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Plats och tid

Avser paragrafer

Beslutande

2020-09-08, Folketspark, Forshaga, klockan 09:00 - 12:00

10-20

Maria Norelt (S) Ledamot
Per Law6n (S) Ledamot
Marian Gustavsson (5) Ledamot
Monica Axelsson, PRO Forshaga
Bengt-Åke Brunset[, PRO Utterud
Utta Thor6n, PRO Forshaga
Ragnhitd Duva, SKPF
lngrid Bäckström, anhörigföreningen
Rosemarie Abrahamsson, FUB Karlstad
Sören Sandman, SPF

Gunitta Södertund, SPF

Het6n Lindelöf, RMR

Ej tjänstgörande ersättare Göran Adrian (C)
Bo örtegren, SPF
Britt Ohlsson, SKPF
lnger Olsson, RMR

övriga lng-Marie Fritzson (Vård- och
omsorgsförvaltningen )
Joakim Bååth (Xommunteknik)
Patrik Bark (Vård- och omsorgsförvattningen)
Anna-Karin Stage (Vård- och
omsorgsförvattni ngen )
Marita Edtund (Vård- och
omsorgsförva [tni ngen )
Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein (Vård- och
omsorgsförvattningen )

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

2020-09-10, klockan 13:00

Ordförande
Per

fl&/h^; &.*g:3..r,.,-Justerande
Rosemarie Abrahamsson, FUB Karlstad
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Upprop och val av justerare

Beslut
Kommunata rådet för pensionärer och funktionshindrade
-utser Rosmarie Abrahamsson till justerare

Bakgrund
Per har sin gitarr med och mötet började för ovantighetens skutl med altsång. Att befinna
sig i en folkpark förptiktigar. Justerare utses.

Beslutet skickas för verkstättighet titt

Beslutet skickas för kännedom till:

W
Utdragsbestyrkande
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Covid-19 information och om läget inom äldrevården och om
besöksförbuden på särskilt boende

Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar
- notera informationen

Bakgrund
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (/t4AS) lng-Marie Fritzson föredrar aktuetlt täge med Covid-
19. Forshaga ligger ungefär 2 månader efter storstadsområdena i smittspridningen. Vitket
varit bra. Det har givit tid för förberedetser. När smittan kom titt Lintjärn kunde smittan
stoppas titt den avdelning där: utbrottet började.

lng-Marie Fritzson berättar om samhällssmittan i Forshaga och om hur smittspårning
fungerar. De basala hygienrutinerna fötjs noggrant inom verksamheterna. Det fungerar
mycket bra.

Enhetschef Patrik Bark hjätper titt och demonstrerar skyddsmaterial som används. Det är
visir, handskar och förktäden. Det ska skydda mot droppsmitta.
A[ta som tas in på särskilt boende screenas innan de får ftytta in.

IVO genomför en granskning av vård- och omsorgs verksamheter med anledning av
pandemin. De tittar på hur vården ser ut, och att boende får den vård de behöver.
Granskningen sker genom dokumentations läsning, som ti[[ exempel journaler.
Regionens smittskydds enhet räknar man med att vaccinationer mot Covid-19 kan påbörjas i
början av 2021.

En fråga om hur skyddsmaterial förvaras av hemtjänsten: Hemtjänsten har skyddsmateriat
hos brukarna.

Beslutet skickas för verkstältighet titt

Bestutet skickas för kännedom titt:

Nwn
Utdragsbestyrkande
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Samordningen, information och kommunikation i arbetet med
Covid-19 i kommunen och regionen

Beslut
Kommunata rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar
- notera informationen

Bakgrund
Lennart Ljungemo fick förhinder och kunde inte detta. Marita Edlund informerar hur
samordningen och informationen om Covid-19 kommuniceras inom regionen och kommunen.
I kommunen finns en särskild stabsgrupp som träffas varje vecka. I gruppen är atla
förvaltningar representerade. Gruppen har omvärldsbevakning och får information från
Regionen och Fotkhätsomyndigheten. Regionmötena är atta hett digitata. Stabsmötena
kommer fortsätta så tänge lägesrapporter ska skickas in titl regionen. När det förändras
kommer kanske stabsmötena att kanske glesas ut.

