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Plats och

tid

2019-04-30, Forshaga fotketshus danssalen, klockan 09:00 - 12:00

Avser paragrafer

21-30

Beslutande

Per Law6n (S) Ledamot
Utrika Rodin (S) Ledamot
Monica Axelsson, PRO Forshaga
Bengt-Åke Brunsell, pnO Eor*iagä Vl\gru,.c,\
Lennart Andersson PRO Forshaga
Sören Sandman, SPF
Guni[[a Söderlund, SPF
Ragnhitd Duva, SKPF
lnger Olsson, RMR
lngrid Bäckström, anhörigföreningen

Ej tjänstgörande ersättare

Göran Adrian (C)
Bo Örtegren, SPF

Britt Ohlsson,
övriga

SKPF

Anna-Lena Perman (Vård- och
omsorgsförva Itni ngen

)

Joakim Bååth lXommunteknik)
Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (Vård- och
omsorgsförvattningen )
Rosemarie Abrahamsson, FUB Kartstad
Cecilia Hanhe, VC Forshaga
Utses att justera

Bengt-Åke Brunsell, PRO Utterud

Justeringens plats och tid
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2019-05-07 , ktockan 13:00
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,
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Upprop och val av justerare
Beslut
Kommunata rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar
- titt justerare Bengt-Åke Brunsett (S)
- protokollet justeras 2019-05-07, klockan 13:00

Beslutet skickas för verkstättighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

til[:

Utdragsbestyrkande
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Badhuset
Beslut
Kommunata rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar

- notera informationen
Bakgrund
Joakim Bååth informerar om badhuset i Deje, badhusregter och vilka som får delta i
vattengympagrupperna. Tittgängtighetsfrågor och halkrisker är frågor som arbetas med
kontinuertigt. Angående avgifter finns det ingen ptanerad höjning.
En frågestättning togs upp i ett tidigare KRPF om badhuset i Deje och vattengympan.
Medborgare som får veta att det är fu[[t i vattengympagrupperna. Joakim berättar att det
enkelt kan bildas fter grupper om intresse finns. I nutäget har ingen nekats som har vetat
delta, att delta. Ett extra räcke behövs i bassängen. Joakim ordnar det.

Beslutet skickas för verkställighet titt:
Beslutet skickas för kännedom

sign

titl:

Utdragsbestyrkande
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Beredskapsplanering vid exempelvis värmebölja eller annan
kris
Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar
- notera informationen

Bakgrund
Joakim Bååth, driftchef fastighet berättade om de åtgärder som gjordes av tekniska
förvaltningen under 2018 och den planering som är gjord inför 2019.
Det kom lite som en chock sommaren 2018, att värmen btev så långvarig. Kommunteknik
har inga kytantäggningar i sina fastigheter. I Sverige byggs atdrig kytantäggningar som
hanterar temperaturer över 25 grader. Myndigheterna har beredskap för värmebötjor som
sträcker sig metlan tre titl fem dagar. Atla btev tagna på sängen. I dagstäget finns endast
rekommendationer inga tvingande regler kring höga temperaturer inomhus, på det sätt som
finns gätlande tåga temperaturer. Klimatzoner inrättas på särskitda boenden. Kommunteknik
hjätper verksamheterna med tekniska [ösningar för detta. Det handtar btand annat om
markiser, Iuftvärmepumpar och ventitationsanläggningar.
Fråga om krisplanering angående transporter, inte minst när bygget kommer i gång. Joakim
tar med sig frågan titt Ota gatuchefen.

