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Kommunala Rådet för Pensionärer och Funktionshindrade   
 
Minnesanteckningar 2011-11-01 
 
 
Plats och tid: Kommunhuset, Forshaga, kl 09-11.25 

 
Närvarande: Pensionärsorganisationerna: 

Lennart Andersson, Forshaga PRO, ordförande 
Enok Strandberg, Forshaga PRO 
Börje Larsson, PRO Deje 
Sören Sandman, SPF 
 
Handikapprörelsen: 
Bertil Bohm, RMR (Reumatikerförbundet)  
Kärstin Ågren, HRF (Hörselskadades Riksförbund) 
 
Kommunens representanter: 
Angelica Rage, ordförande KS 
Benny Pedersen (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 
Cecilia Fridman, ekonom 
Sven-Erik Heggen, driftchef, Kommunteknik och service 
Jonny Karlsson, driftchef, Kommunteknik och service 
Margaretha Seveborg, sekreterare 
 

 

 
Sekreterare: 

 
 

 
 
 
Ordförande: 

Margaretha Seveborg 
 
 

 
 
 
Justerare: 

Angelica Rage (S) 

 Börje Larsson, PRO 
 

 



 
 
 
 2 (6) 

1. Justerare 
Börje Larsson justerar dagens minnesanteckningar. 
 

2. Insamling - Världens barn 
Sören Sandman tackar företagen och kommunen för insamlade medel, som 
placerat Forshaga kommun på andra plats bland de värmländska 
kommunerna. 
 

3. Budgetmodell för Personlig assistans 
Cecilia Fridman presenterar en budgetmodell för Personlig assistans. 
Budgetmodellen ska förhoppningsvis göra det lättare att se var kostnaderna 
ligger. 
 

4. Kommunens regler för kultur- och årsbidrag 
Lena Gustafsson redogör för de 4,5 Mkr som går till föreningsverksamhet. 
Den största summan går till anläggningar, 106 tkr går till socialmedicinska 
föreningar. 
 
Det s k hälsobidraget drogs genom ett politiskt beslut bort 2011 och tyvärr 
kommunicerades inte detta ut till berörda föreningar! En översyn av 
bidragssystemet ska göras. Alla föreningar kommer att bjudas in till 
dialogmöten inför översynen. 
 
Ytterligare kommentarer: 
 
- Det finns önskemål från föreningarna om O-taxa för hyra av lokaler. 
- Forshaga kommun har många hallar men de räcker inte till ändå 
- 2011 blir det en ny arena med skatebana m m vid Lärcenter 
- Önskemål finns om en boulehall 
 
Kärstin Ågren: Hälsobidraget gör att kostnaderna i hemtjänsten minskar om 
de gamla håller sig friska. Bidraget, även om det är en mindre summa, 
betyder mycket för föreningarna. Tidigare fanns det tydliga regler för 
bidraget. 
 
Lena Gustafsson återkommer på nästa rådssammanträde med en redovisning 
av de bidrag som administreras av Kultur- och fritidsverksamheten. 
 

5. Dagläget på Lintjärn 
Ingrid Näsström redovisar en del av tidsplaneringen för Lintjärn. AME:s 
snickeri flyttar från Deje och Serviceenhetens tvättstuga kommer att flytta 
till Ullerudgården när de nya lokalerna är ombyggda. Inflyttning blir om cirka 
ett år. 
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Angelica Rage: Det mesta av kommunens kostnader är lokaler och  personal. 
Vi står i nuläget med för många lokaler p g a ändrad verksamhet. 
 
Lennart Andersson undrar hur mycket vite kommunen riskerar i nuläget när 
det gäller ej verkställda beslut inom vård och omsorg? 
 
Britt-Marie Johansson: Bedömning görs efter tre månader. Vite utdöms efter 
hur de gamla har det – om personen har hemtjänst finns risk för vite – om 
personen är på korttidsboende är risken för vite mindre. I nuläget är en 
tionde boendeplats inrättad för att vi ska undvika vite. 
 

6. Äldreguide m m 
Lennart efterlyser åtgärder för att Forshaga kommun ska få bättre betyg i 
den s k Äldreguiden. Det är fortfarande för lång tid mellan kvällsmål och 
frukost – s k nattfösare behövs! 
 
Britt-Marie är bekymrad över att betyget för bemötande har sjunkit trots 
genomförd utbildningar. I framtiden kommer det nya hemtjänsttagare och 
med dem ny krav. 
 
Lennart tar upp nattfastan – elva timmar mellan kvällsmål och morgonmål. 
 
Britt-Marie: Detta har vi arbetat med sedan 2004. Jag ska ta upp detta med 
enhetscheferna igen. 
 
Börje Larsson: Återinförandet av mat i baren på Ullerudgården med 
tilhörande kulturverksamhet är en stor succé. Det kommer även folk dit som 
inte bor i huset. Önskemål finns om servering även på helgerna. 
 

7. Avgifter för larm inom hemtjänsten – trygghetslarm i 
ordinärt boende 
Britt-Marie: Vi är bland de kommuner i landet som har den högsta avgiften 
och så har det varit länge. Pengar för att sänka avgifterna ströks i 
budgetarbetet för 2012. Vi får aldrig klagomål från brukarna på att 
larmavgiften är för hög! 
 
Lennart: Har man enbart larm och ingen hemtjänst kostar det 335 kronor per 
månad. 
 
Britt-Marie: När högkostnadsskyddet träder in ingår larmkostnad. Dessutom 
jämkas avgifterna för särskilt boende och hemtjänst. Vi subventionerar 
kraftigt både larm och mat. 
 
