
  

 

2017-02-21 
 

Kallelse till 

Sammanträde med Kommunala Rådet för Pensionärer 
och Personer med Funktionsnedsättning 

 
Tid: Tisdag 21 februari klockan 09.00 (kaffe serveras cirka 
klockan 08.30) 
 
Plats: Forshaga Folkets Hus, Myra 
 
Välkomna! 
 
 
Dagordning Föredragande 

 
1. Val av justerare 

Lennart Andersson utses att justera dagens protokoll.  

 

2. VON – lägesrapport 

Kjell Alperud, controller, presenterar sig. 193 mkr budgetotal. Hemtjänsten ökat 
85 % beviljade timmar. 6 mkr lägre än utfall 2016 (budget). Ekonomiska läget 
krystat.   

3.  Hemsjukvården  ’ 

Anders Olsson och Anna-Lena Perman berättar hur man arbetar med 
hemsjukvården och i samverkan med landstinget. Det är meningen att man inte 
ska behöva tänka på huruvida det är kommunen eller landstinget man är i 
kontakt med när man är i kontakt med hemsjukvården. 

Det har förändrats. Klientelet i hemsjukvården. Det är avancerad sjukvård som 
bedrivs i hemsjukvården. 

 Har behov av hemsjukvård 

 Vistas i kommunen 

 Omfattar inte läkarinsatser 



 

 Omfattar främst de som är inskrivna i hemsjukvården 

 Personer med SoL-insats 

Kommunens ansvar gäller fr.om. 7 års ålder. Om man blir sjuk men kan ta sig till 
vårdcentralen är man inte berättigad hemsjukvård. 

Hemsjukvård är den vård som utförs av ssk eller distrikt ssk. Kan delegeras till 
usk. Det är sjukvårdsuppgifter. Hemtjänst är mer omvårdnad – hjälp med hygien, 
mat etc. 

7 hemsjukvårdsområden Deje Forshaga. Distriktssköterskor har 
omvårdnadsansvaret – såromläggning, läkemedelshantering. SFB och LSS. 
Hemsjukvården har ett tätt samarbetet med vårdcentralen i Forshaga. Det visar 
sig dock att det finns uppenbarliga resursbrister i primärvården. 

Många uppgifter delegeras för att klara av hemsjukvården. Sjuksköterskor 
delegerar ansvar till omvårdnadspersonal. Kan t.ex. vara tilldelning av 
läkemedel, insulin, sondhantering. Delegering får inte ersätta brist på personal. 
Det är få som inte har delegering. 

Bilaga från presentationen bifogas i protokollet. 

4 . Kommunkompassen och KKiK 

Verksamhetsutvecklare presenterar resultat från KKiK och Kommunkompassen 
utifrån vård och omsorgs perspektiv. KKiK är ett nationellt samverkansprojekt 
och innehåller uppgifter från 225 kommuner under 2015. 

Områden: kommunens tillgänglighet, trygghetsaspekter i kommunen, 
medborgares delaktighet och kommunens information, kommunens effektivitet 
kommunen som samhällsutvecklare. 

Om man är nyfiken kan man gå in på www.skl.se/kkik 

Forshaga kommun har ca 51 dagars väntetid för att komma i på SÄBO. 
Kontinuiteten inom hemtjänsten i hela landet är bristfällig. I snitt är det 20 
besökare över en 14-dagars period hos en brukare. 

Nöjdheten för hemtjänstinsatser ligger på 95 %. Inte riktigt lika nöjd på säbo. 

Forshaga kommun har fått 2,3 mkr för ökad bemanning och det mesta har gått 
till äldreomsorgen. 

5. Belysning 

Påbörjat utbyte gamla stolpar. Ska bli bättre lux och lumen. Bytet omfattar 2 
mkr. Det kommer ske en förstärkning vid övergångsställen. Det har inte tagits 
något beslut om vilka armaturer som ska användas ännu. 

6. Rapport – tillgänglighetsdagen 26/1  

Magnus Berglund var handikappsambassadör på Scandic Hotel. Rullstolar finns att 
hyra på hotellet. Duschsstol med ryggstöd hyrs in vid behov. Hyllor finns i höjd 
för de som sitter i rullstol. De har gjort ett omfattande arbetet med att 
handikappanpassa sina lokaler. Tillgänglighetsfrågorna är en mycket viktig del 
hos Scandic Hotel, och alla genomgår utbildning i dessa frågor. 

 

http://www.skl.se/kkik


 

7. Rapport – Resurscentrum 7/2 

KRPF var på studiebesök vid Resurscentrum. Förvaltningschef Marita Edlund går 
igenom besöket. Det kommer fler tillfällen att besöka Resurscentrum.  

8. FABO parkeringsförbud 

Parkeringar Forsgården och Ullerudsgården. På Skolgatan är det 
parkeringsförbud. Man funderar dock på att ta bort trottoaren där och också ta 
bort parkeringsförbudsskylten som finns där.  

Det finns vissa oklarheter vad som gäller vid vissa parkeringsområden kring 
Forsgården och Ullerudsgården.  

9. Ekonomisk information  

Lena Backlund presenterar utfall/budget 2016. Pensionskostnaderna är högre än 
budgeterat. Om man gör ett minusresultat ska man hämta hem det över en 
treårsperiod. 

Trots prognos på minus gick kommunen plus. Det som slog negativt var att vi 
hade en semestertilläggsskuld.  

Kommunstyrelsen har ett plus på 2,8 mkr. Det som påverkar är att vi gick över 
till en ny avskrivningsmodell vad gäller våra anläggningar. Det skrivs av på ett 
annorlunda sätt. Nu skriver man av olika delar på huset under olika tidsperioder. 

Vad gäller vård och omsorg ser det bättre ut jämfört med delårsbokslutet. 

Oron just nu är att över- och underskott ska följa med till 2017. Som det ser ut 
nu kommer underskotten förmodligen inte följa med. 

10. Sammanträdestider 2017 

Fastställs till 25 april, 26 september, 21 november för kvarvarande 
sammanträden. 

Ärendeberedning äger rum 10 april, 11 september, 6 november (måndagar). 

11. Övriga frågor 

Stänga sopnedkasten. Det är ett bekymmer idag. Denna punkt tas upp inför nästa 
sammanträde. 

12. Nästa möte 

25 april.  

  


