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Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade beslutar
- vätja lnger Olsson (RMR) titt justerare
- protokollet justeras 2019-09-29, ktockan 13:1 5

Bestutet skickas för verkstältighet titt:

Beslutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

tc
Utdragsbestyrkande
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Suicide Zero och om Ensamhet bland äldre

Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade beslutar
- noterar informationen

Bakgrund
Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska
självmorden. Cirka 1 500 personer tar sitt liv varje år. De atlra ftesta kan räddas. Suicide
Zeros vision är ett samhälte utan självmord.

Kunskapen för att uppnå visionen finns men den måste bti attmänt känd och potitiker måste
satsa pengar på konkreta åtgärder som minskar självmorden. Eftersom det finns mycket
tabu, okunskap, rädsta och stigma kring sjätvmord och psykisk ohätsa arbetar Suicide Zero
för att öka kunskapen hos politiker, journatister, vård- och skolpersonal samt altmänheten.
Detta gör Suicide Zeros genom lobbying, debattartiklar i Sveriges största nyhetsmedier,
utbildningar och företäsningar för olika yrkesgrupper.

Anna Kräutzer Sundkvist informerar om Suicide Zero och om ensamhet btand äldre. Anna
Kräutzer Sundkvist talade btand annat om det preventiva arbetet som kan göras i kommuner
och föreningar och om vikten av mötesptatser. lnom regionen finns det en regional
samordningsgrupp för suicidprevention och minskad psykisk ohätsa där alla kommuner
medverkar.

Bestutet skickas för verkstättighet titt

Beslutet skickas för kännedom tilt:

{c
Utdragsbestyrkande
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Badhusets ombyggnad

Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade beslutar
- noterar informationen

Bakgrund
Joakim Bååth informerar om projektet om badhusets ombyggnad och arbetets
fortskridande. Projekt ska titta på alternativt ombyggnad etter rivning och nybyggnation.
Status kontrott av byggnaden är gjord. Äldre betongkonstruktion, tak konstruktion och atta
instatlationer som e[ är äldre. Behovsanatyser kommer göras om vad som behövs för olika
grupper, angående rehabdetar med mera. Detta sammantaget tatar om vad som ska byggas

Reumatikerförbundets representant anför att information gått ut att avgiften ska höjas med
100 procent. Joakim Bååth manar att detta inte stämmer. Friskvården i Värmland och rehab
får ingen höjning a[[s. Det är inget reumatikerförbundet har fått veta. lnformationsbrister i
saken konstateras.

Föreningsrepresentanterna uppmanas av ordförande Per Law6n att med ta med sig frågan
om badhusrenoveringen och diskutera med sina medtemmar.

Bestutet skickas för verkstältighet titt:

Beslutet skickas för kännedom titl:

Jc
Utdragsbestyrkande
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Verksamhetsinmformation om kultur- och fritidsenheten, samt
information om Biblioteksplanen

Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar
- noterar informationen

Bakgrund
Kultur- och fritidsenhetens Josefin Berger presenterar verksamheten och informerar om
Biblioteksptanen.

Bland annat berättar Josefin Berger om syftet med bibtioteksptanen och att det är reglerat i
bibliotekslagen. Ptanen ska syntiggöra folk- och skolbibtiotekens uppdrag. Den visar bland
annat på verksamheter för prioriterade grupper. Ptanen är heta kommunens ptan därför är
den ute på remiss hos btand annat atla nämnder och Kommunata rådet för pensionärer och
funktionshindrade.

Josefin Berger informerar även om Bibtiotek Värmland. Det gemensamma
bibtioteksnätverket, visar bibtiotek Värmtands webbplats och berättar om mer öppet på
bibtioteket i Deje och om tjudabsorberande åtgärder som har gjorts på bibtioteket i
Forshaga. Boken kommer - talboken kommer, är uppskattade tjänster. De gör besök hos
atla oavsett var i kommunen man bor. Bibtioteken arbetar med utjämnande av digitata
ktyfter. De har uppfötjning av projektet Mer digital, förutom sin egen verksamhet kring
digitatt [ärande.