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

sign

Utdragsbestyrkande
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Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2018
Beslut
Kommunata rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar
- notera informationen
Bakgrund
Områdeschef Anna-Lena Perman informerar om Vad tycker de ätdre om ätdrevården 2018
och resuttaten för Forshaga kommun. Socialstyretsen genomför årligen en rikstäckande
undersökning av ä[drevården i landet. Resuttaten ska spegta delar av kvatiteten i
verksamheterna och syftar titt att stimutera kunskaps- och verksamhetsutveckting. Delar
som sticker ut är att man är mycket nöjd med hemtjänsten i Deje, där resultatet är 100 %
nöjdhet. Anna-Lena visar bilder från undersökningen gättande de särskilda boende Lintjärn
och Ulterudsgården. Svaren är btandade angående inomhus och utomhus mitjön.
Ensamhet är en fråga som boende på särskitt boende upplever. Det är en frågestätlning som
vård- och omsorgsnämnden har gett förvattningen i uppdrag att ta reda på vad det beror på
Anna-Lena kommer gärna och presenterar resultatet av den undersökningen.
Resultatet finns på socialstyrelsens webbplats: socialstyrelsen. se

Bestutet skickas för verkstä[tighet titt:
Bestutet skickas för kännedom ti[t:

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Personalkontinuitet inom äldreomsorgen
Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade beslutar

- notera informationen

Bakgrund
Socialstyretsen genomför årtigen en rikstäckande undersökning av ätdrevården i tandet.
Resultaten ska spegla detar av kvaliteten i verksamheterna och syftar titt att stimutera
kunskaps' och verksamhetsutveckling. Ett av måtten speglar personatkontinuiteten i
verksamheten. Anna-Lena Perman informerar om arbetet med att förbättra resuttatet och
orsaker titt att det inte återspegtar sig i 2018 års siffror. Måtsättningen är att få ned antatet
personal per brukare och öka kvaliteten.
En fråga om sommarbemanningen. Personattäget är bättre än väntat. Bemanningen inför
sommaren ser bra ut.

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

sign

Utdragsbestyrkande
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ppdateri n g Forsgården

Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar

- notera informationen
Bakgrund
Forsgårdens arbetsmitjö (lokaler med kök) har diskuterats från och titt under några år.
Forshaga kommun hyr lokalerna från Forshaga bostäder och atta förändringar och
ombyggnationer i lokaterna ska godkännas av hyresvärden. Forshaga kommuns tekniska

kontor har haft flera möten kring otika alternativ gättande placering av hemtjänstpersona[.
Vid kontroll av snickeriverkstaden som drivs av Gårdsrådet på Forsgården konstaterades
säkerhetsbrister. Därför stängdes lokaten.
Under våren 2019 ska snickeriverkstadens lokaler iordningstältas för provisoriskt kök och
lunchrum för personatens bruk. Ett problem under ombyggnationen är avstängningen av
hissen. Frågan diskuteras, ftera lösningar för att hjätpa de som är i behov av hissen finns.
Caf6 Gemytets lokal ytor påverkas inte. Utredning av framtida ptacering av verksamheten

fortsätter.
Den demografiska och ekonomiska utvecklingen i kommunen inom närmaste 5 år påverkar
bestutsundertaget.
Den 14 maj 2019 kommervård- och omsorgsnämnden ta bestut om det fortsatta arbetet
med Forsgården. Den nuvarande ekonomiska situationen i kommunen försvårar
ombyggnationen av hemtjänsttokaterna samt att den demografiska utvecktingen pekar på
ökande behov av hemtjänstinsatser.

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

Ju

Utdragsbestyrkande
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För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB
Karlstad med omnejd
Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar

- notera informationen
Bakgrund

FUB startade som Förätdraföreningen

för Utvecktingsstörda Barn. Numer är det en förening
där atta personer med utvecktingsstörning är välkomna. Här skatt atla kunna bedriva ett
självständigt föreningsarbete på sina viItkor.
Den lokala föreningen har medtemmar och arbetar i sex olika kommuner: Karlstad, Grums,
Hammarö, Kristinehamn, samt KiI och Forshagas kommuner. Medlemsantatet är drygt 400
medlemmar.
Föreningen arbetar för att påverka kommunerna för att barn, ungdomar och vuxna ska
kunna leva ett gott liv. Föreningen är också ett stöd för medlemmar som behöver någon

att

tata med.
Föreningen ordnar också fritidsverksamhet för våra medtemmar, t ex resor, träffar,
danskvättar och kurser.
Rosemarie berättar också om institutionsptaceringar i stättet för persontig assistans titt små
barn.

