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Fotkets Hus, Forshaga, klockan 09:00-10:30

Monica Axelsson, PRO Forshaga
Lennart Andersson, PRO Forshaga
Börje Larsson, PRO Ullerud
Sören Sandman, SPF
Ragnhitd Dufva, SKPF
Britt Ohtsson, SKPF
lnger Olsson, RÄ,tR

GuniIta Södertund, SPF

Bo Ortegren, SPF

Per Law6n (S), Kommunstyrelsens ordförande
Bertil hagelin (S), Vård och omsorg

Lena Backtund, ekonomichef
Marita Edlund, förvattningschef vård och omsorg
Linus Andersson, förvaltningssekreterare
Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, förvattningssekreterare

Leif Forssten, Projektledare
Nicote Netson-Nyr6n, Samhä[[sptanerare
Torbjörn Falk, Kommunchef
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1. Mötet öppnas och justerare väljs

lnger Olsson vätjs titt justerare.

2. Presentationförvaltningssekreterare

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein presenterar sig.

3. Presentation kommunchef

Kommunchef Torbjörn Fatk presenterar sig

4. Kostenheten - matlådor Maria Källström (preliminärt)

Utgår detta möte tas upp nästa sammanträde.

5. lnformation återbruket, Leif Forssten

Leif Forssten informerar om projektet återbruket. Projektet är ett
arbetsmarknadsprojekt för de som står en bit från den reguljära
arbetsmarknaden. I dag är det ett 30-tat anstätlda. Lokalen är den gamta

konsumtokaten i Deje. Arbetet handlar om återbruk av gamta möbler och andra
produkter. lnvigning av återbruksbutiken var den 1 juni 2017. Den mesta

intämningen sker på Kvarntorp viss intämning är det även i butiken. Butiken
accepterar kontanter och swish men inte kort.

6. Centrumutveckling, Nicole Nelson Nyr6n

Nicole Nelson Myr6n, samhättsptanerare informerar om Forshagas

centrumutveckting. Fokus tigger på gemyt som attraherar medborgare och

besökare.

Hur minns vi ptatser? KRPF dettar i en interaktiv workshop "lnvånardiatog -

Centrumutveckting i Forshaga". Det behövs inte atttid stora insatser för att göra-

positiva förändringar. Atta rådsmedtemmar har fått en karta över centrum och får
fytta i det de vitt se, som exempetvis gång- och cykelvägar, utsmyckningar,
betysning, utomhusmöbtering, ptanteringar och växter etc. Många spännande
förslag kom fram.
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Nicote tar med sig KRPF:s medtemmars arbeten och sammanstä[er det. Arbetet
kommer vara en del i undertaget för det fortsatta arbetet för
centrumutvecklingen. Nicote håtter workshopen för otika grupper i kommunen.

7. Ekonomiskt [äge, Lena Backlund

Lena Backlund informerar om det ekonomiska täget. Läget ser [jusare ut än
föregående år. Måtet är att ha ett plusresuttat på 2%. Prognosen pekar mot ett
plusresultat nära måtet, vilket innebär cirka 15 mitjoner. lnvånarantatet har ökat
med cirka 50 personer vilket ger mer skatteintäkter. Lena informerar även om
några investeringar i nybyggnationer och ombyggnationer. sammanfattningsvis
känns läget positivt Forshaga ligger nu lite i framkant i Värmland.

8. lnformation: LSS-boende, Marita Edlund

Marita Edtund informerar om nybyggnationen av ett LSS-socialpsykiatriboende.
De gamta lokaterna på tintjärn är utdömda. Marita visade bitder på förstaget som
är under utveckling och diskussion. 10 lägenheter varav två anpassade tägenheter
för personer som i dag är placerade i andra kommuner, tanken är att de ska få
komma hem titt Forshaga. Husen ska byggas vid Stottet i Forshaga. Lägenheterna
har ett rum med sovatkov och alta lägenheter har en uteptats. Det btir
mitjöanpassade mitjötak med växttighet.

Det kommer se ut som en liten by på tomten vid stottet med etva enplanshus
med enrumslägenheter i tio av dem och i den elfte btir personattokaler.

9. Forsgården: Avrapportering, Marita Edtund

överenskommetsen meltan Forsgården och Äshöjda är uppsagt. Ny
överenskommelse är under förhandting.

10. Rapport: Föreläsning med Göran Fridman, lnger Olsson

lnger Otsson för Reumatikerförbundet rapporterar att 20-25 personer kom på
mötet om munhälsa. Föredraget handtade om attmänna hä[sa, munhätsa om
mediciners påverkan på våra tänder. Ett bra möte och informativt.

Under mötet uppstod diskussion om frågestä[ning angående ambulerande
tandtäkare, med föranledning av rapporten. Även synpunkter kring hantering av
bistånd för avgifterna för munhälsa ventilerades.
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11. SPF - bowlsmatta, Sören Sandman

Atta fick prova vid invigning i hembygdsgården. Nu har lokat hittats i Fotkets hus.

Spelet kommer vara i Folketshus. Gammatt intressant spet från Skotttand. 1/11

invigning med introduktion, öppet för atta intresserade på fredag 24111k|10-12
kaffe serveras. Därefter är fötjande datum under 2017 spikade 1 112 och 6112.

SPF är medtemmar i bowlsförbundet vilket öppnar för framtida seriespel.

12. Sammanträdestider 2018, Sekreterare

Sekreteraren fördrar förvaltningens förstag ti[[ bestut:

- faststätla sammanträdesdagar för KRPF til[ onsdagar

- faststätta sammanträdestider för KRPF titt 22 februari, 26 april, 27 september,
22 november 2017 klockan 09:00 (kaffe seryeras 08:30)

- ärendeberedning äger rum 6 februari, 10 april, 11 september, 6 november
(måndagar)

KRPF bestutar i enlighet med förvaltningens förstag till bestut.