Josefin Berger berättar om förvaltningens föreningsstöd där man ger bidrag titt exempel till
SPF:s bottspet, PRO:s sommarfest och danskurs för de ptus 65 år. Kultur och fritidsnämnden
arrangerar Lustenrundan, där många äldre dettar och inte minst personer från
Dagti gverksamhet Tryckerigatan.

Beslutet skickas för verkstättighet titt:

Bestutet skickas för kännedom tit[:

gn

Ja
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Förslag till ny vision för Forshaga kommun presenteras

Beslut
Kommunata rådet för pensionärer och funktionshindrade beslutar
- noterar informationen

Bakgrund
Diatog om den nya visionen för Forshaga kommun. Visionen läses och diskuteras. De
spontana synpunkterna under mötet är odelat positiva. Ledamöterna besvarar en enkät vars
resultat tas med i visionsprocessen. MR-kommun diskuteras och vikten av att arbeta med de
demokratiska värdena.

Beslutet skickas för verkställighet titt:

Bestutet skickas för kännedom titt:

{c
Utdragsbestyrkande
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LSS-boende, Grossbol

Beslut
Kommunata rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar
- noterar informationen

Bakgrund
Maria Noretl informerar om nuläget i arbetet med detatjplanearbetet för LSS-boende i
Grossbol. Granskning av detatjptanen pågår, därefter ska den vidare till kommunfuttmäktige
för beslut.

Några saker som har försenat detatjplanen, var att ansökan kom in ett redan pågående
arbete med detatjplaner i området. Arbetet handlade om att göra befinttiga planerna
tikvärdiga i fråga om byggrätter. Under det pågående arbete kom id6n om att ptacera ett
LSS-boende i området.

Andra saker som inneburit förseningar har varit behovet att göra skredundersökningar. Det
fanns en oro att Grossbolskolan skutte tritta ned i bäcken. På skredundersökningar fötjde
krav på andra markundersökningar. Ftera hade redan gjorts tidigare, så fler behövdes inte
göras. De gamla undersökningarna behövde ändå sammanstätlas och föras in i undertaget.

I nuläget är det tänkt att detatjptanen ska upp i futtmäktige under 2020.

Bestutet skickas för verkstältighet titt

Beslutet skickas för kännedom titt:

sign Utdragsbestyrkande
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Forsgården, möbler

Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar
- noterar informationen

Bakgrund
Sören Sandman (SPF) har frågor kring stolar på Forsgården. Anna-Lena Perman kan inte
svara på frågan på rak arm och tar med sig frågan.

Beslutet skickas för verkstättighet titt

Beslutet skickas för kännedom titl:

-f
0

Utdragsbestyrkande
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Dagverksamheten för dementa

Beslut
Kommunata rådet för pensionärer och funktionshindrade beslutar
- noterar informationen

Bakgrund
Anna-Lena Perman informerar att dagverksamheten för dementa har förändrats och att
verksamheten hålter på att hitta sina former. Anhörigföreningen har en torsdagseftermiddag
i månaden en träff i samverkan med Silviasystrarna, även samverkan med kyrkan i något
som kattas frukostktubben. Demensteamet kommer att bjudas titt KRPF i februari 2020 för
en verksamhetspresentation, när arbetsformer och rutiner har satt sig.

Beslutet skickas för verkstättighet titt:

Beslutet skickas för kännedom titt:

-f
-l\-/

sign Utdragsbestyrkande
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Arbetsutskott för beredning och remissärenden

Beslut
Kommunata rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar
- noterar informationen

Bakgrund
Entigt KRPF:s reglemente ska ett arbetsutskott utses för beredning av ärenden och fungera
som remissorgan för rådets räkning.
Per Law6n informerar rådet att de titt nästa rådsmöte i februari 2020 ska komma med
förstag på personer som ska sitta i utskottet. Dessa utses på möte i februari 2020.

