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Plats och tid 2022-09-06, Folketshus, danssalen, klockan 09:00 – 12:00
Avser paragrafer §11-§15 
Beslutande Per Lawén, ordf. (S)

Maria Norell (S)
Aakash Budathoki (S)
Gert Björnvall (S)
Marian Gustavsson (S)
Ingrid Bäckström Anhörigföreningen
Ulla thorén, PRO Forshaga
Sören Sandman, SPF
Gunilla Söderlund, SPF
Ragnhild Duva, SKPF
Inger Olsson, RMR

Ersättare Göran Adrian (C)
Sally Byström, SKPF
Bo Örtegren, SPF

Övriga Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, sekreterare
Madeleine Nyvall, kommunutredare
Isabella Netz, stadsarkitekt
Nicole Nelson Nyrén, samhällsplanerare
Clara Hidén, samhällsanalytiker studerande

Utses att justera Ingrid Bäckström

Justeringens plats och tid E-signering, 2022-09-12 klockan, 16:00
Underskrifter Sammanträdet har justerats digitalt. De

elektroniska underskrifterna redovisas i slutet
av protokollet samt noteras på respektive
sida.

Sekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein
Ordförande Per Lawén
Justerande Ingrid Bäckström
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§ 11 

Val av justerare
Beslut
-Ingrid Bäckström väljs till justerare
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§ 12

Dagordningen fastställs
Beslut
-dagordningen fastställs
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§ 13 

Bostadsförsörjningsplanen, centrumplaner
Beslut
-rådets ledamöter berättar för sina respektive föreningar informationen om 
bostadsförsörjningsplanen
-rådets medlemmar informerar sina respektive föreningar om samrådet och om att sista 
datum för samrådet är den 25 september

-rådets medlemmar informerar sina respektive föreningar 
Sammanfattning av ärendet
Nicole Nelson Nyrén berättade om bakgrunden till varför bostadsförsörjningsprogram tas 
fram, syftet och vilken lagstiftning som ligger till grund för arbetet. Nicole presenterade 
vidare statistik och prognoser för den demografiska utvecklingen i länet och Forshaga 
kommun. Det visar att ett framtida ökat behov av bostäder.

Den målbaserade prognosen visar att varje hushåll innehåller i genomsnitt 2,2 personer 
vilket ger ett ungefärligt behov av 410 bostäder fram till 2040. Äldre invånare brukar 
innehålla 1,5 personer per hushåll.

Åldersgruppen 80+ år kommer växa med 219 personer fram till år 2027. Åldersgruppen 65-
79 år kommer minska med 72 personer fram till år 2027. Prognosen visar att det finns behov 
av 98 bostäder för äldre fram till 2027, behovet minskar sedan till 66 bostäder för äldre fram 
till år 2035.

Åldersgruppen i familjebildande ålder 25-44 år kommer öka med 163 personer fram till år 
2027 och 307 personer fram till år 2035. Vilket innebär att behovet av bostäder för denna 
åldersgrupp är 74 bostäder fram till 2027 och 140 nya bostäder fram till år 2035.

Bostadsförsörjningsplanen har sin utgångspunkt i nationella-, regionala och kommunala 
övergripande strategiska mål. I linje med den nya översiktsplanen.

  1. Kommunen ska vara ett attraktivt val på den regionala bostadsmarknaden i Värmland
  2. Här finns ett boende för alla!
  3. Kontinuerligt arbete med framtagande av nya detaljplaner och uppdatera äldre 
      detaljplaner 
  4. Markanvisning av områden på kommunal mark för varierat bostadsbyggande 
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  5. Aktivt arbeta med strategiska markinköp för bostäder

Isabella Netz, stadsarkitekt är i Forshaga en dag i veckan på tisdagar, informerar om 
centrumutveckling. Planen är inte klar än och inte ute på samråd. Isabella visar hur arbetet 
går. Arbetet har börjat med en analys över var invånare möts. Var grönytorna i centrum 
finns och de mest trafikerade vägarna för cyklister och bilister är. Utvecklingspotential finns 
bland annat vid det nya torget som kan utökas och längs klarälvsbanan. En av de första 
sakerna som behöver åtgärdas är miljön utan för apoteket. Eventuellt blir det en rivning av 
huset mellan ICA och Coop för att bygga ett nytt hus med mer funktionella lokaler.
Parallellt med centrumplanen tas också en trafikplan fram under hösten, samråd av 
planerna sker till hösten.

