VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
PROTOKOLL
Plats och tid

2017-12-12, Visten, klockan 14:00 - 16:30

Avser paragrafer

97-105

Beslutande

Bertil Hagelin (S) Ordförande
Ulrika Rodin (S) 1:e vice ordförande
Per Hallström (M) 2:e vice ordförande
Lillemor Magnusson (S) Ledamot
Torbjörn Strömberg (V) Ledamot
Maria Wikström (C) Ledamot

Tjänstgörande ersättare

Per Severin (S), tjg. ers. för Annika Åkerlind (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Lars-Göran Carlsson (C)
Anders Ljungsten (M)
Mona Lawén (S)
Eva Ahlm (S)

Övriga

Kjell Alperud (Förvaltningsekonom) §§ 100-101
Marita Edlund (Vård- och omsorgschef)
Maj-Britt Westlund (Kommunsekreterare) §§
97-100
Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (Sekreterare)
Ingela-Wikström (Sjuksköterska) § 99
Anna-Lena Perman (Enhetschef HSL) § 99
Marita Holmgren § 105
Lill Andersson (Personalrepresentant,
Kommunal)

Utses att justera

Per Hallström (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2017-12-15, klockan 12:30

Underskrifter
Sekreterare

................................................
Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein

Ordförande

................................................
Bertil Hagelin (S)

Justerande

................................................
Per Hallström (M)

VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
PROTOKOLL
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse

Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2017-12-12

Datum för anslags uppsättande

2017-12-15

Datum för anslags nedtagande

2018-01-16

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift

................................................
Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
Protokoll 2017-12-12

§ 97

Upprop och val av justerare (minoriteten)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- till justerare välja Per Hallström (M)
- protokollet justeras 2017-12-15

Beslutet skickas för verkställighet till:
Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
Protokoll 2017-12-12

§ 98

Pärmredovisning (Delegationsbeslut, domar,
kännedomsärenden)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- godkänna pärmredovisningen
Bakgrund
Delegationsbeslut, domar, kännedomsärenden redovisas i pärm.
Beslutsunderlag
1. Anmälda beslut har fattats i enlighet med vård- och omsorgsnämndens
delegationsordning.
Beslut tagna av
- biståndsbedömare, demenssköterska, anhörigsamordnare - inga beslut tagna i november
2017
- avgiftshandläggare oktober 2017
- summering av insända uppgifter till Socialstyrelsen november 2017
2. Anmälan av domar
3. Ärenden för kännedom
- Beslut från Inspektionen för Vård och Omsorg, 2017-11-17

Beslutet skickas för verkställighet till:
Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
Protokoll 2017-12-12

§ 99

Rapport om projektet ¨Kliniskt utbildningsboende (KUBO)” i
Forshaga kommun
VON 2017/22

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- godkänna Rapport om projektet ¨Kliniskt utbildningsboende (KUBO)” i Forshaga kommun
Bakgrund
Gemensamt för professionsutbildningar inom hälso-och sjukvård är att verksamhetsförlagd
utbildning är en viktig del där studenterna tränar sig i sin kommande profession. Detta sker
i möten tillsammans med patienten, andra studenter och företrädare för de olika
vårdprofessionerna.
Det övergripande syftet med projektet är att implementera en modell för KUBO i Forshaga
kommun för sjuksköterskestudenter i termin 2 samt att utvärdera genomförandet.
Sammanfattningsvis har projektet hittills fallit väl ut och modellen kommer att provas igen
med fyra studenter under våren 2018.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse förvaltningschef Marita Edlund, 2017-11-29
Rapport om projektet ¨Kliniskt utbildningsboende (KUBO)” i Forshaga kommun

Beslutet skickas för verkställighet till:
Beslutet skickas för kännedom till: Anna-Lena Perman, enhetschefer, kommunikatörer

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN
Protokoll 2017-12-12

§ 100

Budgetuppföljning 2017
VON 2017/13

Beslut
Vård och omsorgsnämnden beslutar
- godkänna redovisningen av den ekonomiska uppföljningen till och med november 2017
Bakgrund
Förvaltningsekonom Kjell Alperud redovisar en utifrån budget ekonomisk sammanställning
per verksamhet för perioden november 2017. Av redovisningen framgår att de största
avvikelserna återfinns inom hemtjänstverksamheterna.
Nämnden beslutade vid förra sammanträdet 2017-11-14 att förvaltningen gör en djupare
analys till dagens möte om hemtjänstkostnader och hemtjänsttimmar.
Prognosen är oförändrad jämfört med september i och med små förändringar.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Marita Edlunds tjänsteskrivelse, 2017-12-06
Ekonomisk uppföljning november 2017, förvaltningsekonom Kjell Alperud

Beslutet skickas för verkställighet till:
Beslutet skickas för kännedom till: Förvaltningsledning vård och omsorg, ekonomikontoret

