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PROTOKOLL
Plats och

tid

2018-05-22, Visten, ktockan 14:00

-

17:00

Avser paragrafer

43-56

Beslutande

BertiI Hagetin (S) Ordförande
Ulrika Rodin (5) 1:e vice ordförande
Per Hatlström (M) 2:e vice ordförande
Liltemor Magnusson (5) Ledamot
Torbjörn Strömberg (V) Ledamot
Maria Wikström (C) Ledamot

Tjänstgörande ersättare

Mona Law6n (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Lars-Göran Carlsson (C)
Anders Ljungsten (M)

övriga

Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (Sekreterare)
Marita Edlund (Vård- och omsorgschef)
Kjett Atperud (Förvattningsekonom )
Anders Olsson (Medicinskt ansvarig sköterska)

Anna-Lena Perman (Enhetschef HSL)
Utses att justera

Justeringens plats och tid

8-05-25 klockan 13:00

Kommun

Underskrifter
Sekreterare
5an

Ordförande
BertiI Hagel

s)

Justerande
Mona Law6n (S)

Forshaga kommun
VÅRD. ocH oAASoRGSNIiMNDEN
PROTOKOLL
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har titlkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-22

Datum för anslags uppsättande

201 8-05-31

Datum för anslags nedtagande

2018-06-21

Förvaringsptats för protokollet

Vård

Underskrift

ngen

a.
von

L
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Protokoll 2018-05-22
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Upprop och val justerare
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden förestås besluta
- tit[ justerare välja Mona Law6n (5)

Bestutet skickas för verkstältighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

ea,

ti[[:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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Protokoll 2018-05-22
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Avgift för hemsjukvård
voN 2018/61

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden bestutar
- återremittera ärendet för vidare beredning av ekonomiska konsekvenser för vård- och
omsorgsnämnden och för att utreda hur många enskitda brukare som berörs

Yrkande
-Per Hallström (M) yrkar återremiss för vidare beredning av ekonomiska konsekvenser för
vård- och omsorgsnämnden och för att utreda hur många enskitda brukare som berörs
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels förvattningens förstag och dets
Per HaItströms (M) förstag. Ordförande stäfler förstaget från förvattningen mot Per
Hallströms (M) förstag om återremiss och finner att vård- och omsorgsnämnden bestutar att
återremittera ärendet.
Bakgrund
Avgiften är i dag 100 kr per besök och dag.
Avgift tas ut för:
- lnsats av distriktssköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut elter
undersköterska
- Utprovning av hjätpmedel (t.ex. ruttator, toaförhöjning).
- Förskrivning av recept etter hjätpmedet
Hemsjukvårdsavgiften samordnas med övriga insatser upp titt maxavgiften
2240 kr. lngen avgift tas ut för barn och ungdomar titt och med 18 år.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande 201 8-05-14, HSL-chef Anna-Lena Perman
Tjänsteskrivetse 2018-05-14, Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein

Beslutet skickas för verkstältighet

titt: Enhetschefer, ekonomikontoret

Beslutet skickas för kännedom titl:

Justerarnas

*lt

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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Patientsäkerhetsberättel se 2O 17
voN 2018/49

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden bestutar
- godkänna patientsäkerhetsberättetse 2017
Bakgrund
Från och med den 1 januari 2011är vårdgivare skytdiga att bedriva ett systematiskt
patientsäkerhetsarbete. Föreskrift om ändring i föreskrifterna och atlmänna råden (SOSFS
2005:28) om anmätningsskytdighet entigt Lex Maria SOSFS 2010:4 har kommit och trädde i

kraft den 1 februari

201 1.

SFS 2010:659 som trädde i kraft den 1 januari 201 1 ska
patientsäkerhetsberättelse
en
skrivas av den vårdgivare som bedriver verksamhet entigt
Hätso- och sjukvårdstagen (HSL). Patientsäkerhetsberättetsen ska bt.a. innehåtta en
beskrivning av vitka åtgärder som vidtagits i syfte att identifiera, anatysera och så tångt
möjtigt begränsa risker samt för att minska antatet tittbud och negativa händelser. Det finns
inget krav på att patientsäkerhetsberättetsen på eget initiativ ska sändas in titt lnspektionen
för vård- och omsorg (lVO) etter någon annan myndighet. Däremot ska den håttas tittgängtig
för den som önskar ta del av den.

Entigt den nya patientsäkerhetslagen

Beslutsunderlag
Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, tjänsteskrivelse, 2017-05-08
Patientsäkerhetsberättetse 201 7

Beslutet skickas för verkstältighet titt:
Bestutet skickas för kännedom ti[[:

Justerarnas sign

&L

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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Awikelserapportering för januari till och med april 2018
voN 2018/60

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden bestutar
- godkänna awikelserapporteringen för januari

titt och med aprit

2018

Bakgrund

AntaI awikelser och de vanligast förekommande awiketserna redovisas för nämnden.
Förutom antal awikelser redovisas vidtagna och planerade åtgärder. En awikande händetse
är attt som inte stämmer med normal rutin och förväntade vårdförtopp. Det kan vara attt
från fattotyckor titt täkemedelshantering.
De attvartigaste awiketserna rapporteras tit[ nationetla myndigheter, vitka inom hätso- och
sjukvården är lnspektionen för vård- och omsorg och Läkemedetsverket.

