
KoMMUNALA RADET rön PENsroNÄnnn
OCH PERSONER MED FUNKTIONSHINDER
PROTOKOLL
2021-09-08

*
Forshaga kommun

2021-09-08, Forshaga Folkets park, klockan 09:00 -12:00

s1-s10

Per Lawdn (S), ordförande

Gert Björnwall (S)

Maria Norell (S) SS 1-4

Marian Gustavsson (S)

Göran Adrian (C)

Anders Norbäck (S)

Bengt-Åke Brunsell, PRO

Ulla Thordn" PRO

Sören Sandman, SPF

Gunilla Söderlund, SPF

Ragnhild Duva, SKPFMaired johanssory PRO

Rosmarie Abrahamsson, FUB Karlstad

Bo Örtegren" SPF

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, förvaltningssekreterare VON
Barbro Bommsma, funktionsrätt Värmland

Anders Olsson, MAS Forshaga

Erica Lind, enhetschef VC Forshaga

Örjan Nässlander, VD FABO

Lennart Ljungmo, administrativ chef Forshaga

Robert Gustafson, praktikant student KAU

Sören Sandman

Kommunhu set, 2021-09-13 klockan, 13:00

tz-

Ovriga

Plats och tid
Avser paragrafer

Beslutande

Ersättare

Utses att justera

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande Sören Sandman
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s1

Upprop och val av justerare

Beslut
-Sören Sandman justerar protokollet

fusterat Utdragsbestyrkt
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Forshaga kommun

D agordningen fastställs

Beslut
-noteras att $6 och $9 utgår och med det fastställs dagordningen

Justerat Utdragsbestyrkt
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Funktionsrätt Värmland om organisatiory och om

representation i kommunala råd

Beslut
- notera informationen

Sammanfattning av ärende
Föredragande: Ombudsman Barbro Bommsma

Funktionsrätt Värmland är en samarbetsorganisation som består av en rad länstäckande

funktionsrättsföreningar. Uppdraget är att vara funktionsrättsrörelsens enade röst. Idag är

35 länsföreningar inom funktionsrättsrörelsen medlemmar i Funktionsrätt Värmland.

Funktionsrätt Värmlands vision är ett samhälle för alla. Visionen definieras i Förenta

Nationemas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättringar,

Funktionsrättskonventionen.

Vi ser samhället ur ett helhetsperspektiv. Vår uppgift är att förändra samhället. Vi gör det

genom att både belysa levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning i Värmland
och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsföråindringar som inkluderar alla människor.

Barbro informerade om funktionsrättskonventionen och vad den innebär på lokalnivå i
Forshaga kommun. Barbro diskuterar problemet med representation av personer med

funktionshinder i KRPF och hur man inom funktionsrätt Värmland arbetar med frågan.

Forshaga delar problemet med de flesta andra små kommuner..

Beslutsunderlag
Muntlig information, ombudsman Barbro Bommsm a, 2021-09 -08

Justerat Utdragsbestyrkt
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Covid-19 information om aktuellt läge och de

förändrade rekommendationerna

Beslut
-notera informationen

Sam manfattning av ärende
Föredragande: Anders Olssory medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Informerar om antalet covidsjuka. På I nivå har det ökat lite igen. De flesta nysmittade har

fått smittan utomlands. I Värmland är nu 75T" av den befolkningen vaccinerats. Trots

vaccination kan man fortfarande bli smittad. Om man får symptom ska man stanna hemma

och ta prov. Fortsatt gäller att rör mig sig ute i samhället ska man hålla avstå,nd, vara

noggrann med hygien.

Inom vård- och omsorg är läget lugnf personalen har gjort och gör ett jätte jobb. Reglerna

har varit att ha både munskydd och visir. Nu har restriktionema lättats. Nu behöver

omsorgspersonalen bara använda visir. Anders menar att det förmodligen är en stor lättnad

för de flesta, både personal och brukare. Nu kan de se hur personalen ser och höra vad de

säger.

Beslutsunderlag
Muntlig information, MAS Anders Olsson, 2021-09-08

justerat Utdragsbestyrkt
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Vårdcentralens nya enhetschef presenterar sig och

informerar om vaccinationerna för säsongsinfluensan

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende

Föredragande: Erica Lind, enhetschef vårdcentralen Forshaga.

Erica Lind är nytillträdd sedan sommaren 2020. Erica presenterade sig och berättar

om hur det var att komma ny mitt i en pandemi, och det fina mottagandet hon fick.

Särskilt lyfter Erica fram det fina samarbetet med vård- och omsorgs båda MAS:ar

Ing-Marie Fritzson och Anders Olsson.

Under september kommer en dos tre av covid-19 vaccinet att erbjudas personer i
riskgrupper. Exakt vilka det blir är inte klart.

Influensavaccination säsongen 202U2022. Vaccinationskampanjen startar tisdagen

den 9 november, vecka 45.

Vissa personer rekommenderas att vaccinera sig mot årets influensa. Det gäller om

de har en ökad risk att bli allvarligt sjuka eller om du bor tillsammans med någon

som har kraftigt nedsatt immunförsvar.

När du har vaccinerat dig är du skyddad mot årets influensavirus. Skyddet varar

högst ett år och nästa år kan det vara ett nytt virus som orsakar influensa. Du

behöver därför vaccinera dig varje år för att vara skyddad mot det aktuella

influensaviruset.