Lennart Ljungemo administrativ chef på kommuntedningskontoret leder kommunens arbete
i frågan. Lennart har mititär bakgrund.

Marita Edtund avstuta med att ge atta omvårdnadspersonaI beröm. Personalen har verkligen
steppat upp och gjort ett utomordenttigt jobb i ett svårt läge!

Beslutet skickas för verkstältighet titt:

Bestutet skickas för kännedom ti[[:

fwtr
Utdragsbestyrkande
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Digitalisering inom vården. Hur långt har vi kommit i Forshaga?

Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar
- notera informationen

Bakgrund
Nämnden 2018 har tagit en digitaliseringsptan. Den ska revideras nästa år. Mycket av planen
är genomfört, men omfånget kan öka. Behöver man hjälpmedet hör av sig titt
biståndsbedömare.

Låssystemen ska bytas på våra boende, förhindra att man går in i fel rum. Summan för
välfärdsteknik från staten 2020 var det 250 000 kronor. Vård- och omsorgsförvaltningen
följer utvecktingen noga. Teknikutvecklingen går mycket fort inom området.
Det finns även mycket teknik man sjätv kan köpa. De yngre ätdre börjar vänja sig, och
användningen kommer att öka. Mycket otika hjätpmedel är på gång, som exempel kan
nämnas ktäder om kan räta upp en som fa[[er. Lakan som kan ta temperatur och mäta andra
kroppsfunktioner.

Hätso- och sjukvårdschef Patrik Bark presenterar sig och informerar om digitaliseringen
inom hemsjukvården i Forshaga. Atfa e-signering är ett digitatt system för signering av
insatser som t.ex. läkemedel. Awikelserna förväntas att sjunka på sikt för atta
omvårdnadspersonal med det här hjätpmedtet, som larmar och säger titt när titt exempet
täkemedel inte har givits. Arbetsterapeut Anna-Karin Stagen informerar om en app som är
som en övningsbank. I den kan övningar klippas ihop och skräddarsys för de enskilda
vårdtagarna.

Läkemedetsroboten evondos demonstreras. Roboten hjätper vårdtagare att ta
[äkemedetmedet. Den är uppskattad för den ökar sjätvständigheten för brukarna och det blir
färre besök för omsorgspersonaten i hemtjänsten. Roboten spottar i gång vid givna
tidpunkter och matar ut läkemedet för det tittfättet. Den fylls på av omvårdnadspersonaten.
Den fytls på för två veckor etler en månad. Den kostar ungefär 4000 kronor. För brukaren är
det ingen skittnad i kostnad. Fem stycken finns just nu. Förhoppningen är att det om två år
kanske finns 20 stycken ute hos brukarna. Det finns också en enktare form, som kan liknas
vid en etektronisk dosett. Den är tidsinstättd och med fack för tabletter.

Patrik Bark informerar om otika GPS-tarm för brukare med demenssjukdomar. Det finns
några otika modeller, som en klocka med larmknapp och GPS-spårning, en som ett halsband
och en ktocka med enbart larmknapp utan GPS-spårning. Räckvidden är heta landet.
Trygghetstarm finns sedan ett antal år ute hos brukare i hemtjänsten och kräver ingen
yttertigare presentation då atta känner titl systemet.

Nattkamerorna - hur går det? Fem är i gång i dagsläget. Patrik Bark informerar i korthet hur
det fungerar, med de korta stunder som filmas. Det är tidsfönster som överenskoms med
brukaren. lngen fitm etter bitd sparas. Det används bara om för att kunna skicka ut personal
vid behov. Kamerorna är kopptade titl en tarmcentral. Bra för de som inte vill bti störda på

@/w
Utdragsbestyrkande
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natten av besök. Det handtar oftast om kontrotl om de är plats, exempetvis klockan tre på
natten tittse att brukaren tigger i sin säng. Om inte kan det ha inträffat något och personat
larmas som får åka ut och titta titl brukaren.

