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Plats och tid 2021-11-10, Forshaga Folketshus, danssalen, klockan 09:00 – 
12:00

Avser paragrafer §11-§21

Beslutande Per Lawén (S), ordförande
Maria Norell (S) 
Gert Björnvall (S)
Marian Gustavsson (S) 
Göran Adrian (C), ersättare
Monica Axelsson, PRO Forshaga
Bengt-Åke Brunsell, PRO Ullerud
Ulla Thorén, PRO Forshaga
Sören Sandman, SPF
Gunilla Söderlund, SPF
Ragnhild Duva, SKPF
Helene Lindelöf, RMR
Ingrid Bäckström, anhörigföreningen
Rosemarie Abrahamsson, FUB Karlstad

Ersättare Maired Johansson, PRO
Bo Örtegren, SPF

Övriga Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein,
sekreterare
Therese Weng, projektledare VON
Joakim Bååth, förvaltningschef
Robert Gustafson, praktikant
Henrica Liljenzin, verksamhetssamordnare LAN
Karin Andersson, HSL-chef VON
Erica Lind, verksamhetschef vårdcentralen Forshaga
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Utses att justera Ingrid Bäckström
Justeringens plats och tid E-signering, 2021-11-17 klockan,  13:15
Underskrifter

Sekreterare ................................................
Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein

................................................
Ordförande Per Lawén

................................................
Justerande Ingrid Bäckström
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§ 11

Val av justerare
Beslut
- Ingrid Bäckström utses till justerare

/Sammanfattning av ärende/

/Beslutsunderlag/

/Beslut skickas till/
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§ 12

Dagordningen fastställs
Beslut
-dagordningen fastställs

/Sammanfattning av ärende/

/Beslutsunderlag/

/Beslut skickas till/

/Status på ärendet/
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§ 13

Det är den Kommunala serviceplanen och 
handlingsplan kopplat till den.
UTGÅR

/Sammanfattning av ärende/

/Beslutsunderlag/

/Beslut skickas till/

/Status på ärendet/
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§ 14

Lärande och arbete presenterar sin verksamhet och vad 
de gör för målgruppen inom rådet

Beslut
-notera informationen

Ärendet
Henrica presenterar sig och lärande och arbetsnämndens arbete. Lärande och 
arbetsnämnden består av tre delar: Individ- och familjeomsorgen, som har hand om 
öppenvård och integration. Arbetsmarknadsenheten för de som står en bit från den reguljära 
arbetsmarknaden och vuxenutbildningen med bland annat SFI, grund vux och särvux. 

Samverkan är ett ledord i verksamheterna och i kommunen. VOLAB är ett 
samverkansgrupp mellan LAN, VON och BUN. VOLAB ska bland annat identifiera 
gråzonsärenden, där individer som har eller behöver stöd från flera förvaltningar. VOLAB 
ska försöka hitta de hinder som finns eller som kan uppstå. VOLAB:s arbete ska mynna ut i 
ett en handlingsplan/samverkansdokument för enheterna att luta sig mot i enskilda 
ärenden.

I Klarälvsdalens samordningsförbund deltar kommunen genom lärande- och 
arbetsförvaltningen i arbetet med samordnad rehabilitering för personer med intellektuella 
funktionshinder. 

Henrica Liljenzin berättar hur pandemin har ökat utsattheten inte minst barn som inte klarar 
skolan längre och man arbetar med det.

Fråga kom upp under mötet angående gruppbildningar som slåss inbördes på torget. Vad 
görs åt det? Henrica Liljenzin svarar och berättar när integration inte fungerar skapas oro, 
oro skapar ofta våld. LAN samarbetar med polis och Räddningstjänst om ett tryggare 
samhälle. När anmälningar kommer in om personer som behöver stöd, på börjas ett arbete 
att kartlägga identifiera problematiken för att kunna komma tillrätta med det.

Det är viktigt att se de tidiga signalerna och våga säga till och våga fråga. 
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§ 15

Vård- och omsorgsförvaltningens tilldelade statsbidrag 
2021

Beslut
-notera informationen

Ärendet
Maria Norell informerar om statsbidragen som anslagits till vård- och omsorg under 2021. 
Det har kommit mycket pengar, men de är tillfälliga pengar. Det gäller att göra så mycket 
som möjligt med pengarna. De mesta av pengarna har gått till äldreomsorgslyftet, det vill 
säga utbildning till personalen ca 4 miljoner dubbla lönekostnader. Verksamheterna kan inte 
utökas, därför läggs mycket av medlen till att kvalitetssäkra verksamheterna. Bland annat 
har demensteamet fått tillskott. Det har använts till att utökade personella resurser genom 
en utökad Silvasystertjänst. 

Pandemin har medfört ett ökat tryck på anhöriga, nu är korttidsplatserna öppna igen, vilken 
är en lättnad. 