Beslutsunderlag
Ä4AS

Anders Olssons powerpointredovisning, 201 8-05-14

lrlAS Anders Olssons munttiga rapport

Förvattningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, 2018-05-08

Bestutet skickas för verkstättighet titt:
Bestutet skickas för kännedom tit[:

Justerarnas sign

,Uk

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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Budgetuppföljning efter april 201 8
voN 2018/27

Beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar
- godkänna redovisningen av den ekonomiska uppfötjningen

till

och med apri[ 2018

Bakgrund
Förvaltningsekonom Kjett Atperud redovisar budget ekonomisk sammanstätlning per
verksamhet för perioden aprit 2018.

Beslutsunderlag
Förvattningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, 2018-05-09
Ekonomisk uppfötjning aprit 2018, förvaltningsekonom Kjett Atperud

Beslutet skickas för verkställighet tilt:
Bestutet skickas för kännedom titt: Områdeschefer

Justerarnas sign

ut{L

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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An passni

n

gsåtgärder 20 1 8

voN 2018/63

Beslut
Vård - och omsorgsnämnden bestutar att
- återemitterar ärendet för vidare beredning av ekonomiska-, arbetsmitjö - och
brukarkonsekvenser

Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förstag ti[[ bestut, dets förvattningens förslag och dels
Per Hallströms (M) förstag. Ordförande stätler förslaget från förvattningen mot Per
Hallströms (M) förstag om återremiss och finner att vård- och omsorgsnämnden bestutar att
återremittera ärendet.
Bakgrund
Vård - och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott på - 5,7 miljoner. För att minska
underskottet måste åtgärder vidtas som genererar kostnadsminskningar motsvarande
prognostiserat underskott. Med anledning av detta presenteras nu besparingsåtgärder som
innebär neddragningar av verksamhet och personattäthet. De senaste åren har omfattande
organisationsförändring och besparingar gjorts inom Vård- och omsorg. Samttiga
verksamheter omfattades av någon form av besparing.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande, förvaltningschef Marita Edtund
Tjänsteskrivetse, förvattningschef Marita Edlund
Risk- och konsekvensanalyser från förvattningen, Marita Edlund

Beslutet skickas för verkstältighet titt: Områdeschef, enhetschef, ekonom
Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

OQL

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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Verksamhetsplan 2O18
voN 2018/42

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
-godkänna verksamhetsptanen 201 8
Bakgrund
I kommunatlagen anges att det för verksamheten ska anges måt och riktlinjer som är av
betydelse för en god ekonomisk hushåttning. Kommunfu[tmäktige har i styrmodetlen för
Forshaga kommun bestutat övergripande hur den kommunala verksamheten ska styras,
fötjas upp och utvärderas. Syftet är att nå de måt som kommunfultmäktige har satt upp,
fokus är på resuttat. Resuttat handlar om att definiera vad som är ett bra resuttat och bra
tjänster utifrån brukarens e[[er den specifika må[gruppens synvinket. Resuttat är graden av
måtuppfyttelse och resultatmått.
Vård- och omsorgsarbetet styrs av många lagar och författningar samt nationella rikttinjer
och rekommendationer. Vår verksamhetsptan utgår ifrån fem målområden för att uppnå
visionen men också för att säkerstätta lagkrav samt nationetta rikttinjer. Måtet är också att
nå budget i balans.

Beslutsunderlag
Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, 2017-05-08
Verksamhetsptan 2018, ur Stratsys, Marita Edtund

Beslutet skickas för verkstältighet titt: Områdeschefer
Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

u'tr

ti[[:

Enhetschefer

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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Höjning av habiliteringsersättning
voN 2018/62

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- höja habititeringsersättningen med 4 kr per dag, från 36 kr titt 40 kr per dag. Den nya
ersättningsnivån gätter från och med 1 juti 2018.

Yrkande
Per Hatlström (M) yrkar att bestutsmotiveringen slutar efter första punkten och att mening
två stryks från förvaltningens förstag och att det ska gätta från och med 1 juli 2018.
Propositionsordning
Ordförande finner att det finns två förstag tit[ beslut, dets förvaltningens förstag och dets
Per Ha[tströms (M) förstag. Ordförande stätler förstaget från förvattningen mot Per
Hattströms (M) förstag om återremiss och finner att vård- och omsorgsnämnden bestutar att
återremittera ärendet.
Bakgrund
Habiliteringsersättning betatas ut tit[ personer som har bestut om dagtig verksamhet LSS.
Ersättningen betalas ut med helt e[[er halvt betopp beroende på antat timmar vid den
dagtiga verksamheten. Ersättningen är undantagen från skatteptikt och räknas inte som
inkomst. Dagtig verksamhet LSS riktar sig huvudsaktigen titt personer metlan 20 - 65 år. Om
man vätjer att stanna i dagtig verksamhet efter 65 års åtder utgår ingen
habiliteri ngsersättning.
Regeringen har gett Socialstyretsen i uppdrag att under 2018 fördeta medel till kommunerna
i stimutansbidrag för habititeringsersättning. Statsbidraget får användas av kommunerna i
syfte att införa etter höja en tåg dagpenning titt dem som dettar i dagtig verksamhet enligt
LSS. Förvattningen har

rekvirerat bidraget och sociatstyretsens har betalat 420000 kronor

ti[[ kommunen.
Förvaltningens uppfattning är att habiliteringsersättning bör höjas titt 40 kr per dag för att
stimutera ftera brukare att komma ut i dagtig verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivetse, förvaltningschef Marita Edtund
Anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 2018 tit[ kommuner för habititeringsersättning