Planering och planer i Deje är på gång, som till exempel seniorboende. En dialog med 
fastighetsägaren till Centrumhuset pågår.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, samhällsplanerare Nicole Nelson Nyrén, 2022-06-13
Bostadsförsörjningsplanen, samhällsplanerare Nicole Nelson Nyrén, 2022-06-13
Muntlig information, samhällsplanerare Nicole Nelson Nyrén, 2022-09-06
Kartor med förslag för centrumplanen, stadsarkitekt Isabella Netz, 2022-09-06
Muntlig information, stadsarkitekt Isabella Netz, 2022-09-06
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§ 14

Reglemente
Beslut
- resultatet av workshoparna tas av ledamöterna tillbaka till de egna föreningarna
- föreningarna diskuterar reglementet
- utvecklingsidéer mejlas sedan till kommunutvecklare Madeleine Nyvall av ledamöterna

Sammanfattning av ärendet
Kommunutredare Madeleine Nyvall informerar om kommunens reglementen. Nämnders 
och rådens reglementen antas av kommunfullmäktige. Till grund för nämnders och 
kommunala råds reglementen ligger policy för invånardialog, varje nämnd har också 
inskrivet i sina reglementen att ha dialog med invånare inom det egna området. 

Viktigt är också att likvärdighet finns mellan de olika råden. Förutom kommunala rådet för 
pensionärer och personer med funktionshinder, finns bland annat ett ungdomsråd och ett 
näringslivsråd.

Vad är rådets uppgifter och funktion, vad ska rådet göra? Det ska vara en form av 
invånardialog. Alla föreningar i rådet ska ha lika möjligheter.

I nuläget tittar man på reglementen för nämnderna och en revidering av rådens reglementen 
bör också genomföras. Kommunallagen är inte tillämplig i rådets arbete då de inte har 
beslutskraft, då det är ett rådgivandeorgan. Madeleine går igenom nuvarande reglemente 
och diskuterar innehållet. Om bland annat representation och möjlighet till initiativet.

Rådet har workshop kring frågan. Resultatet tas av representanter tillbaka till de egna 
föreningarna. Där det diskuteras reglementet. Alla utvecklingsidéer mejlas sedan till 
kommunutvecklare Madeleine Nyvall: madeleine.nyvall@forshaga.se

Saken återkopplas på nästa rådsmöte.

Beslutsunderlag
Muntlig information, Madeleine kommunutredare Madeleine Nyvall, 2022-09-08
Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionshinder reglemente
SPF råd kring skrivande av reglemente och mallar för reglementen
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§ 15

Aktuellt inom vård- och omsorgsnämnden

Diarienummer: 

Beslut
-noterar informationen

Sammanfattning av ärendet
T.f. förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen Patricia Henriksson informerar om:
Patricia börjar med att i korthet berätta vilka alla ingående delar är i den stora förvaltning 
som vård- och omsorgsförvaltningen är.

Patricia kommer precis från ett möte där information om suicidprevention gavs. Patricia 
berättar om arbetet med en handlingsplan som tagits fram för suicidpreventionen. En av 
riskgrupperna som har identifierats är äldre män. Suicidzero är inbjuden till anhörigdagen i 
Folketshus tredje oktober klockan 15-20. Dagen arrangeras av vård- och omsorg. Alla är 
välkomna! Saken kommer att annonseras i kommuntidningen Kontakten.

