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Gert Björnvatt (S) Ledamot
Maria Norelt (5) Ledamot
Per Law6n (S) Ledamot
Aakash Budathoki (S) Ledamot
Monica Axelsson, PRO Forshaga
Bengt-Åke Brunsell, PRO Utterud
Ragnhitd Duva, SKPF
lnger Olsson, RMR
lngrid Bäckström, anhörigföreningen
Rosemarie Abrahamsson, FUB Karlstad
Sören Sandman, SPF
Gunilla Söderlund, SPF

Het6n Lindetöf, RMR

Göran Adrian (C)
Maired Johansson, PRO

Bo örtegren, SPF

Britt Ohlsson, SKPF

Anna-Lena Perman (Vård- och omsorg)
Marita Edtund (Vård- och omsorg)
Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (Vård- och
omsorg)
Nine karlssson Norman, Agera Värmtand
Hanna Risberg, bygglovshand läggare
Cecitia Hahne, enhetschef VC
Lena Backtund, ekonomichef
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Mötets öppnande och val justerare

3(11)

Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade beslutar
- utse Bengt-Åke Brunsett, PRO Deje att justera protokottet

Beslutet skickas för verkstä[ighet titt
Beslutet skickas för kännedom titt:

(% flr-,

Utdragsbestyrkande
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Agera Värm land

Beslut
Kommunata rådet för pensionärer och funktionshindrade beslutar
- notera informationen

Bakgrund
Agera Värmland har 29 medtemsorganisation bland annat atla Värmlands kommuner. Måtet
att är att verka för de mänskliga rättigheter och de demokratiska id6erna. Agera Värmland
arbetar med att förebygga och motverka diskriminering på grund av kön, könsidentitet e[[er
uttryck, etnisk tiIthörighet, retigion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning,
sexuell täggning och ålder.

Agera Värmtand arbetar främst med att förebygga och motverka diskriminering och
trakasserier genom kurs-och seminarieverksamhet och atlmän information om
diskrimineringslagen och mänsktiga rättigheter, samt med opinionsbitdning. Man har också
avgiftsfri rådgivning och information titt enskitda. Man ger också juridisk rådgivning och stöd
titt enskitda i heta Värmtand.

Agera Värmland är en av 18 stycken Antidiskrimineringsbyråer i Sverige.

Bestutet skickas för verkstältighet titt

Bestutet skickas för kännedom ti[[:

ffi,9n

Utdragsbestyrkande
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Barn och utbildningsförvaltningen presenterar sin verksamhet
för målgruppen inom rådet

Beslut
Kommunata råder för pensionärer och funktionshindrade beslutar
- notera informationen

Bakgrund
Aakash Budathoki ordförande i BUN berättar om skolans arbete om funktionshindrade
ungdomars vittkor i skolan. lnkludering och delaktighet är nyckelord i skotan. Det handlar
bland annat om konkreta anpassningar i den pedagogiska- sociala- och fysiska mitjön för att
öka titlgängtigheten. Elevhätsan utgörs av rektor, kurator, skotpsykotog, skol[äkare och
skolsköterska.

Även studie- och yrkesvägledare dettar i det förbyggande arbetet i grundsärskolan, som
redan börjar i årskurs fem och sex.

Grundsärskoleverksamhet finns i varje skotområde. Det är en utmaning att hitta och få rätt
kompetens ti[[ verksamheterna. Träningsskotan är förtagd titl Deje. Skitlnaden metlan
träningsskola och grundsärskola är att de har olika tim- och kursptaner. Det är en noggrann
process innan en elev btir antagen titt grundsärskolan.

Aakash Budathoki avslutar med att uppmana rådet titt att vara det forum det är tänkt att
vara även för funktionshindrade och funktionshindrade ungdomar. Aakash Budathoki lovar
att lyfta dessa frågor titt rådet för att öka denna grupps möjtigheter att synas och vara
delaktiga.

Beslutet skickas för verkstättighet titl:
Beslutet skickas för kännedom ti[t:

,fl n

Utdragsbestyrkande
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Ekonomiskt läge

Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar
- notera informationen

Bakgrund
Lena Backlund informerar om årsbokslutet 2019 och det aktuetta läget 2020. Gättande
intäkter och kostnader redovisas detatjerat hur läget ser ut inom otika områden och
förvattningar. Även prognoser för skatteintäkter och utjämningsbidrag från staten redovisas,
samt må[ över en fem års period med prognosticerade resultat. Budgetarbetet för 2021 har
påntirjats och ett förstag håtter på att arbetas fram, bland annat föreslås att inga över- e[[er
underskott f rän 2020 för nämnder ska tas med in i ZOZ1. En ny uppfötjningsmatt för ekonomi
är under framtagning. Det för att ekonomiskt täge ska redovisas på samma sätt i atta
nämnder.

Beslutet skickas för verkstätlighet titt:

Beslutet skickas för kännedom ti[t:

# frr,

Utdragsbestyrkande
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Vårdcentralen - aktuellt läge

Beslut
Kommunata rådet för pensionärer och funktionshindrade beslutar
- notera informationen

Bakgrund
Liksom tidigare finns det inte tilträcktigt med läkare, hyrläkare används. Cecitia Hahne
försöker få kontinuitet genom att ha samma hyrtäkare på ptats under [ängre tid. De som
inte fungerar i Forshaga har inte anlitats igen. Gtädjande är att en ny läkare vid namn Kent
Martinsson har rekryterats titl Vårdcentraten (VC) i Forshaga.

