringtid startats. 
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