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Kommunala Rådet för Pensionärer och Funktionshindrade   
 
Minnesanteckningar 2011-09-13 
 
 
Plats och tid: Kommunhuset, Forshaga, kl 09-11.10 

 
Närvarande: Pensionärsorganisationerna: 

Lennart Andersson, Forshaga PRO, ordförande 
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)  
Benny Jensen, SRF 
Kärstin Ågren, HRF (Hörselskadades Riksförbund) 
 
Kommunens representanter: 
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 
Ing-Marie Fritzson, utvecklingsledare, vård- och omsorg 
Jonny Karlsson, driftchef, Kommunteknik och service 
Kent Nilsson, fastighetsförvaltare, Kommunteknik och 
service 
Lars-Åke Svensson, VD, kommunala bolag 
Margaretha Seveborg, sekreterare 
 

Övriga: Gunnar Ström, Röda Korset, Forshagakretsen 

 

 
Sekreterare: 

 
 

 
 
 
Ordförande: 

Margaretha Seveborg 
 
 

 
 
 
Justerare: 

Lennart Andersson, PRO 

 Rose-Marie Abrahamsson, FUB 
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1. Justerare 
Rose-Marie Abrahamsson justerar dagens minnesanteckningar. 
 

2. Kommunals pensionärsförening 
Kommunals pensionärsförening bildades i december 2010. Föreningen vill bli 
representerade i Kommunala Rådet för Pensionärer och Funktionshindrade. 
Eftersom detta kräver ändring i reglementet av Kommunfullmäktige får 
Kommunals pensionärsförening delta i det interna samrådet tills vidare. 
 

3. Lintjärnsparken 
Gunnar Ström informerar om hur långt man kommit med arbetet med 
Lintjärnsparken och poängterar parkens centrala läge och att det finns bra 
förutsättningar för parken. Parken är indelad i flera s k rum bl a 
Perenngården och Vattenparken. Parken är från början tänkt för de äldre. 
Men hur man går vidare beror nu till viss del på vad som händer med 
Lintjärn. 
 
Tankar finns att skapa en Barnskog och en vandringsled med skulpturer, 
natur och bänkar. 
 
Röda Korsets ”Träffpunkt Lintjärn” har flyttats till Forsgården. 
 

4. Skrivelse från Forshaga-Deje Hörselskadades förening 
Föreningen önskar en redogörelse för kommunens regler för kultur- och 
årsbidrag till föreningar för handikappade. Lena Gustafsson, ansvarig för 
bidrag, bjuds in till nästa sammanträde. 
 

5. Lintjärn och byggnationer i Forshaga 
Lars-Åke Svensson informerar om uppdraget att bygga om Lintjärn Norra. 
Eftersom man inte får lov att bygga enkelsidiga lägenheter blir 
kvadratmeterkostnaden för en lägenhet på 57 kvm 7 500 kr per månad och 
det blir svårt att hyra ut med så dyr hyra. Därför faller dessa planer. 
 
Nybyggnation i kv Lönnen och på Geijersgatan kommer igång våren 2012 och 
kommer att bli klara året därpå. Dessutom kommer det att byggas två 
punkthus med vardera 16 lägenheter på Bruksgatan. 
 
Kent Nilsson informerar om att i budgetarbetet för 2012 finns planer för 
annan användning av lokaler på Lintjärn och Ullerudsgården för Vård och 
omsorgs administration och Lärande och arbetes Arbetsmarknadsenhet 
(AME). Upphandling av ramavtal för ombyggnation är på gång och blir klar i 
november. I januari 2012 börjar ombyggnationen och i december ska den 
vara klar, kostnad 5,8 Mkr. I summan ingår p-platser. 

Margaretha Seveborg, e-post: margaretha.seveborg@forshaga.se 
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6. Hörslingor 
Jonny Karlsson har inventerat i vilka kommunala lokaler det finns hörslingor. 
Det finns på Lärcenter men den fungerar inte men bristen kommer att 
åtgärdas. Offert är begärd för installation av hörslinga i kommunhuset och 
budgetberedning kommer att ta ställning till önskemålet. 
 

7. Presentation av värdighetsgarantier 
Ing-Marie Fritzson informerar om arbetet med att ta fram 
värdighetsgarantier för äldreomsorgen. PowerPointbilderna bifogas. Arbetet 
ska ge större valfrihet för brukarna. Den 15 oktober ska en plan lämnas in till 
Socialstyrelsen. En arbetsgrupp bestående av Sören Sandman, Lennart 
Andersson och Rose-Marie Abrahamsson utses för att samarbeta med Ing-
Marie. 
 

8. Presentation av olika projekt 
Vid nästa rådssammanträde kommer Vård- och omsorgsnämndens olika 
projekt att presenteras. 
 

9. Övriga frågor 
Bertil: Vård- och omsorgsnämnden har inte pengar till att finansiera hela 
Gläntan, det saknas ytterligare någon miljon. En översyn görs över hela 
kommunens alla verksamheter för att få fram pengar. 
 
Ingrid Näsström: Kommunens skatteunderlag för nästa år har minskat med 3 
Mkr. 
 
Lennart Andersson vill ha kommunens hjälp med att få till en förbättring av 
vårdcentralens telefonkö. Ingrid kommer att kontakta vårdcentralen i 
frågan. 
 
Bertil Hagelin: Från den 3 oktober kommer det att på försök serveras lunch 
på vardagarna i baren på Ullerudsgården, Serveringen sker i kombination 
med kulturevenemang och AME (Arbetsmarknadsenheten) ansvarar för detta 
tillsammans med Kostenheten. Verksamheten är ett projekt på tre månader. 
Information kommer i Kontakten. 
 
Sören Sandman tar upp om läkemedel för 80-åringar. Britt-Marie informerar 
om att Forshaga kommun haft läkemedelsgenomgångar.Forshaga kommun 
söker inte pengar för egna. Däremot sker samverkan med Landstinget vid 
framtida genomgångar. 

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

 
Rose-Marie Abrahamsson efterlyser regelbundna utepromenader för de äldre. 
Britt-Marie lovar att titta på detta. 
 
Lennart Andersson efterlyser legitimation för vikarierna i vården. Britt-Marie 
kommer att göra en kontroll av hur legitimationerna används. 
 

10. Nästa sammanträde 
Nästa sammanträde blir den 1 november kl 9-12 på Folkets Hus, Forshaga. 
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