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Kommunala Rådet för Pensionärer och Funktionshindrade   
 
Minnesanteckningar 2011-05-10 
 
 
Plats och tid: Folkets hus, Deje, kl 14.00-15.20 

 
Närvarande: Pensionärsorganisationerna: 

Lennart Andersson, Forshaga PRO 
Enok Strandberg, Forshaga PRO 
Börje Larsson, PRO Deje 
Sören Sandman, SPF 
Tor Björk, SPF 
 
Handikapprörelsen: 
Rose-Marie Abrahamsson, FUB (Föreningen 
Utvecklingsstörda barn, unga och vuxna) 
Bertil Bohm, RMR (Reumatikerförbundet)  
Kärstin Ågren, HRF (Hörselskadades Riksförbund) 
 
Kommunens representanter: 
Angelica Rage, (S), ordförande, KS 
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 
Lena Backlund, ekonomichef 
Jonny Karlsson, driftchef, Kommunteknik och service 
Kent Nilsson, fastighetsförvaltare, Kommunteknik och 
service 
Margaretha Seveborg, sekreterare 

 

 
Sekreterare: 

 
 

 
 
 
Ordförande: 

Margaretha Seveborg 
 
 

 
 
 
Justerare: 

Angelica Rage 
 

 Lennart Andersson 
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1. Justerare 
Lennart Andersson justerar dagens minnesanteckningar. 
 

2. Budget 2012 
Lena Backlund informerar om budget 2012 och flerårsplan 2013-2014. Lenas 
PowerPoint-redovisning bifogas. 
 
/Frågor och svar: 
På frågan om kommunens borgensåtaganden svaras att de enda åtaganden 
som kommunen har är de till FABO, för att möjliggöra förmånliga lånevillkor. 
 
Fibernätet i kommunen ska byggas ut. Ett projekt om fibernät är på G och 
drivs av Karlstads universitet och Region Värmland./ 
 
Varje nämnd ska göra en detaljbudget. Redan nu är det klart att Vård- och 
omsorgsnämnden får ett tillskott på 2,7 Mkr och Barn- och 
utbildningsnämnden får 1,5 Mkr. 
 
/Fråga och svar: 
På frågan om hur det kommer att gå med vårdcentralen i Deje blir svaret att 
kommunen ska kontakta privata vårdgivare för att se om det går att driva 
vårdcentralen vidare./ 
 

3. Lokalöversyn, Lintjärn 
Kent Nilsson och Britt-Marie Johansson informerar om förslag till ombyggnad 
av Lintjärn: Bakgrunden är överskott på lokaler och att en ny vårdcentral 
byggs i Forshaga och då återgår vårdcentralens gamla lokaler till kommunen. 
Kent delar ut ritningar på tänkt ombyggnation.  
 
Lintjärnsparken kommer att projekteras under året och byggas under 2012 
och stå klar 2013. 
 
4. Utbildning för rådsmedlemmar 
Rådet vill ha samma utbildning som nyvalda politiker får. Eftersom den 
utbildning var i januari blir det en utbildning för rådsmedlemmarna i 
september. Utformningen bestäms på förmötet 23 augusti. 
 
5. Hörselslingor 
Jonny Karlsson har inventerat i vilka av kommunens lokaler som det finns 
hörselslingor – förteckningen biläggs. 
I kommunhuset finns ingen hörselslinga. På marknaden lär det finnas 
hörselslingor med avskärmning. Kanske kan mobil utrustning som kan flyttas 
mellan sammanträdeslokalerna vara ett alternativ? . 
Kärstin påpekar att de finns vridbara bordmikrofoner så att en mikrofon 
räcker till fyra personer. Det är vikigt att hörselslingorna verkligen fungerar 
och att någon kollar upp detta. Jonny noterar. 

Margaretha Seveborg, e-post: margaretha.seveborg@forshaga.se 
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Margaretha Seveborg, e-post: margaretha.seveborg@forshaga.se 

 
6. Arbetsgrupp – samhällsplanering 
Sören Sandman utses till sammankallande i ”arbetsgruppen för 
samhällsplanering” och får samråda med rådmedlemmar m fl efter behov. 
Synpunkter på samrådsremisser m m skickas direkt till Miljö- och 
byggnadsförvaltningen. 
 
Ann-Marie Kvarnström, Miljö- och bygg, informeras om att samrådsremisser 
m m ang byggnationer m m som är ställda till Kommunala Rådet för 
Pensionärer och Funktionshindrade ska skickas direkt till Sören Sandman. 
 
7. Övriga frågor 
Rose-Marie Abrahamsson planerar för ForshagaFestivalen och vill ha 
personer från frivilligorganisationer som kan vara med vid de bord, som 
kommer att ställas upp utanför Lärcenter. Kärstin Ågren meddelar att 
”Hörselskadade” och ”Synskadade” kommer att delta i samverkan med ABF. 
 
2 000 personer pendlar ut från kommunen. 
700 personer pendlar in till kommunen. 
 
Den 23 augusti kl 11 blir det förmöte! 
  


	1. Justerare
	2. Budget 2012
	3. Lokalöversyn, Lintjärn

