Forshaga kommun

VÅno. ocH oMsoRGsN;[MNDEN
PROTOKOLL
Plats och

tid

2018-02-20, Visten, klockan 14:00

-

17:00

Avser paragrafer

9-18

Beslutande

BertiI Hagetin (S) Ordförande
Utrika Rodin (S) 1:e vice ordförande
Per Hallström (M) 2:e vice ordförande
Annika Åkertind (S) Ledamot
Torbjörn Strömberg (V) Ledamot

Ej tjänstgörande ersättare

Lars-Göran Carlsson (C)
Maria Hedlund Otsson (S)

Ovriga

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

Utses att justera

Per Hattström (M)

Justeringens plats och tid

ltningen

och om

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

,ä

(s)

Justerande
Per Hattström (M)

201 8-02-20,

klockan 1 6:00

Forshaga kommun
VÅRD- ocH oMsoRGsN;[MNDEN
PROTOKOLL
ANSLAG/BEVIS
Protokotlet är justerat. Justeringen har titlkännagivits genom anstag
Nämnd/Styrelse

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-20

Datum för anslags uppsättande

2018-02-21

Datum för anstags nedtagande

201 8-03-1

Förvaringsplats för protokotlet

och

4

Underskrift
x

von

Li
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VÅRD. ocH oMSoRGSMiMNDEN
Protokoll 2O18-O2-2O

s9

Upprop och val justerare (minioriteten)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- tit[ justerare välja Per Hattström (M)

Beslutet skickas för verkstättighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

?-ll.

till:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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VÅRD. ocH oMSoRGSMiMNDEN
Protokoll 2018-02-20

510

Sammanställning awikels er 20 17
voN 2017l18

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- godkänna awikelserapporteringen för juni

tilt och med december

2017

Bakgrund
AntaI awiketser och de vantigast förekommande awikelserna redovisas för nämnden.
Förutom antaI awikelser redovisas vidtagna och ptanerade åtgärder. En awikande händetse
är allt som inte stämmer med normal rutin och förväntade vårdförtopp. Det kan vara atlt
från fattolyckor titt täkemedetshantering.
De atlvartigaste awikelserna rapporteras titl nationetla myndigheter, vitka inom hätso- och
sjukvården är lnspektionen för vård- och omsorg och Läkemedetsverket.
Beslutsunderlag
redovisning, 2018-02-14
munttiga rapport
Förvattningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivetse, 2018-02-14

lvlAS Anders Olssons
lvlAS Anders Otssons

Bestutet skickas för verkstättighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

?u-

titt:

Enhetschefer inom vård- och omsorgsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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VÅRD. ocH oMSoRGSMiMNDEN
Protokoll 2018-02-20

s

11

Resultat enhetsundersökningen äldreomsorg och
kommunalhälso- och sjukvärd 2O17
voN2017 /57

Beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar

- notera informationen
Bakgrund
Socialstyretsen genomför årtigen en rikstäckande undersökning av ätdrevården i tandet.
Resultaten ska spegla delar av kvatiteten i verksamheterna och syftar titt att stimutera
kunskaps- och verksamhetsutveckting.

Beslutsunderlag
Resultat Enhetsundersökningen ätdreomsorg och kommunalhälso- och sjukvård2017

Bestutet skickas för verkstättighet

Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

?u,

titt

till:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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VÅRD. ocH oMsoRGsNI[MNDEN
Protokoll 2018-02-20

s 12

Redovisning av friskvårdspeng och friskvårdstimme
voN 2017145

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- ärendet utgår på grund av sjukdom
Bakgrund

Vid nämndsammanträde 2017-11-14 informerade Annica Sjöman från personatkontoret om
hur personatkontoret och vård- och omsorgsförvattningen arbetar med
rehabiliteringsärenden som aktualiseras vid sjukfrånvaro över 90 dagar. Vård och
omsorgsnämnden beslutade att uppdra åt förvattningen att nästa nämndsammanträde
redovisa nyttjandegraden av friskvårdspeng och friskvårdstimme. Ärendet återremiteras
2017-12-12 för vidare beredning.

Beslutsunderlag
Redovisning av friskvårdspeng och friskvårdstimme
Vård- och omsorgsnämnden (2017-12-12 VON 5102)
Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivetse, 2018-02-12

Bestutet skickas för verkstältighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

?r

tilt:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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VÅRD. ocH oMSoRGSNIiMNDEN
Protokoll 2018-02-20

513

Årsbokslut 2017
voN 2018/31

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- godkänna årsbokstutet för vård och omsorgsnämnden 2017.
- Vård- och omsorgsnämnden föres[år kommunfullmäktige att inte ta med 2017-ärs resuttat i
2018 års budget.