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Bestutet skickas för kännedom titt:

sign

.jc
Utdragsbestyrkande



*
Forshaga kommun

KOMMUNALA NÅOET FöR PENSIONÄNEN OCH
PERSONER MED FUNKTIONSN EDSÄTTNING
Protokoll 2019-11-26

12(13)

s40

Sam manträdestid er 2020

Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar
- faststälta kommunata rådet för pensionärer och funktionshindrades sammanträden år 2020
ti[[ 3 mars, 13 maj, 8 september och 25 november. Sammanträdestider 09:00 titt 12:00
samttiga dagar.
- faststälta kommunata rådet för pensionärer och funktionshindrades ärendeberedningar år

2020 titt 17 februari, 20 april, 19 augusti och 3 november. Sammanträdestider 10:00 titt
11:00 samtliga dagar.

Bakgrund
Entigt regtementet för kommunata rådet för pensionärer och funktionshindrade ska
sammanträda håttas minst 4 gånger per år. Ärendeberedning för kommunala rådet för
pensionärer och funktionshindrade beslutade den 14 november 2018 att kommunala rådet
för pensionärer och funktionshindrade även ska att ta stättning til[ datum för
ärendeberedningar.
Förestagna datum har valts med hänsyn titt vård- och omsorgsnämndens, kommunstyrelsens
och kommunfuttmäktiges sammanträden.

Beslutsunderlag
Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, 2019-10-25

Beslutet skickas för verkstältighet titt:

Bestutet skickas för kännedom ti[t: Kommuntedningskontoret, vård- och omsorgsnämnden,
mitjö- och byggnadsnämnden, barn- och utbitdningsnämnden, lärande- och arbetsnämnden,
överförmyndarnämnden

1n
Q L'/

Utdragsbestyrkande
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övriga frågor

Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade beslutar
- noterar informationen

Bakgrund
Forsgården: Hemtjänsten från Forsgården har flyttat ned titt Lintjärn. FABO kommer
bygga tägenheter av hemtjänstens gamla lokaler. Kostnaderna för gårdsrådet
Forsgårdens lokaler betatas av vård- och omsorgsnämnden. I förstag titt budgeten
2020 tigger att säga upp dessa [okaler, och erbjuda alternativa lösningar för
Gårdsrådets föreningsverksamhet. Det samma gätter för Gårdsrådet Åshöjda i Deje.

Saken diskuteras i rådet. Synpunkter som ventiterades var btand andra:

SPF:s representant framför att Qigong, sittgympa, styrkegym är verksamheter som
tigger i kättaren på Forsgården, där finns också omktädningsrum och bastu. Det är
verksamheter som inte har alternativa lösningar i förstaget som ligger. Det återstår
många frågor som behöver svar innan beslut ska tas.

Anhörigföreningen framför att förstaget om uppsägning av Gårdsrådens lokater
mottogs med chock. Fotketshus är inte en rimtig lokat. Det är inte ett bra alternativ,
vad kommer det inte att kosta i ledsagningspengar. Ordförande Per Lawån: VON
kommer att utreda saken, innan dess tas inga bestut.

FUB:s representant föreslår att titta på befinttiga lokaler på Lintlärn, och möjtigheter
för de som bor på Forsgården att också få delta i verksamheter där.

PRO:s representanter diskuterar [oka[ för musikkåren på Utterudsgården och frågan
om var Gårdsrådet Forsgårdens kontor ska ptaceras.

Entr6mattor på Storgatan 55, har försvunnit saken diskuteras. Det är en fråga för FABO,
även att fönstren inte är putsade på tänge. lngen fönsterputs har btivit av trots påtryckning
Per Lawån tar med sig båda frågorna.

Bestutet skickas för verkstätlighet titt:

Bestutet skickas för kännedom til[:

sign Utdragsbestyrkande


