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Plats och tid 2022-11-08, Forshaga Folkethus Danssalen, klockan 09:00 – 12:00
Avser paragrafer §16-24
Beslutande

Ersättare

Per Lawén (S)
Maria Norell (S)
Aakash Budathoki (S)
Gert Björnvall (S)
Marian Gustavsson (S)
Göran Adrian (C) 
Monica Axelsson, PRO Forshaga 
Bengt-Åke Brunsell, PRO Deje
Ulla Thorén, PRO Forshaga 
Sören Sandman, SPF 
Gunilla Söderlund, SPF
Ragnhild Duva, SKPF
Ingrid Bäckström, anhörigföreningen
Bengt-Åke Brunsell PRO, Deje 
Rosmarie Abrahamsson, FUB
Inger Olsson, RMR
Maired Johansson PRO Forshaga
Bo Örtegren, SPF
Sally Byström, SKPF

Övriga Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein
Lena Backlund, ekonomichef
Lennart Ljungemo, administartivchef
Anna-Lena Perman, äldreomsorgschef
Mattias Berg, trafikdirektör 
Jesper Johansson, ordförande kollektivtrafiknämnden
Maria Stenbäck, Gruppchef trafikledning

Utses att justera Bengt-Åke Brunsell, PRO Deje
Justeringens plats och tid E-signering, 2022-11-22 klockan 13:00
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Underskrifter Sammanträdet har justerats digitalt. De
elektroniska underskrifterna redovisas i slutet
av protokollet samt noteras på respektive
sida

Sekreterare
Ordföande
Justerare

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein
Per Lawén
Bengt-Åke Brunsell
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§ 16

Val av justerare

Diarienummer: 

Beslut
- Bengt-Åke Brunsell väljs till justerare
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§ 17

Dagordningen fastställs
Beslut

- dagordningen fastställs
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§ 18

Kollektivtrafiknämnden
Sammanfattning
Kollektivtrafiknämnden var på besök där Mattias Berg, trafikdirektör, Jesper Johansson, 
ordförande kollektivtrafiknämnden och Maria Stenbäck, Gruppchef trafikledning på 
Värmlandstrafik informerade om nuläget och framtiden inom kollektivtrafiken. Jesper 
Johansson inleder med att säga att han avgår i årsskiftet, men att han är glad för den tiden 
han haft och att han är stolt över den utveckling som han drivit och bidragit till. 

Mattias Berg informerar om den goda busstrafiken som drivs av Region Värmland. De har 
fått in mycket frågor och funderingar kring kostnaderna för biljett och nu är ett beslut taget 
om att sänka biljettpriserna i Värmland. Det är en investering som de ser ska ge utdelning på 
lång sikt. Det handlar inte bara om möjligheten att sänka biljettpriserna i tider där allt annat 
blir dyrare, utan det handlar också om att ändra människans beteende och att välja att åka 
kollektivt. Det är då det kan göra skillnad i plånboken för den enskilde individen. 
Prissänkningen på biljetterna beräknas ske i mitten på december 2022. 

Det genomförs ett pilottest i Säffle som kallas för X-linjen. Det är en linje som är dynamisk 
och tidtabellsfri. För att åka med X-linjen bokar man sin biljett via en app, bussen körs bara 
om det är någon som har bokat en biljett, vilket även är miljövänligt. X-linjen har fått bra 
respons av invånarna i Säffle kommun där fler väljer att resa med X-linjen. 

Maria Stenbäck informerade om nyheter som sker från nästa år. De kommer bland annat blir 
samma regler för alla som åker färdtjänst. Idag när man åker över kommungränsen behöver 
man boka en dag innan avresa. Efter årsskiftet kommer man kunna boka fyra timmar innan 
avresan. Andra nyheter är att kundtjänsten kommer ha öppet dygnet runt. De kommer även 
uppdatera bokningssystem och med hjälp av det nya systemet med en tillhörande app 
kommer resande kunna se sina resor, samt boka och avboka färdtjänst. Andra nyheter som 
kommer införas år 2023 är att man kan använda sin kallelse från exempelvis sjukhuset för 
att åka kollektivt. 