Bestutet skickas för verkstättighet titt:
Beslutet skickas för kännedom

sign

tilt:

Utdragsbestyrkande
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Psykisk ohälsa
Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar

- notera informationen
Bakgrund
Bernt Fagretl enhetschef för sociatpsykiatrin och Linda Larsson informerar om den psykiska
ohälsan och suicidpreventionen i Forshaga kommun.
Arbetet bedrivs i samarbete med Region Värmland. I december 2016 bitdades Värmtands
regionata samverkansgrupp för suicidprevention. Gruppen tog under våren 2017 fram en
ptan för suicidprevention i Värmtand.
Det finns en stark koppting mettan psykisk ohätsa och sjätvmord. Människor med psykisk
ohälsa är en utsatt grupp vad gätler socioekonomiska faktorer såsom ekonomi, boende,
tittgång tit[ arbete och detaktighet i sociata nätverk. Det gätter både i jämföretse med den
övriga befolkningen och i jämföretse med andra patientgrupper och grupper med
f unktionsnedsättni ng.
Den regionala samverkansgruppen har bestutat om fem fokusområden:
. lnsatser för ökad samverkan och samarbete.
. lnsatser titt identifierade riskgrupper.
. Främjande av psykisk hätsa och förebyggande av psykisk ohälsa.
. Kompetenshöjning hos personat.
. Det civila samhätlets engagemang och kunskap.
Måtsättningen är att ge atla brukare en möjtighet att leva ett sjätvständigt tiv. Samarbete
med etevhätsan. Samarbetet är viktigt så ingen faller metlan stolarna. I kommunen finns det
psykiatrisjuksköterska, boendestödjare, biståndsbedömare, arbetsterapeut och vård- och
stödsamordnare. ICL är en metod som används inom Forshaga kommun för att ge
möjtigheter för brukarna att leva ett sjätvständigt tiv. Sotrosen är en dagverksamhet
brukare inom socialpsykiatrin som drivs på tintiärn.
Linda Larsson psykiatrisjuksköterska arbetar med ett projekt för suicidprevention i Forshaga
kommun. Våga fråga, se tidiga tecken på sjätvmordstankar. Projektet handtar särskitt med
att få atta kompetenser i kommunen att samverka kring frågan.
Cecilia Hahne, enhetschef Forshaga Vårdcentraten berättar om hur vårdcentraten arbetar
med frågan. Ringer man tit[ VC och berättar att man mår dåtigt får på en gång tata med en
kurator, som ser titt att rätt professioner hjätper individen. I detta arbetar man också med
att minimera vårdkontakterna, så man kommer rätt på en gång. Man totsar patienterna titt
täkare, KBT-terapeuter med ftera. Samverkan är mycket viktigt. VC har ett stort samarbete
med llAS:en, samarbetet socialpsykiatrin behöver bli bättre.

Beslutet skickas för verkstättighet

titt

Beslutet skickas för kännedom titt:

"p''

Utdragsbestyrkande
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Fören klad bi stån dsbedöm ni ng/servicetj
Beslut
Frågan utgår

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

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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övriga frågor
Beslut
Kommunata rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar

- notera informationen
Bakgrund
Cecitia Hane berättar om läkemedetsgenomgången som gjorts tillsammans med lv1A5:en. Det
görs systematiska större läkemedelsgenomgångar och mindre genomgångar kommer göras
under våren. Syftet är att få bort läkemedel som tas i onödan.
Vad händer på lärcenter? Det handlar om ungdomar som vandaliserar, skränar och stör.
Förra veckan gick dessutom ut hot på sociala medier. Potisanmälan är gjord. Polis var på
ptats under måndagen för att säkerstätla tryggheten.
Per Law6n informerar om 10 års jubiteet på Lärcenter och bjuder a[[a att detta.
17-24 september fungerar det inte att ha KRPF. Nytt datum kommer att föreslås.

Beslutet skickas för verkstältighet

tilt

Beslutet skickas för kännedom titl:

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