Rastlösafingarar-kit är ett pedagogiskt och trevligt hjälpmedel för dementa som gärna pillar, 
så de kan få utlopp för rastlösheten i fingrarna. Andra hjälpmedel som köps in är en form av 
digitaltspel som kallas Tovertafel, det stimulerar minne och motorik.

Samarbetet med Röda korset och det övriga civilsamhällets bidrag diskuteras och Maria 
Norell säger att det arbetet inte kan överskattas. 

Frågan kring Fixartjänsters varande eller icke varande togs upp. Maria Norell berättar att 
krasst ekonomiskt finns det inte pengar för fixartjänster. Statsbidragen är tillfälliga pengar. 
tjänster kan inte skapas med statsbidrag som tar slut, och som sedan inte kan finansieras. 

Ett exempel på vad statsbidragen används till är Medskaparprojektet, som projektledare 
Therese Weng kommer att presentera under sammanträdet avslutar Marie Norell.
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§ 16

Meskaparprojektet inom äldreomsorgen

Beslut
-notera informationen

Ärendet
Projektledare Therese Weng presenterar medskaparprojektet. Projektet startade i slutet av 
september 2021 och beräknas slutföras första halvåret 2022.

Medskapande syftar både på våra medarbetare och de vi är till för. Tillsammans skapar 
medarbetarna och medborgarna, de vi är till för den vård som är av värde för medborgaren. 
Medarbetarnas engagemang höjs genom att de blir mer delaktiga och deras kunskap 
kommer till nytta. Kontinuitet och arbetsglädjen ökar. Därtill får vi arbetsflöden som 
matchar brukarens efterfrågan och i förlängningen förväntas sjukfrånvaron sjunka, vilket 
leder till lägre kostnader.

Genom delaktighet skapar vi tillsammans Forshagamodellen. Medarbetare, brukare och 
anhöriga involveras i arbetet och kommer framöver göras med delaktiga för att de ska vara 
med och skapa vård och omsorgen för brukarna och inte som det är idag som 
vårdmottagare

Syftet med projektet är att arbeta fram hur vi inom vård och omsorgsförvaltningen uppnår 
högre kvalitet till en lägre kostnad. Målet med projektet är att Forshaga kommun ska ha 
Sveriges ledande omsorg.

Det innebär att Forshaga vill erbjuda en omsorg som ligger i framkant när det gäller den 
utveckling som behövs för att kunna bemöta de demografiska förändringar vi står inför, då 
färre ska försörja fler. 
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§ 17

Simhallen

Beslut
-notera informationen

Ärendet
Fastighetschef Joakim Bååth informerar om den nya simhallen i Deje. Placeringen kommer 
vara på grusplanen mellan idrottshall och Dejeskolan. När beslut om simhall kommer är det 
tänkt att byggstart blir i mitten av januari. Byggtiden beräknas till 10 månader, om alla 
leveranser av material kan göras som planerat. 

En stor del i projektering har varit att skapa en simhall för alla där en av delarna är 
tillgänglighet. Vi har ett samarbete med kommunens arbetsterapeuter som tillsammans med 
arkitekten har gått igenom alla delar av byggnationen och tagit fram en åtgärdslista som vi 
till fullo har implementerat. Båda bassängerna har hissar för att lätt komma i och ur samt att 
den vi kallar multibassäng har en höj och sänkbar botten.

Vi har även i den nya simhallen med en bubbelpool som kommer att vara placerad utomhus 
på plan 2 och det kommer att finnas en mobil hiss för att även denna skall vara tillgänglig 
för alla.

Säkerhetsmässigt är den lätt att överblicka. Det finns en fin caféavdelning. Föreningar får 
egna utrymmen. Bassängerna kommer inte att grävas ned utan de kommer att monteras på 
betongplatta. Ur drifts synpunkt är det betydligt mycket bättre än en nedgrävd pool. Ur ett 
energibesparingsperspektiv har vi i detta projekt lagt in en solenergianläggning som är tänkt 
att generera ca 35 000kwh El.

Vad som händer med den gamla simhallen är svårt att säga. Hur länge den kan vara i drift 
går inte att avgöra. Tyvärr kan finns inga garantier att den kan hållas i drift till det att den 
nya simhallen är färdigbyggd. Det är stora problem med vattenförluster som inte går att 
åtgärda i den gamla poolen. 
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§ 18

Information om det nya LSS-boendet

Beslut
-notera informationen

Ärendet
Maria Norell och Per Lawén informerar om lagstiftningen och att alla enligt Lag (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade är målet att den enskilde får möjlighet att 
leva som andra (LSS).

I dagsläget kan Forshaga kommun inte uppfylla det målet på grund av brist på anpassade 
bostäder. Byggnationen på Grossbol uppgår till 22 miljoner. Det ökade priset är på grund av 
att världsmarknadspriserna har stigit på bland byggmaterial. Nu börjar priserna stabilisera 
sig. Så snart läget stabiliserat sig kommer byggnationen i gång. Byggstart är beräknad under 
2022.