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll 2017-12-12

§ 101

Detaljbudget 2018
VON 2017/87

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- godkänna detaljbudget för 2018
Torbjörn Strömberg (V) reserverar sig mot beslutet angående Detaljbudget 2018.
Yrkande
Torbjörn Strömberg (V) yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar att återföra till
förvaltningen för fullgöra kommunens förhandlingsskyldighet enligt § 11 MBL vad gäller
detaljbudget för 2018
Propositionsordning
Ordförande ställer propositions på förslagen och finner att förvaltningens förslag till
detaljbudget antas.
Bakgrund
Förvaltningschef Marita Edlund och förvaltningsekonom Kjell Alperud informerar om förslag
till fördelning av detaljbudget för verksamhetsåret 2018 vid nämndsammanträde 2017-1017. Prognosen för 2017 visar fortsatt underskott på cirka 3,3 MSEK. Fortsatt arbete med
besparingsåtgärder och analyser om stigande kostnader, speciellt inom hemtjänstområden,
fortsätter under 2018. Fördelningen av budgetmedel 2018 har gjorts i samråd med
enhetschefer och tf. verksamhetschef, med hänsyn till kostnadsökningar inom hemtjänst,
boende och hemsjukvård.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Marita Edlunds tjänsteskrivelse, 2017-12-06
Detaljbudget 2018
Torbjörn Strömbergs yrkande och reservation

Beslutet skickas för verkställighet till:
Beslutet skickas för kännedom till: Ekonomikontoret, förvaltningsledning vård och omsorg

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll 2017-12-12

§ 102

Information om friskvårdspeng och friskvårdstimme
VON 2017/45

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- återemittera ärendet till förvaltningen
Bakgrund
Vid nämndsammanträde 2017-11-14 informerade Annica Sjöman från personalkontoret om
hur personalkontoret och vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med
rehabiliteringsärenden som aktualiseras vid sjukfrånvaro över 90 dagar. Vård och
omsorgsnämnden beslutade att uppdra åt förvaltningen att nästa nämndsammanträde
redovisa nyttjandegraden av friskvårdspeng och friskvårdstimme.
Beslutsunderlag
Redovisning av friskvårdspeng och friskvårdstimme
Förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteins tjänsteskrivelse, 2017-12-06

Beslutet skickas för verkställighet till: Vård- och omsorgsförvaltningen
Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Arbetsmiljöansvar
VON 2017/67

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- notera den muntliga informationen om fördelningen av arbetsmiljöuppgifter
Bakgrund
Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för arbetsmiljön. För att arbetsgivaren ska kunna
uppfylla sitt ansvar för arbetsmiljön måste arbetsmiljöuppgifterna fördelas till chefer och
medarbetare. Arbetsmiljöverket är tydligt med att arbetsmiljöansvaret ligger kvar på den
juridiska eller fysiska person som är arbetsgivare i juridisk mening, men arbetsgivaren kan
göra en uppgiftsfördelning och på så sätt uppfylla sitt arbetsmiljöansvar inom hela
verksamheten.
Personalavdelningen har tagit fram underlag för fördelningen av arbetsmiljöuppgifter och
fördelningen är genomförd inom vård-och omsorgsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Marita Edlunds tjänsteskrivelse, 2017-12-04
Förslag på fördelning av arbetsmiljöuppgifter, Susanne Gustafsson, personalchef

Beslutet skickas för verkställighet till:
Beslutet skickas för kännedom till: Susanne Gustafsson

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Muntlig information
VON 2017/17

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- notera informationen
Bakgrund
Bertil Hagelin och Marita Edlund informerar om kommunstyrelsens tillsynsplikt av
nämnderna och den träff förvaltningschef och ordförande hade med kommunalrådet och
kommunledningskontoret. Nuläge och framtid diskuterades, bland annat det planerade nya
psykiatriboendet vid Slottet. Den framtida försörjningskvoten och den åldrande
befolkningen diskuterades också. Vidare diskuterades resultaten av undersökningarna vad
brukarna tycker om verksamheten som redovisas i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).
Överlag ställde man sig positiv till nämndens arbete, årshjulet nämndes särskilt.
Nästa nämnd den 30 januari planeras att hållas i Karlstad. Nämnden inleder med ett besök
på Resurscentrum i Karlstad från klockan 10:00. Närmare detaljer följer med kallelsen i
januari.

Beslutet skickas för verkställighet till:
Beslutet skickas för kännedom till:

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Taxa och riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg 2018
VON 2017/102

Beslut
Vård och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
- godkänna taxa och riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg 2018
Bakgrund
Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg skall revideras varje år. Avgifterna följer det
årliga prisbasbeloppet. Riktlinjerna tydliggör och beskriver för yrkesverksamma hur något
skall göras. I fall där det kan förekomma oklarheter ger riktlinjerna tydliga svar och hjälper
verksamheten till en jämlik och rättvis handläggning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse förvaltningschef Marita Edlund
Taxa och riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg 2018

Beslutet skickas för verkställighet till: Kommunfullmäktige, Enhetschefer,
Avgiftshandläggare, Områdeschef
Beslutet skickas för kännedom till: Ekonomikontoret

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