Information i korthet om vaccination för påfyllnadsdos tre.

Dialog och samarbete kommer inledas med Röda korset om fixartjänsten under hösten. 

Digitalisering genom läkemedelsrobotar är i gång. I läkemedelsroboten ligger medicinerna i 
dospåsar. Dospåsarna fylls regelbundet på i läkemedelsautomaten av behörig 
omvårdnadspersonal. Vanligtvis brukar de räcka till två veckors användning. 
Omvårdnadspersonalen får automatiska meddelanden när dospåsarna börjar ta slut eller 
när det är något annat fel. Om en dospåse inte tas ut trots tre upprepade tydliga 
påminnelser, skickas information automatiskt i väg till omvårdnadspersonalen om att 
läkemedlen inte har tagits.

Vilka ska utföra inhandling från butikerna. Omvårdnadspersonal bör göra det de är satta 
göra, det vill säga ta hand om brukarna. Ett studiebesök till Torsby kommer att genomföras 
där drönare används för inhandling.

Heldag i Dömle för återhämtning efter pandemin för alla medarbetare. 12-14 miljoner i 
statsbidrag, vissa är riktade andra är generella. God omsorg om äldre 5,2 miljoner inkom 
efter sommaren.

Comfact Signature Referensnummer: 47868SE



KOMMUNALA RÅDET FÖR PENSIONÄRER 
OCH PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
PROTOKOLL
2022-09-06

Justerat Utdragsbestyrkt

8(9)

Äldreomsorgen
Patricia berättar om den demografiska utvecklingen och den uppochnedvända 
befolkningspyramiden och de stora utmaningar som ligger i den nära framtiden.

I Forshaga
Antal 85 + var år 2021, 332 personer
Antal 85 + kommer vara år 2034, 505 personer
Detta är en ökning med 52%

Angående boendeplatser som behövs i äldreomsorgen. Berättar om lokalbehovet och hur 
plan två Lintjärn kan användas. Inom 1-5 år behöver vård- och omsorg tillskapa 10 
boendeplatser.

Funktionsstöd
Daglig verksamhet har fått många nya uppdrag sedan verksamheterna öppnade efter 
pandemin. Från augusti 2021 har 8 nya beslut tillkommit.  Det finns nu ett behov av att 
skapa nya aktiviteter inom verksamheten, som kan passa och sysselsätta flera brukare.
Daglig verksamhet har stadigt ökat antalet externa platser, detta helt i linje med vårt 
politiska åtagande och brukarens egen önskan. För att möjliggöra detta har andra 
samarbeten inletts, där fler deltagare kan vistas samtidigt med hjälp av stöd. Den ena är 
hembygdsgården i Forshaga och den andra är Rudsskogens ryttarförening

Åtta nya brukare inom daglig verksamhet. Demensteamet kommer från nästa vecka öppna 
dagverksamhet för demenssjuka på Solrosen. 1 av 5 kommuner som deltar i projekt för 
dagverksamhet för dementa.

Nya funktionsstödsboendet
Bygglovet för det nya funktionsstödsboendet är nu beviljat. Nu tar anbudsfasen vid i 
projektet med det nya Funktionsstöds-/LSS-boendet vid.
Solrosen där den nya dagverksamheten för personer med demenssjukdomar ska vara ligger 
på Lintjärn i markplan vid skogen. De kommer att samsas med socialpsykiatrins 
dagverksamhet.

Servicegrupp
Servicegruppen i Deje som tar hand om städ och tvätt. Frigör tid för undersköterskorna så 
mer tid för det mänskliga mötet och den sociala kontakten finns.
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Gårdsrådet i Deje. Hur går uppbyggnaden av det? Patricia ber att få återkomma i saken.

Beslutsunderlag
Muntlig information, t.f. förvaltningschef Patricia Henriksson, 2022-09-06
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