Corona viruset - om det btir någon som blir smittad i Forshaga så är det stutenvården som
tar hand om dem på centralsjukhuset. Atla som söker hänvisas till Centratsjukhuset
Karlstad. Vårdcentralen har ett infektionsrum för de fatt som kommer direkt. VC har
direktinformation om täget i Värmtand. Generettt angående coronaviruset är att det inte
finns något vaccin och ingen som haft det tidigare. Genomstaget kan därför bti vätdigt stort
om det btir ett utbrott.

I samverkan metlan kommunen och vårdcentraten kommer läkare Kent Martinsson vara i
Deje varannan vecka. Atla inskrivna på hemsjukvården kommer att kunna bli skrivna hos
honom. Det ökar kontinuiteten att få en egen läkare. Detaljerad informationen kommer att
gå ut i veckan via distriktssjuksköterskorna.

Vårdcentralens telefontittgängtighet diskuteras. Cecitia Hahne menar att tittgängtigheten är
god, med vissa säsongsbetonade toppar.

Bengt-Åke Brunsell påpekar att det finns en fartig trottoarkant vid en p-handikapptats i
Forshaga utanför VC:s lokater. Konstateras att det är kommunal mark, frågan
vidarebefordras titl Kommun teknik.

Cecitia Hahne ska bti pensionär och tackade för den tiden hon har fått vara med i KRPF
Cecilia kanske kommer med nästa möte och tar i så falt med sig sin efterträdare.

Bestutet skickas för verkstältighet tilt:

Bestutet skickas för kännedom titt:

0t-,4:G
/t/ it

Utdragsbestyrkande
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Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade beslutar
- notera informationen

Bakgrund
Anna-Lena redovisar 2019 års resultat av socialstyretsens enkät Vad tycker de äldre om
ä[dreomsorgen?
I det stora hela är man nöjd med den omvårdnaden man får. Man besväras av ensamhet
elter ofrivitlig isolering. Där har siffrorna btivit bättre inom särskilt boende, däremot har det
sjunkit lite i ordinärt boende. Anna-Lena berättar även om förvaltningens undersökning som
genomfördes 2019 om ensamhet på särskitt boende.
Anna-Lena redovisar de otika resultaten. Vem är det som svarar är en fråga som Anna-Lena
diskuterar, 92%har inte besvarat den sjätv utan fått hjätp av anhörig, godeman etter annan
person.
De som vitt kan få atta siffror. Kontakta Anna-Lena Perman så ordnar hon det.

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Bestutet skickas för kännedom till:

sign

fr-/,{r

Utdragsbestyrkande
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Aktuellt läge Forsgården och Åshöjda

Beslut
Kommunata rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar
- notera informationen

Bakgrund
En hemtjänstens [okaler i Forsgården är uppsagda. Samlingssaten, gymnastiken i kättaren
och omktädningsrum btir kvar. Vävstolarna titthör vuxenskolan. Vuxenskotan kommer
antagtigen att hyra direkt av FABO i fortsättningen.
Kontakt har tagits med gårdsrådet för ett fortsatt arbetet kring verksamheterna som
bedrivs. En arbetsgrupp har bitdats för verksamheten i lokalerna, i den ingår Anna-Lena
Perman samt representanter från föreningarna som använder lokaterna. Samma sak kommer
att ske i Deje ti[tsammans med Gårdsrådet Åshöjda. Det mötet sker i dag 3 mars med
förhoppningen att en arbetsgrupp kommer att bitdas även där för hur man kan gå vidare.
lnga av de kvarvarande lokaterna på Forsgården är uppsagda i nuläget. Arbetsgruppen ska se
över lokalbehovet.

Bestutet skickas för verkstätlighet titt:

Beslutet skickas för kännedom titt:

,$ rfn
Utdragsbestyrkande
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Val av kontaktpersoner för beredningar och remissärenden

Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar
- vätja Rosmarie Abrahamsson (FUB) och Sören Sandman (SPF) titt kontaktpersoner för KRPF

Bakgrund
I regtementet för Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade anges att det ska
vätjas två kontaktpersoner. Kontaktpersonerna uppgift är att vara samarbetspartner för
kommunen gättande löpande ömsesidig information metlan sammanträdena samt även vara
samarbetspartner inför sammanträdena och vid beredning av olika ärenden.
lnför rådsmötena håtts atttid en ärendeberedning där kontaktpersonerna dettar.

Beslutet skickas för verkstättighet titt:

Bestutet skickas för kännedom tilt:

från

Utdragsbestyrkande
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övriga frågor

Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar
- notera informationen
- begära information på uppkomna frågestätlningar till nästa rådsmöte, och att åtgärder
vidtas så snart det är möjtigt

Bakgrund
Bengt-Åke Brunsell (PRO): Wifi-stotpe titt Deje önskas
Bengt-Äke Brunsell (PRO): Boutebana byte fiberduk och nytt material
Bengt-Åke Brunsel[ (PRO): Anslagstavlan i Deje vem ansvarar för den? Skräpig och mycket
lappar i lager.
Bengt-Åke Brunsel[ (PRO): Hur det med det nya LSS-boendet och mettanboendet Åsmyren?
Monica Axelsson (PRO): Fixartjänsten hur går det med den?

Rosmarie Abrahamsson (FUB): Mobbning - alta har ett ansvar att reagera! Säger etter gör
man ingenting så godkänner man att det är ett ok beteende!

Bestutet skickas för verkstättighet titt: VON, Kommun teknik, Samhätlsplanerare

Beslutet skickas för kännedom titt:

ffi-,?c

Utdragsbestyrkande