Surfptattor har köpts in titt de särskilda boendena för kontakt med anhöriga.

Patrik Bark berättar om den omvärldsspaning som görs. Hur Forshagas vård och omsorg får
så mycket kvatitet som möjtigt för pengarna. Marknaden översvämmas av prytar.

Arbetsterapeut Anna-Karin Stagen berättar och visar avslutningsvis hur de gamla anatoga
hjätpmedten nu byts ut titl appar, som brukarna kan sköta från sina mobiler, ti[[ exempel
träningsövningar för rehabititering. Forshaga har ett tätt samarbete med regionen angående
hjätpmedet.

Bestutet skickas för verkstättighet titt:

Beslutet skickas för kännedom titt:

PM,f ?
C:>4--*

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av brukarundersökning inom LSS

Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade beslutar
- notera informationen

Bakgrund
För den som vi[[ se a[[a resultat så finns de på Kolada.se. lng-Marie Fritzson går igenom
resultaten munttigen eftersom det i Folkets park inte finns möjtighet titt att visa Power
Points.

Undersökningen gjordes av en person från en annan förvaltning. Pictogram användes,
tumme upp/ned/neutralt för att ge alta brukare möjtighet att detta. Undersökningen
gjordes på Gruppbostad och Servicebostad. lnom persontig assistans antalet brukare för få
för att kunna utgöra ett undertag för den här typen av undersökning.

Trivsel och hjätpbehov och andra frågor fick genomgående bra siffror, men det finns
förbättringspotential. I de flesta frågorna är resuttatet genomgående bättre än
riksgenomsnitt. Tryggheten fick 100oÅ. Får du göra som du vitt? Där var resultatet endast 49
%, Covid-19 har gett en tankestättare om att andra aktiviteter kan genomföras än de
gängse. Frågan om förtroende för personaten gav 94% förtroende för personal, ingen tumme
ner.

I och med Covid-19 stängdes dagtig verksamheten ned för att förhindra spridning, har man
fått tänka i nya banor för att alta ska kunna erbjudas sysselsättning. Atta brukare titthör
riskgrupp. lndividuetta aktiviteter anordnas i stä[[et, max tre i grupp. Atta har erbjudits
aktiviteter men inte i sin vanliga form. Det har fungerat mycket bra och fått brukare och
personal att tänka i andra banor. Det finns mycket bra lärdomar som pandemin har gett för
hur man kan tänka kring verksamheterna inom LSS. Lärdomar som verksamheten har tagit
titt sig och som kan ge fortsatta positiva nya aktiviteter inom LSS även efter pandemin.

Bestutet skickas för verkstättighet titt

Beslutet skickas för kännedom titt:

Qfffi
Utdragsbestyrkande
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Centrumplaner, översiktsplanen och andra aktuella planer

Beslut
Utgår och tas med titt mötet i november. Föredragande har fått förhinder.

Beslutet skickas för verkställighet titt:

Beslutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

P/Y0

Utdragsbestyrkande
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Hur det med det nya LSS-boendet och mellanboendet Åsmyren

Beslut
Utgår och tas med titt mötet i november. Föredragande har fått förhinder.

Bestutet skickas för verkställighet titt:

Bestutet skickas för kännedom tit[:

Justerarnas sign

W,f
Utdragsbestyrkande
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Hur går det med Fixartjänsten?

Beslut
Kommunata rådet för pensionärer och funktionshindrade beslutar
- notera informationen

Bakgrund
Marita Edtund informerar att än så är inte frågan löst, men arbete i saken pågår. Det som är
ktart är att det inte är en tjänst som titthör vård- och omsorg. AME diskuteras men även
andra lösningar. Covid-19 har satt käppar i hjuten och fördröjt arbetet i frågan.
Vissa av fixartjänster kan man ansöka om som insatser. Vidare finns det privata initiativ,
även många företag erbjuder tjänster. En fråga angående å[dersgräns för fixartjänsten tas
upp. Marita Edtund förklarar att det finns insatser att söka för äldre och insatser för
funktionshindrade. Det finns ingen åtdersgräns för insatser som kan sökas.