Beslutsunderlag
Muntlig redovisning, Erica Lind, 2021-09 -08

Justerat Utdragsbestyrkt
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Forshagas LSS verksamhet och hur pandemin har

påverkat daglig verksamhet

Beslut
Utgår

]usterat lr' Utdragsbestyrkt
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Krisorganisationen i Forsh aga kommun

Beslut
- notera informationen

Sammanfattning av ärendet
Föredragande: Lennart Ljungmo, administrativ chef

Vid en kris har kommunen möjlighet att starta en krisstab som enbart fokuserar på att lösa

krisen och dess konsekvenser. Vid en mycket allvarlig kris kan vi behöva aktivera vår
krisledningsnämnd, som är gemensam för kommunema Forshaga, Grums, Hammarö,

Karlstad, Kil och Munkfors.

Vid en kris har kommunen möjlighet att starta en krisstab som enbart fokuserar på att lösa

krisen och dess konsekvenser. I staben ingår tjåinstemän inom flera olika områden, och de

som ingår i staben är utpekade i förvä9. Staben genomför olika krisörrningar för att vi ska

känna oss redo om/när en verklig kris uppstår.

Vid en mycket allvarlig kris kan vi behöva aktivera vår krisledningsnämnd. Den består av

13ledamöter från de kommuner som ingår i Räddningstjänsten Karlstadsregionen.

Krisledningsnämndens uppgift är att fungera som kommunens ledningsfunktion vid
extraordinära händelser.

Krisorganisationens uppdrag:

Att upprätthålla den kommunala verksamheten

Alla kriser ska lösas så nära ordinarie verksamheter som det går. Krisorganisationen

anpassas utefter hur läget ser ut. I början av covid-19 startades en liten stabsgrupp upp inom
krisorganisationen som träffades regelmässigt, vartefter vaccinationer har ökat har kunnat
minskas i antal.

Samhället ska kunna fungera så normalt som möjligt med all samhällsservice som det

innebär. Avvikelser från detta sker när det inte det inte finns annat val. Ansvaret omfattar
med andra ord kommunens alla verksamheter, bland annat kan mat, vatten och annan

försörjning nämnas. Dessa delar måste det också finnas reserver för, och planer för hur
specifika situationen ska kunna hanteras och genomföras. I arbetet ingår att ha

Iusterat Utdragsbestyrkt
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förebyggande åtgärder, som exempel nämner Lennart Ljungmo, att installera nödvatten

anslutringar på alla fastigheter.

Drivmedelsförsörjningen är en del som det arbetas med just nu, detta för att kunna försörja

kommunens elbilar, främst gäller det hemtjåinstens bilar, så alla brukare kan nås vid en kris.

Beslutsunderlag
Muntlig information, administrativchef Lennart Ljungmo, 2021-09 -080

Justerat Utdragsbestyrkt
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Presentation av FABO:s nya VD och information om hur
det går med Forsgården och Forshagas bostadskö

Beslut
-notera informationen

-punkten tas upp igen på mötet den 10 november

Sam manfattning av ärende
Föredragande: Örjan Nässlander, VD FABO

04* Nässlander är VD på Forshaga bostäder (FABO) sedan dryga året. Örjan presenterar

sig och berättar att han arbetet inom fastighetsbranschen i flera kommuner i Värmland
tidigare.

Kommunen har tidigare utlyst en markanvisningstävling på del av fastigheten Grossbol

1:498, området Asmyren. Forshagabostäder har skickat in ett bidrag till utlysningen och

tilldelats byggrätter om totalt 57 stycken hyreslägenheter. Byggnationen är tänkt att bli i tre
huskroppar. I dagsläget bedöms området att bebyggas kosta någon stans mellan 107 - 11,4

miljoner kronor, dessa siffror är dock mycket konjunktur känsliga varför de kan komma att
ändras.

Just nu är det stort intresse från byggherrar, fler kommer att lägga in offerter. Om någon

månad ska valet av entreprenör vara klart. Kommunteknik har börjat sin projektering för
vägar i området.

Angående Storgatary 2-våningshus med hiss. Där ryktet säger att hissama ska tas bort.
Lagkravet är att det ska finnas hiss om det är tre våningar. Därför skrivs det nu en skrirrning

i hyresavtalet om att hiss kan komma tas bort i framtiden. Det finns ingen ambition att ta

bort fungerande hissar.

Det är planerat att skapa en separata bostadskö för Åsmyren.

Örjan välkomnar synpunkter på byggnationen på Åsmyren fråq1KRPF. Beslutas att

Äsmy."tt blir en punkt på dagordningen på nästa möte. Ö4un skickar ritningar till
sekreteraren som vidarebefordrar till Sören Sandman och Rosmarie Abrahamsson. Ö{ut
bjuds till mötet, oavsett om han kan komma eller inte, kommer Sören och Rosmarie att

berättar om sin granskning och sina slmpunkter.

,""*"4 Utdragsbestyrkt
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Beslutsunderlag
Muntlig information, Forshaga bostäders VO Ö4an Nässlande r, 2021-09 -080

justerat Utdragsbestyrkt
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Information om IBIC och ett projekt där metodiken är

inspirerad av Vanguardmetoden

Beslut
Utgår

'"-7/ Utdragsbestyrkt
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w
Forshaga kommun

Nästa KRPF-möte onsdag 202L-1,1-10 (nästa beredning

onsdag 2021-10-20)

Beslut
-förslaget antas

Iusterat Utdragsbestyrkt
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