Forshaga kommun
VÅRD. ocH oMsoRGsM[MN DEN
PROTOKOLL
Plats och tid

2018-01-30, Resurscentrum Karlstad, ktockan 10:00 - 16:00

Avser paragrafer

1-8

Beslutande

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

Tjänstgörande ersättare

Per Severin (S), Tjg.ers för Ulrika Rodin
Marja Rönnhotm (MP) Tjg.ers för Annika
Åkerlind (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Anders Ljungsten (M)

övriga

lng-Marie Fritzson (Verksamhetsutvecklare)
Kjett Atperud (Förvattningsekonom )
Marita Edtund (Vård- och omsorgschef)

Utses att justera

Lillemor Magnusson

Justeringens plats och tid

Vård-

(S)

(S)

omsorgsförvaltnin gen 2018-01 -31,15:45

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande
n

t54-)a/

Justerande
Lillemor Magnusson

(S

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

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-01 -30

Datum för anslags uppsättande

2018-02-01

Datum för anslags nedtagande

20"t8

Förvaringsptats för protokottet

-22
och

so

Underskrift
ngrid

n

Forshaga kommun
3(10)

vÅno. OCH OMSoRGSN;IMNDEN
Protokoll 2018-01-30

s1

Upprop och val av justerare (majoriteten)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- ti[[ justerare vätja Litlemor Magnusson (5)
- protokotlet justeras 2018-01-31, klockan 15:45

Beslutet skickas för verkstättighet titt:
Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

N

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
4(10)

VÅRD. OCH OMSoRGsNIIMNDEN
Protokoll 2018-01-30

s2

Preliminärt årsbokslut och budgetuppföljning efter december
2017
voN 2017l13

Beslut
Vård och omsorgsnämnden bestutar
- godkänna redovisningen av den ekonomiska uppfötjningen
- notera informationen om preliminärt årsbokstut

til[

och med december 2017

Bakgrund
Förvaltningsekonom Kjett Atperud redovisar budget ekonomisk sammanstättning per
verksamhet för perioden december 2017. Etl pretiminärt årsbokslut redovisas. Det sluttiga
årsbokstutet redovisas i februarinämnden.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppfötjning december

201

7, förvattningsekonom Kjett Atperud

Beslutet skickas för verkstältighet titt:
Beslutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

ti[[: Områdeschef

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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VÅRD. OCH OMSORGSN;iMNDEN
Protokoll 2018-01-30

s3

Resultat 2017 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
voN2017 t57

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

- notera informationen om resuttatet från undersökningen 2017 i Forshaga kommun: Vad
tycker de ätdre om ätdreomsorgen?
Bakgrund
Sociatstyrelsen genomför årtigen en rikstäckande undersökning av ä[drevården i landet
Resultaten ska spegla detar av kvatiteten i verksamheterna och syftar titt att stimutera
kunskaps- och verksamhetsutveckting.

Beslutsunderlag
Resultat Enhetsundersökningen ätdreomsorg 201 7

Bestutet skickas för verkstättighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas

titl:

Utdragsbestyrkande

:
Forshaga kommun
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VÅRD. OCH OMSORGSNIiMNDEN
Protokoll 2018-01-30

s4

Jubileumsrapport öppna jämförelser inom vård och omsorg 10
år
voN 2018/9

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden bestutar
- notera informationen om jubiteumsrapporten öppna jämföretser inom vård- och omsorg 10
år
Bakgrund
öppna jämföretser av vården och omsorgen om äldre firar 10 år i år. SKL och Socialstyrelsen
har tagit fram en speciatutgåva där 20 indikatorer presenteras som betyser utvecklingen för
detar av kvatiteten inom hemtjänst, särskilt boende samt sammanhåtten vård och omsorg. I
rapporten finns också en beskrivning av framväxten av förutsättningarna för öppna
jämföretser.
Beslutsunderlag
Jubileumsrapporten öppna jämföretser inom vård och omsorg 10 år
Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, 2018-01-22

Bestutet skickas för verkstätlighet titt:
Beslutet skickas för kännedom titt:

,*-.X

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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vÅno- ocH oMsoRGsNl[MNDEN
Protokoll 2018-01-30

s5

lnformation om förslaget

till nytt

LSS-boende

voN 2018/20

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- notera den informationen om förstaget

titt nytt

LSS-boende

Bakgrund

Arkitektfirman Mondo har gjort en id6skiss på hur förslaget kan se ut med en lokalisering av
ett nytt LSS-boende vid Stottet i Forshaga.
Beslutsunderlag
ld6skiss LSS-boende Forshaga kommun, Mondo Arkitekter 2017-10-20

Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, 2018-01-22

Bestutet skickas för verkstättighet titt:
Beslutet skickas för kännedom

Justerarnas

til[:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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VÅRD. ocH oMsoRGsN;[MNDEN
Protokoll 2018-01-30

s6

Delegeringsbeslut vård- och omsorgsnämnden 2017
voN 2018/12

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- notera delegeringsbestut som inkommit under perioden 2017-12-01t.o.m. 2017-12-31
Bakgrund
lnkomna delegeringsbeslut under perioden 2017 -12 -01 t.o.m. 2017 -12-31redovisas.

Beslutsunderlag
lnkomna delegeringsbeslut under perioden 2017 -12 -01 t.o.m. 2017 -12-31

Beslutet skickas för verkstältighet tilt:
Beslutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
e(10)

VÅNO- OCH OMSORGSN;IMNDEN
Protokoll 2018-01-30

s7

Anmälda handlingar

till vård- och omsorgsnämnden

voN 2018/11

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- notera informationen om anmätda handlingar titt vård- och omsorgsnämnden som
inkommit under perio den 2017 - 12-01 t. o. m. 201 8-01 -22
Bakgrund
Anmälda handlingar titt vård- och omsorgsnämnden som inkommit under perioden 2017-1206

t.o.m.

2018-01-22 redovisas.

Beslutsunderlag
Anmälda handtingar titt vård- och omsorgsnämnden som inkommit under perioden 2017-1206

t.o.m.

2018-01-22

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

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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VÅRD. OcH oMSoRGSNIiMNDEN
Protokoll 2018-01-30

58

Muntlig information
voN 2018/25

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden bestutar

- notera informationen
Bakgrund

Marita Edtund informerar om en överklagan av hyreshöjning på särskitt boende på
Ulterudsgården.
Personatrepresentant Lilt Andersson hade för avsikt
inte komma.

att detta men fick förhinder och kunde

Beslutet skickas för verkstättighet titt:
Beslutet skickas för kännedom

J

till:

Utdragsbestyrkande