Bestutet skickas för verkstätlighet
Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

L//L

titt:

titt:

Områdeschef LSS, Enhetschef

Ekonom

Utdragsbestyrkande

LSS

Forshaga kommun
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Kva

litetsberätte se 2O1 7
I

voN 2018/65

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden bestutar
- godkänna kvalitetsberättetsen 2017
Bakgrund

Kvatitetsberättelsens syfte är att beskriva verksamhetens kvatitetsarbete under föregående
katenderår, vitka åtgärder som vidtagits för att förbättra kvatiteten på utförande och vitka
resuttat som har uppnåtts. Meningen är att minska antalet tittbud och negativa händetser
och att ständigt förbättra kvaliteten inom verksamheten. Utöver denna kvalitetsberättetse
sammanstätls också en årtig patientsäkerhetsberättetse som en de[ av kvatitetsberättelsen.
Beslutsunderlag
Kvalitetsberättetse

201 7

Bestutet skickas för verkstältighet titt:
Beslutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

dlt

titt:

Enhetschefer

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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Dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden
voN 2018/68

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- utse Ati Bijan Narimani tit[ dataskyddsombud för vård- och omsorgsnämnden under 2018.
Bakgrund
Den som behandtar personuppgifter måste i vissa fa[[ utse

ett dataskyddsombud. Ombudets

rot[ är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) fötjs inom organisationen genom
att titt exempel utföra kontroller och informationsinsatser.
KS 180508 presenterades läget kring pågående arbete med GDPR och förberedelser kring
tillsättande av dataskyddsombud. Kommunen avser att använda Ati Bijan Narimani som ett
gemensamt dataskyddsombud för kommunen.

Vid

Uppdraget påbörjas så snart beslut fattats. Begäran av register och registerutdrag ska
passera genom dataskyddsombud och därifrån detas tilt aktuel[ nämnd/förvaltning för vidare
åtgärder. lnnan undertaget [ämnar kommunen ska det passera förbi dataskyddsombudet.
Dataskyddsombudet har en vägledande funktion (artiket 39) som bt.a. innebär lnformation
och åtgärder, Övervaka efterlevnad, Råd avseende konsekvensbedömningar, Samarbete
med översynsmyndigheten och kontakten med översynsmyndigheten och registrerade.

Beslutet skickas för verkstättighet
Beslutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

/.,uL

titt:

Kommunstyretsen, Ati Bijan Narimani

titl:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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lnformation om Lex Sarah beslut från

IVO

voN 2017198

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden bestutar
- notera informationen
Bakgrund
Anmätan enligt lex Sarah från vård-och omsorgsnämnden i Forshaga kommun avseende
äldreomsorgen i Forshaga. lnspektionen for vård och omsorg (lVO) avstutar ärendet och
kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Beslutsunderlag
lnspektionen för vård och omsorg bestut 2018-04-25 Dnr 8.1 .2-10832/2018-5
Förvattningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivetse, 2018-05-08

Bestutet skickas för verkställighet titt:
Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

ill)\

Utdragsbestyrkande
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Delegationsbeslut
voN 2018/32

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden bestutar
- notera detegationsbestuten
Bakgrund
Detegationsbestut under perioden

201

8-04-01 - 201 8-04-30 redovisas.

Beslutsunderlag
Detegationsbestut under perioden 2018-04-01 - 2018-04-30

Bestutet skickas för verkstältighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

ulÅ,,

titt:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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Anmälda handlingar
voN 2018/11

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

- notera informationen
Bakgrund
Anmälda handlingar titt vård- och omsorgsnämnden som inkommit under perioden 2018-0417 - 2018-05-14 redovisas.

Beslutsunderlag
Anmätda handlingar
17 - 2018-05-14

titt vård- och omsorgsnämnden som inkommit under perioden 2018-04-

Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivetse, 2018-05-08

Bestutet skickas för verkstältighet titt:

Beslutet skickas för kännedom tilt:

Justerarnas sign

ulL

Utdragsbestyrkande
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Muntlig information
voN 2018/25

Bakgrund
Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein informerar om att detbestutet som togs av vård- och
omsorgsnämnden 2018-04-24 537 om vårdbiträdesutbildning, inte kommer att tas upp i
futtmäktige. LAN tyckte förstaget var bra så de har redan inrättat utbildningen om
vårdbiträden som förestogs.

Bestutet skickas för verkstättighet titt
Bestutet skickas för kännedom ti[[:

Justerarnas sign

u^u-

Utdragsbestyrkande