Byggnationen i Grossbol, kommer rymma 11 platser. Om det blir flera mindre enheter och 
en huvudbyggnad, eller ett färre antal husblock och en huvudbyggnad är inte beslutat än. 
Hur det blir är det som utreds just nu.

Maria Norell och Per Lawén informerar om ett samhällsbyggnadskontor som kommer att 
bildas. En av de första sakerna de kommer att få arbeta med är tankar kring ett nytt 
äldreboende. Den demografiska bilden för tjugo-talet år framåt visar tydligt att Forshagas 
äldre kommer att bli fler och antalet boenden för äldre inte kommer att räcka till. 
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§ 19

Covid-19 information om aktuellt läge, förändrade 
restriktioner och vaccinationer dos tre. Anställs 
ovaccinerade?

Beslut
-notera informationen

Ärendet
Karin Andersson, HSL-chef VON är nytillträdd inom hemsjukvården i Forshaga och började 
med att presentera sig. Sedan fortsatte Karin Andersson och Erica Lind enhetschef, VC 
informerar om det aktuella läget angående Covid-19.

Vid tidpunkten för mötet har ingen klustersmitta i Forshaga rapporterats. 

Vaccinationer pågår nu av Covid-19 dos tre inom äldreomsorgen och med säsongsinfluensa 
vaccinet. Det ska gå 6 månader mellan 2:a och 3:e dosen, inga undantag. Samvaccinationer 
med dos tre covid-19 och säsongsinfluensa görs i det mån det går, vissa individer behöver ta 
säsongsvaccinationen tidigare för att de inte förlöpt sex månader från dos två av Covid-19 
vaccinationen. Rekommendationen är att inte invänta i de sex månaderna för 
samvaccination, då säsongsinfluensan är kraftig. Säsongsinfluensavaccinet bör tas så snart 
det är möjligt.

Än så länge är allt under planeringsstadiet. Den regionala vaccinationsenheten har hand om 
vaccinationer, inga vaccinationer på vårdcentralen. Lokal inte klart i dag, mer information 
kommer. Samma lokaler som förra året är bokad, men det är inte säkert att det är där 
vaccinationerna kommer utföras. Telefonnumret till regionala vaccinationsbokningen är 010- 
831 80 70.

Angående vaccination bland anställda kan arbetsgivare i dag inte hindra en ovaccinerad 
från att arbeta eller hindras från anställning. Även om enstaka medarbetare inte vill 
vaccinera sig, så är vaccinationsgraden är mycket hög. Inom vård- och omsorg är ju kravet 
om skyddsutrustningen kvar. Den är inte förändrad. Hygienreglerna är rigorösa och följs.
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En frågeställning som kommer upp: Vad händer om det är någon brukar inte vill ta emot en 
som inte är vaccinerad? Erica Lind svarar: Förmodligen kan man diskutera saken och lösa 
situationen. Drar man saken till sin spets får brukaren inte välja, men man ska komma ihåg 
att det råder noll tolerans mot sjukdomssymptom på arbetsplatserna och alla hygienrutiner 
ska följas.

Erica Lind berättar om läkarbrist som finns sedan länge i Forshaga och Värmland. Erica 
Lind är ändå nöjd med att man har fasta läkare på de särskilda boendena i kommunen. 
Angående bemanningsläkare informerar Erica Lind att läkarsituationen är svår i hela landet. 
Det handlar inte bara om områdena utanför storstäderna.

Karin Andersson informerar att även inom hemsjukvården är det rekryteringsproblem till 
sjuksköterske- och arbetsterapeutstjänster. Diskussioner förs om icke legitimerad kan gå in 
och ta arbete, som egentligen kräver legitimerad personal. Bemanningsföretag kan inte alltid 
lösa saken. Trots läget berättar Karin Andersson att arbetsgruppen inom hemsjukvården har 
en härlig inställning och får arbetet att fungera.
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§ 20

KRPF sammanträdestider 2022

Beslut
- fastställa kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrades sammanträden år 2022 
till 15 februari, 10 maj, 6 september och 8 november. Sammanträdestider 09:00 till 12:00 
samtliga dagar.

- fastställa kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrades ärendeberedningar år 
2022 till 25 januari, 19 april, 16 augusti och 18 oktober. Sammanträdestider 10:00 till 11:00 
samtliga dagar.

Ärendet
Enligt reglementet för kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade ska 
sammanträda hållas 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 ställning till datum för 
ärendeberedningar.

Föreslagna datum har valts med hänsyn till vård- och omsorgsnämndens, 
kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden.
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§ 21

Övriga frågor

Diarienummer: 

Beslut
-notera informationen

Sören Sandman har fått ritningen över tävlingsbidraget över mellanboendet i Åsmyren. Per 
Lawén informerar att HSB-Värmland kommer att bygga 30 bostadsrätter på Åsmyren. Saken 
kommer upp på dagordningen på nästa möte.

Bo Örtegren: Vad är Rådet till för? Beredningsgruppen tar bollen och frågan kommer tas 
upp på dagordningen till nästa möte.
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