När man åker buss inom en radie på 10 km kan man be busschauffören om en ”när-resa”. 
Det innebär att man då betalar samma summa som för en biljett på en stadsbuss. När man 
åker buss kvällstid kan man även be chauffören att stanna mellan två hållplatser om detta 
blir närmare för den enskilda individen. Detta för att bidra till en ökad trygghetskänsla. 
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§ 19

Kommunens kommunikationsmöjligheter
Sammanfattning
Mattias Göthberg informerade om kommunens kommunikationsmöjligheter, där det finns 
ett flertal kommunikationskanaler. Kommunikationskanalerna som presenterades var 
Forshaga.se, sociala medier och tryckt material. 

På hemsidan, Forshaga.se, kan alla invånare söka information och utvecklingen går ständigt 
framåt på den digitala fronten. Bland annat går vi från blanketter i pappersform, till att vi 
idag kan fylla i blanketter digitalt på hemsidan. Om någonting sker i samhället eller om 
kommunens invånare berörs av en störning så finns denna information att ta del av på 
hemsidan. Vi lägger in all samhällsviktig information och störningar hemsidan. 
Informationen dyker då upp med stor text på förstasidan, allt för att underlätta för våra 
invånare. På hemsidan kan vi också ta del av webbkartan, som är en karta över Forshaga 
kommu. Kartan är uppbygg i olika lager där vi kan se blanda annat parkeringsplatser, 
busshållplatser, badplatser, motionsspår och mycket annat. 

Det informerades även om tjänsten Fixa Min Gatan. Det är en tjänst där du när som helst på 
dygnet kan rapportera in ett fel. Det kan bland annat vara fel på belysning, vatten, gator, 
avlopp eller snöröjning. Tjänsten kan användas via hemsidan eller så kan man ladda ner 
appen ”Fixa min gata” på Appstore eller Google Play.  

Det efterfrågades ett lättare sätt att nå Kommunala rådet för pensionärer och personer med 
funktionsnedsättning (KRPF) på Forshaga kommuns hemsida. Det uttrycktes vara 
svårtillkomligt och för att underlätta har vi nu skapat en snabblänk direkt till hemsidan där 
ni kan finna information om KRPF. 

För att använda en snabblänk i ditt digitala verktyg gör du såhär:

Kopiera länken från detta dokument till din mobiltelefon, dator eller padda direkt i din 
webbläsare. Du kan även skriva i in snabblänken manuellt i din webbläsare. Då skriver du 
https//www.forshaga.se/krpf. 

Nedan en direktlänk för att komma till kommunens webbplats. 

https://www.forshaga.se/krpf
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§ 20

Budget och budgetarbete inför 2023
Sammanfattning

Ekonomichef lena Backlund informerar om kommunens ekonomi 2022 och budgetförslaget 
för 2023. 2022 är tufft på grund av omvärldsfaktorer som högre elpriser, drivmedelspriser 
och livsmedelspriser. Inom vård- och omsorg har behoven av platser ökat vilket gör att 
kostnaderna ökar. En lättnad är elprisstödet som aviserats på 50 öre per kwh.

Budgeten för 2023 behöver ta höjd för omvärldsfaktorer och en ökad inflation. Skattesatsen 
föreslås inte höjas utan ligger kvar oförändrad på 21:87 kr. Den totala budgeten hamnar på 
ungefär 800 miljoner. Det ger ett förväntat resultat på cirka 1 %.

Förslag finns att införa resultatutjämningsreserv att gälla från 2022 och med tillämpning från 
2022 års bokslut. Detta möjliggör för kommunen att utjämna intäkter över en 
konjunkturcykel. Det är viktigt med tanke på osäkerheter runt exempelvis 
elkostnadsutveckling.
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§ 21 

Vad är på gång på Vårdcentralen?
Sammanfattning

Ytterligare en distriktsläkare inom kort också två stycken ST-läkare. Förhoppningen är att de 
stannar kvar och att det blir stabilt på läkarsidan. I dag finns 5 distriktsläkare. 4 ST-läkare 
och en AT-läkare. Alla jobbar inte 100 %.

Sänkningen av antalet tillåtna patienter per läkare innebär, att det fortsatt finnas behov av 
hyrläkare. En geriatriker har anställts på 30 %, personen arbetar främst mot hemsjukvården. 
Läget med sjuksköterskor är stabilt.

Vaccination säsongsinfluensan sköts inte av VC. Vaccineringar kommer att ske på 
Folketshus. 

