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Folkets Hus, Forshaga, klockan 09.00-11.00 
 

Närvarande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tjänstemän: 

Pensionärsorganisationerna: 
Lennart Andersson, PRO Forshaga 
Enok Strandberg, PRO Forshaga 
Börje Larsson, PRO Deje 
Sören Sandman, SPF 
Tor Björk, SPF 
 
Handikapprörelsen: 
Inger Olsson, RMR 
Kärstin Ågren, HRF 
Kristina Hagstrand, HRF 
 
Nämndernas representanter: 
Angelica Rage (S), Kommunstyrelsen, 
ordförande 
Kenneth Eriksson (S), Lärande och arbete 
Bertil Hagelin (S), Vård och omsorg 
Benny Pedersén, Barn och utbildning 
 
Ingrid Näsström, kommunchef 
Lena Backlund, ekonomichef 
Lena Gustavsson, kultur- och fritidschef 
Sven-Erik Heggen, driftchef Kommunteknik och 
service 
Hanna Johansson, assistent Miljö och bygg samt 
Kommunteknik och service 
Lars-Åke Svensson, vd Forshagabostäder 

 Maj-Britt Westlund, sekreterare 
  
 
Sekreterare: 

 

  

 Maj-Britt Westlund 
  
Ordförande:  
  

 Angelica Rage (S) 
  
Justerare:  
  

 Tor Björk, SPF 
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1. Justerare 
 
Tor Björk justerar dagens minnesanteckningar. 
 

2. Nästa KRPF 
 
Nästa KFPF blir tisdag 26 november 2013 klockan 09.00 i Folkets Hus. 
 

3. Information om budget 2014 
 
Lena Backlund berättar om förutsättningarna för budget 2014 och flerårsplan 
2015-2016. Samtliga nämnder har i uppdrag att lägga budgetförslag inom ram, 
men får kompensation för lönehöjningar. Folkmängden är ett orostecken med 
negativ utveckling. Befolkningssiffran i september visar på 11.260 invånare. 
 
Nämndarbete pågår under hösten och budget för 2014 tas av kommunfullmäktige 
26 november.  
 
I maj beslutade kommunfullmäktige om ett resultat på 0,8 % och att valnämnden 
får 415 tkr.  
 
Barn- och utbildningsnämnden behåller överskottet av gymnasiekostnaderna. 
Benny Pedersén informerar om nämndens arbete och att kostnaderna för 
placering av barn har ökat kraftigt under året.  
 
Bertil Hagelin informerar om Vård- och omsorgsnämnden, som behåller 1,2 mkr 
till annat än brandsäkerhet. Kostnaden för hemtjänst ökade 2012 med 25-30 %. 
Under 2013 har heltidsprojektet genomförts. LSS-behovet ökar bland barn och 
ungdomar. Brukare både inom hemtjänst och särskilda boenden känner sig 
trygga. 
 
Kommunledningsstab, Näringsliv och tillväxt samt Kultur och fritid är i ram. 
Kommunteknik och service får höjning av ram till asfalt, underhåll och livsmedel. 
 
Arvoden till gode män och ställföreträdare ökar. 
 
Kenneth Eriksson berättar att största utmaningen för Lärande och arbete är 
arbetslösheten för ungdomar mellan 18 och 14 år, som ligger på 37 %. Målet är 
att den ska vara lägre än riksgenomsnittet. Lärande och arbetes motto är ”Hög 
kvalitet till så låg kostnad som möjligt”. 
 
För miljö och byggnämnden ökar bostandsanpassningskostnaderna. Även under 
2014 avsätts en miljon kronor till mygg. 
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Lennart Andersson informerar om föreningsstöd till pensionärsföreningar. 
Föreningsstödet varierar mellan Värmlands kommuner. Sören Sandman säger att 
det är lika bland SPF-föreningar. Inger Olsson har kollat reumatikerförbunden och 
även här är det stora skillnader på föreningsstöd mellan Värmlands kommuner. 

4. Forsgårdens och Åshöjdas framtid 
 
Lars-Åke Svensson informerar om Forsgården och Åshöjda, som fr.o.m. 1 juni i år 
är trygghetsboenden. I Forsgården finns 38 bostäder och i Åshöjda finns 28 
bostäder. FABO förvaltar husen och administrerar lägenheterna som vilka 
boenden som helst. Kommunen betalar för gemensamma ytor i Forsgården och 
Åshöjda. Brandlarm har beställts till samtliga lägenheter. 
 
Gårdsrådet bjuder genom Maj-Britt Westlund in Ingrid Bäckström till möte onsdag 
25 september om lokalernas användning. 
 

5. Övriga frågor 
 
Angelica Rage och Sven-Erik Heggen tar upp frågan om placering av de kinesiska 
gymredskapen. Nu finns de vid Villa Paris. Nytt förslag är att köpa in några 
redskap till och placera redskapen i Slottsparken. Lennart Andersson föreslår 
alternativt placering i triangeln mellan Gula Villan och banvallen, men tycker att 
Slottsparken är ett bättre alternativ än Villa Paris. Frågan tas upp i 
pensionärsorganisationerna som lämnar svar innan 15 november. 
 
Sören Sandman efterfrågar dusch i omklädningsrummet vid träningslokalen i 
Lintjärn. Sven-Erik Heggen tar med frågan till Jonny Karlsson. 
 
Börje Larsson frågar hur det går med erosionsskydd i Deje, som ska vara klart 
under 2014. Sven-Erik Heggen berättar att en sträcka längs älven görs i vinter. 
 
Börje Larsson frågar hur det blir med stigen runt Forstjärn, som man lovat ställa i 
ordning. Frågan skickas till Intryck Forshaga. 
 
Kärstin Ågren har skickat in en skrivelse till kommunen angående frågan om hur 
tekniska hjälpmedel för hörselskadade fungerar i kommunen. Hur får 
ensamstående hjälp med t.ex. byte av batterier i hörapparater? I april 2012 
diskuterades detta och frågan var om särskilt utbildad personal finns. Då var 
äldreomsorgschefen positiv till frågan. Bertil tar med frågan till förvaltningen och 
rapporterar till KRPF 26 november. 
 