På nästa rådssammanträde vill Angelica veta varför vi har så höga 
larmkostnader! 
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8. Presentation av olika projekt inom Vård och omsorg 
Presenteras på rådets nästa sammanträde! 
 

9. Delårsbokslut för Forshaga kommun 
Ingrid Näsström informerar om det nya arbetssättet att arbeta med bokslut. 
Verksamhetssystemet heter Stratsys. Politikerna ska ta fram mål och 
tjänstemännen åtaganden för att nå till dessa mål. Så småningom ska 
medborgarna kunna gå in på webben och läsa detta. 
 
Koncernen Forshaga går med +9.5 Mkr vilket betyder 1.8% i överskott. 
 
Kommunen har gjort ett bra resultat, vi har en god ekonomi så att vi kan 
göra nya investeringar. Under 2012 kommer politikerna att omformulera 
målen vilket innebör att tjänstmännen ska ändra sina åtagande. 
 
Nu jobbar förvaltningarna med 2012-års detaljbudget. Den 1 november är 
det avläsning av antalet kommuninnevånare vilket har betydelse för 
skattetillväxten. 
 
Översyn pågår över hela landet när det gäller skatteutjämningsbidrag för 
2012. 
 

10. Sammanträdesdagar 2012 
Sammanträdesdagar för 2012 bestäms på förmöte 2012. 
 

11. Övriga frågor 
Sören undrar om FABO har en underhållsplan för sina fastigheter och 
Kenneth Eriksson meddelar att det har man. Sören undrar om Forshaga Fiber 
(ägt av kommunen). Kenneth meddelar att det går trögt med utbyggnaden. 
Skived är det första området som ansluter sig. Samtliga FABO-hus kommer 
att anslutas. 
 
Lennart uttrycker missnöje över att kanalutbudet i FABO:s fastigheter 
ändrats. Kenneth meddelar att det beror på kanalägarna och det  kan inte 
FABO påverka. 
 
Lennart saknar hyreslägenheter till rimliga hyror. 
 
Angelica: Det har vi tagit upp på riksdagsnivå. Inte ens Karlstad kan bygga 
lägenheter med billiga hyror. Inga privata intressenter är villiga att bygga 
utan det faller på FABO:s lott. 
 
Maria Norell: Byggnationen vid Storgatan blir inte av eftersom Länsstyrelsen 
anser att där är bullerproblem. 
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Kenneth: FABO har byggnation på gång på Geijersgatan, Storgatan och 
Bruksgatan. Att bygga centralt är dyrt eftersom vissa husägare måste lösas 
ut. 
 
Angelica: Nuvarande turismchef kommer att få ny titel och i hennes 
arbetsuppgifter kommer att ingå att kontakta nyinflyttade innevånare och 
även de som flyttat ut för att ta reda på varför de flyttar till respektive från 
kommunen. 
 
Lennart: Kommunteknik bör se över övergångsställena, många av dem har 
för höga kanter. Dessutom behövs trafikhinder på Storgatan och 
Grossbolstorpsvägen. 
 
Maria: På Grossbolstorpsgatan är det 30 som som gäller. Om man sätter upp 
hinder blir det problem med tillfarten till fastigheterna. 
 
Sven-Erik Heggen: Trafiköar fungerar bra. Översyn av övergångställe har 
börjat och extra belysning har tillkommit. Man har börjat i centrum och 
längre fram kommer ytterområdena att åtgärdas. 
 
Lennart påpekar att det är ett stort övertidsuttag för personalen inom Vård 
och omsorg.  
 
Britt-Marie: Det är vår egen personal som jobbar mer än de har tjänst till – 
de flesta jobbar ju deltid. 
 
Börje tycker att tre stora skyltar på Kulturhuset i Deje är i mesta laget. 
Folkets hus-skylten syns dåligt. Lena påpekar att barn och ungdomar hittar 
lättare till huset nu när det är bra skyltat. Dessutom har representant för 
Folkets Hus varit med i arbetet runt skyltningen. På rådets nästa 
sammanträde ska skyltkostnaderna redovisas! 
 
Börje efterlyser ljusinformationsskylt när man kommer norrifrån in i 
Forshaga kommun. Det finn ju en när man kommer söderifrån.  
Angelica svarar att det är en kostnadsfråga och att det så småningom 
kommer en skylt norr om Deje. 
 
Börje: Dömlekorset är trafikfarligt – man måste köra över tre filer när man 
ska över korsningen – Trafikverket borde informeras. 
 
Börje: Vad görs åt skrotbilar på tomt i Deje? 
 
Maria: Det är ett stort bekymmer och en i stort sätt omöjlighet att bli av 
med dessa bilar. Det är inte att göra något på laglig väg om inte bilen läcker 
olja. 
 
Kärstin uttrycker oro för återväxten av personer som vill engagera sig i 
Gårdsrådet på Forsgården nu när man blivit en ideell förening. 
 
Britt-Marie: Gårdsrådet blev en ideell föreningen för att bidrag skulle kunna 
betalas ut på korrekt sätt. 
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Jonny Karlsson undrar om trappan vid gång- och cykelvägen vid 
Ullerudsgården. Eftersom den är svår att underhålla under snösäsongen vill 
Kommunteknik stänga av den. Börje träffar PRO till veckan och hör av sig till 
Jonny efter den träffen. 
 
Lennart vill att Anders Olsson redovisar om läkemedelsgenomgångar vid 
rådets nästa sammanträde. 
 
Bertil Hagelin gör reklam för revyn ”Garvsyra” den 17 november och 
Wermland Operas konsert den 29 november. Båda föreställningarna äger rum 
på Forshaga Folkets Hus. 
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