Vaccinationerna börjar vecka 45 på onsdagar, och även några torsdagar. All info finns på 
1177.se
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§ 22

Aktuellt inom vård- och omsorgsnämnden
Sammanfattning

Anna-Lena Perman, t.f. biträdande förvaltningschef informerar om att de arbetar mycket 
med att komma inom ramen för 2022 års budget. Inom vård- och omsorg satsar de på 
äldreomsorgslyftet där ett antal medarbetar får möjligheten att studera till undersköterskor 
och specialistundersköterskor. I och med äldreomsorgslyftet ser man även över vilka 
arbetsuppgifter som kan avlasta sjuksköterskorna. 

Anna-Lena berättade också om medskaparprojektet som startade inom hemtjänsten på vård- 
och omsorgsförvaltningen 2021. Målet är högre kvalitet på omsorgen för den enskilde när 
inflytande och delaktighet ökar. Brukaren och medarbetarna blir medskapare av insatserna. 
Genom delaktigheten i genomförandet förväntas även trivseln på arbetsplatsen öka och den 
sociala arbetsmiljön bli bättre. Projektet har nu startats på särskiltboende Lintjärn. Principen 
är den samma, medarbetarna organiseras i mindre team med större ansvar över planering 
och utförande av den praktiska hjälpen, allt utifrån brukarens behov.
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§ 23

Kommunens nya organisation
Sammanfattning
Lennart Ljungemo, administrativ chef informerade om vad som är nytt i kommunens nya 
organisation. Bakgrunden till denna organisationsförändring grundar sig i en 
organisationsöversyn, som har genomförts på kommunledningen. I den nya organisationen 
kommer bland annat växel/reception bli ett nytt kontaktcenter. Det är kontaktcenter som 
kommer vara navet i kontakterna med kommunens invånare. Kontaktcenter kommer kunna 
nås genom de vanliga kommunikationskanalerna som telefon, e-post, besök, e-tjänster, 
sociala medier och webb. Varför denna omorganisering väljs är för att förenkla kontakten 
och för att reducera tiden för enklare ärenden. 

I kommunens nya organisation ingår också en samhällsplaneringsenhet, där även 
näringslivsenheten ingår. På samhällsplaneringsenheten arbetar samhällsplanerare, 
planarkitekt, mark-och exploateringshandläggare, GIS-ingenjör 50%, stadsarkitekt 25%. 
Samhällplaneringsenheten skapades för att utöka kapaciteten och kompetensen inom 
området, samt för att skapa bättre förutsättningar för att kommunen ska växa. 

Slutligen presenterads den nya nämndadministrativa enheten. Bakgrunden till skapandet av 
denna enhet är att skapa en kvalitativ och väl fungerande nämndadministration. Enheten 
kommer bland annat ha som uppgift att kvalitetssäkra underlag och beslut, samt att planera 
och följa upp ärendehantering och ärendeberedning inom varje nämnd.
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§ 24

Sammanträdestider 2023
Beslut
- fastställa kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrades sammanträden för år 
2023 till 21 februari, 30 maj, 19 september och 21 november. Sammanträdestider 09:00 till 
12:00 samtliga dagar.

- fastställa kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrades ärendeberedningar år 
2023 till 31 januari, 9 maj, 30 augusti och 1 november. Sammanträdestider 10:00 till 11:00 
samtliga dagar.

Bakgrund
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.

Beslutsunderlag
Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, 2022-11-01

Beslut skickas för kännedom till
Kommunledningskontoret, vård- och omsorgsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, 
barn- och utbildningsnämnden, lärande- och arbetsnämnden, överförmyndarnämnden
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UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Sangrid Ilse Friedel von Zedtwitz-Liebenstein
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _078bee97717b02f8a08ef22fbbff93c8cb
DATUM & TID: 2022-11-21 14:25:15 +01:00

NAMN: BENGT ÅKE BRUNSELL
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _096ca752424396b2026254e6ae77195cc7
DATUM & TID: 2022-11-21 14:41:23 +01:00

NAMN: PER LAVÉN
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07795444b664bb8ca6ab7fdbaf4b10af06
DATUM & TID: 2022-11-21 15:33:52 +01:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-11-21 15:33:59 +01:00
Ref: 54648SE
www.comfact.se
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