Yrkande
Per Ha[[ström:
- Vård- och omsorgsnämnden förestår kommunfuttmäktige
2018 års budget.

att inte ta med 2017

ärs resuttat i

Propositionsordning
Ordförande stälter tittäggsyrkandet i proposition och finner att nämnden beslutar entigt Per
Hattströms yrkande.
Bakgrund
Förvaltningens ekonomiska resuttat visar på ett underskott på -2,9 mnkr och är titt största
del en fötjd av att kostnader inom hemtjänst och särskitt boende är högre än planerat.
Likaså inom LSS verksamhet ökar kostnaderna för enskitda brukare. Under året har åtgärder
vidtagits som ändå påverkat resultatet positivt.
Personalomsättningen och sjukfrånvaron har under året varit fortsatt hög. Något som
påverkar det samtade resuttatet; ekonomi, kvatitet, kontinuitet och arbetsmitjö. Andeten
ätdre-ätdre btir fter samtidigt som livstängden ökar. Behov av boende och insatser både ökar
och förändras med krav på ökad ftexibititet och innovativa tösningar.
Vård - och omsorgsförvaltningen behöver ständigt rekrytera ny personal inom många
områden och varierande kompetenser. Kompetensförsörjningen är en viktig framtidsfråga
som också är ett område som ger ökade kostnader med ftera introduktionstittfätten.
För att möta morgondagens behov av insatser finns det ett behov av att vidareutveckla och
pröva brukarnära teknik. lnförandet av vä[färdsteknik ger ökade kostnader i början av

införandet.
En del av ökade kostnader under året har titlkommit av faktorer som inte vi har kunnat sjätv
styra: ökad krav på egenvård inom LSS, ökade licenskostnader, ökade kostnader för externa
placeringar samt ökad personattäthet nattetid inom demensboenden.
Förvaltningens måtuppfyltetse är god gättande kvalitet och effektiviseringar.
Verksamheterna har arbetat fram planer och strategier för kommande åren. Hett avgörande
för verksamheternas framtid är en stark ekonomisk hushåttning i hela kommunen och
framtida utveckling för b.ta. bostadsförsörjning.

Beslutsunderlag
Tj änsteskrivetse
Årsbokstut 201 7

Justerarnas sign

2#

f örva ltni n gschef Marita Ed lund, 201 8-02- 1 2
förvattningsekonom Kjett Alperud

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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vÅno. ocH oMSoRGSMiMNDEN
Protokoll 2018-02-20

Beslutet skickas för verkstätlighet

titt:

Kommunfuttmäktige

Ekonomichef

Beslutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

W{.

titl:

Omådeschef

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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VÅRD. ocH oMsoRGsNI[MNDEN
Protokoll 2O18-O2-2O

s14

Budgetuppföljning efter januari 2018
voN 2018/27

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

til[ och

med januari 2018

Bakgrund
Förvattningsekonom Kjett Atperud redovisar budget ekonomisk sammanstättning per

verksamhet efter januari 2018.
Beslutsunderlag
Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivetse, 2018-02-12
Ekonomisk uppfötjning januari 201 8, förvattningsekonom Kjett Alperud

Bestutet skickas för verkstältighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

Qrt

titt: Områdeschefer

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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vÅno- ocH o^ SoRGSN;IMNDEN
Protokoll 2018-02-20
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Kurser och konferenser 2018
voN 2018/14

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- Bertit Hagetin och Marita Edlund deltar på det trettonde nya perspektiv mötet
- Marita Edtund och lng-Marie Fritzson deltar i seminarium och mässa om välfärdteknik inom
vård och omsorg - från id6 titt verktighet
- BertiI Hagelin och de ledamöter och tjänstemän som vitt detta kan göra det i
länsseminarium Samverkan för att förbättra vård och omsorg vid demenssjukdom i Värmtand

Beslutsunderlag
lnbjudan titt det trettonde Nya Perspektiv mötet
lnbjudan tilt seminarium och mässa om välfärdteknik inom vård och omsorg - från id6 titt
verklighet
lnbjudan tilt länsseminarium Samverkan för att förbättra vård och omsorg vid
demenssjukdom i Värmtand

Beslutet skickas för verkstättighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

tilt:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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vÅno- ocH oMsoRGsNl[MNDEN
Protokoll 2018-02-20

516

Delegationsbeslut
voN 2018/32

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- notera delegeringsbestut

Bakgrund
Detegeringsbeslut under perioden 2018-01-01 - 2018-01-31 redovisas.

Beslutsunderlag
Delegeringsbestut under perioden 2018-01-01 - 2018-01 -31

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

Justerarnas sign

W

Utdragsbestyrkande

(13)
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VÅRD. ocH oMsoRGsN;iMNDEN
Protokoll 2018-02-20

917

Anmälda handlingar
voN 2018/11

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

- notera informationen
Bakgrund
Anmälda handtingar titt vård- och omsorgsnämnden som inkommit under perioden 2018-0201 - 2018-02-12 redovisas.

Beslutsunderlag
Anmätda handtingar titt vård- och omsorgsnämnden som inkommit under perioden 2018-02
01 - 2018-02-12
Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivetse, 2018-02-12

Bestutet skickas för verkstättighet titt
Beslutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

2r

till:

Utdragsbestyrkande

Forshaga kommun
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VÅRD. OcH oMSoRGSNIiMNDEN
Protokoll 2018-02-20

s

18

Muntlig information
voN 2018/25

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

^"-[:l;-

Utdragsbestyrkande