En fråga om Dagverksamhet för dementa tas upp. Marita Edtund förktarar att den är stängd
och resurserna läggs på ett förändrat arbetssätt för att fler med demenssjukdom ska kunna
nås. Ett demensteam har inrättas som samarbetar med vårdcentral. De gör många
hembesök och samarbetar med anhörigstöd. För anhöriga som har behov finns insatsen
avlastning i hemmet att söka. Nu nås vätdigt många fler än tidigare. Marita Edtund råder
alla med stödbehov att kontakta biståndsbedömningen.

Växelvård och korttidsvård, kommer att öppnas 1 november om pandemin håtter sig på
nuvarande nivå. Undantag kan göras i de fatt då situationen är vätdigt jobbigt. Några
undantag har redan gjorts under sommaren.

Beslutet skickas för verkstättighet titt:

Bestutet skickas för kännedom titl:

RlY,f

Utdragsbestyrkande
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Ätdreomsorgslyftet

Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade beslutar
- notera informationen

Bakgrund
Satsningen går ut på att anställda inom ätdreomsorgen erbjuds utbitdning titt vårdbiträde
etler undersköterska på betatd arbetstid. Staten finansierar kostnaden för den tid den
anstä[de studerar och är frånvarande från arbetet. Totalt omfattar satsningen 2,2 miljarder
kronor under 2020 och2021. Deten som går ti[[ Forshaga kommun ger 12 utbitdningsptatser.

Vård och omsorgsförvaltningen bedriver satsningen i samarbete med vårt lokata vård- och
omsorgscollege. Samarbetet skapar en möjtighet att effektivisera processen och målet är
att få ut så många medarbetare i utbildning som möjligt. Medarbetare med erfarenhet i
yrket har även möjtighet att validera sina kunskaper vitket görs enligt
valideringsprogrammet av Vård- och omsorgscotlege.

Syftet med satsningen är att kompetens höja vår personal och säkerstätta att våra brukare
får en god och säker vård och omsorg.

Vart stoppas pengarna? En del är öronmärkta tit[ exempet titt utbitdning. Pengar som inte är
viltkorade diskuteras med nämnden. Var gör pengarna mest nytta för våra brukare? Dagen
innan detta möte, aviserade regeringen extra pengar, 19,7 miljarder titl ätdreomsorgen. Av
dess ser Forshaga kommun ut att få 5,3 mitjoner.

Beslutet skickas för verkstältighet titt

Beslutet skickas för kännedom titt:

Pn,r &L
Utdragsbestyrkande
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Frågor från rådet i mars 2020

Beslut
Kommunata rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar
- notera informationen

Bakgrund

Wifi-stotpe titt Deje önskas
Joakim Bååth från Kommunteknik informerar att frågan är överlämnad titt Kultur och Fritid

Boutebana byte fiberduk och nytt material i Deje
Ktart och färdigt. Bengt-Äke Brunselt, PRO Utterud, hätsar från boutegänget i Deje att det
blev jättebra.

Anslagstavlan i Deje vem ansvarar för den? Skräpig och mycket lappar i lager
Den är intyft i en skötsetptan och skötsel av anstagstavtan ska fungera nu.

Bestutet skickas för verkstältighet titt

Bestutet skickas för kännedom titt:

Justerarnas sign

P,trg

Utdragsbestyrkande
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övriga frågor

Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar
- notera informationen

Bakgrund
Marita Edtund informerar att Forsgården är stängd, så länge besöksförbudet på särskilt
boende gätter.

Per Law6n informerar att vård- och omsorgsnämnden har ny ordförande, Maria Norett (S)

och i mitjö och byggnämndsnämnden efterträds Maria Norelt (S) av Marianne Gustavsson (S)

som ny ordförande.

Bestutet skickas för verkstältighet titt:

Beslutet skickas för kännedom ti[[:

fure
Utdragsbestyrkande


