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Forshaga kommun
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PROTOKOLL
Plats och

tid

2019-09-24, Fotketshus, Mosebacke, ktockan 09:00 - 12:00

Avser paragrafer

21-30

Beslutande

Gert Björnvatt (S) Ledamot
Per Law6n (S) Ledamot
Utrika Rodin (5) Ledamot
Bengt-Åke Brunsetl, PRO Forshaga
Lennart Andersson PRO Utterud
Ragnhitd Duva, SKPF
lnger Olsson, RMR
lngrid Bäckström, anhörigföreningen
Maired Johansson, PRO Forshaga

Tjänstgörande ersättare

Göran Adrian (C)
Eva Ahtm (S)

övriga

Anna-Lena Perman, områdeschef
Marie Josephson, medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Sangrid von Zedtwitz- Liebenstein,
förvaltni n gssekreterare
Cecilia Hane, enhetschef LIV
Morgan Häggbom, tekniskchef
BertiI Hagelin, futtmäktiges ordförande

Utses att justera

Ragnhitd Duva,

Justeringens plats och tid

Kommunhuset

SKPF

201

9-09-27, klocka

Underskrifter
Sekreterare
ng

Ordförande
Per

h/d

Justerande
Ragn

[d Duva,

SKPF

P/<n

13:00
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Upprop och val av justerare
Beslut
Kommunata rådet för pensionärer och funktionshindrade beslutar
- vätja Ragnhitd Duva (SKPF) ti[[ justerare
- protokottet justeras 2019-09-27, ktockan 13:00

Beslutet skickas för verkstältighet titt:
Beslutet skickas för kännedom tilt:

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande
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Medverkan i projekt Tiltgänglig digital
Beslut
Kommunata rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar
- tittstyrka förstaget om deltagande i projektet Tilt dig - Tittgängtig Digitatt

Bakgrund
Forshaga kommun har, liksom övriga kommuner i Värmtand, btivit inbjudna av Region
att medverka i ett gemensamt projekt, Titt Dig - Tittgängtig Digitalt.

Värmtand

Syftet med projektet är att minska det digitata utanförskapet i Värmtands [än genom att
erbjuda kommunerna insatser för att höja den digitata kompetensen, och tittiten titt digitata
tjänster i måtgrupperna ätdre över 65 år, funktionsnedsatta och nyantända. Det är de
identifierade grupper där utanförskapet är störst.
Projektet ska som ett första steg genomföra inspirationsdagar om grundtäggande digitata
tjänster i kommunerna. De här företäsningarna genomförs i samverkan med kommuner och
Region Värmtands upphandtade tjänsteteverantör Tetia. Måtgruppen är äldre över 65 år.
Ett koncept med inspirationsdagar som Tetia kaltar Mer Digitat utfördes i januari 2018 i
Sunne kommun och fött mycket vä[ ut. Det ser vi som en "pitotstudie" för det fortsatta
arbetet. Konceptet går ut på att skotetever tär seniorer om digitatiseringens möjtigheter.
I Forshaga kommun planeras dessa inspirationsdagar för genomförande måndag-onsdag
under vecka 47 i Forshaga Fotkets hus. Kostnader för porto, annonsering, [oka[, fika och
ersättning titt etever tas inom ram och fördetas mettan förvattningarna vård och omsorg,

barn och utbitdning samt kommunstyretsens verksamheter.
Utvecktingstedare vid kommunledningskontoret fungerar som projekttedare och samordnar
titlsammans med en arbetsgrupp med representanter från förvaltningarna.

Planerat är:
Vecka 47, 18-20 november, kt 15-18
Punkter under inspirationsdagen: Digitat kunskap, Fika och goda möten, Utstättning och

underhåtlning

Bestutet skickas för verkstätlighet titt:
Bestutet skickas för kännedom titt:

Utdragsbestyrkande

sign

,'lt) tit
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Fallolyckor
Beslut
Kommunata rådet för pensionärer och funktionshindrade beslutar
- noterar informationen
Bakgrund
Marie Josephson informerar om fallotyckor och visar den senaste statistiken över

Ä4AS

antalet fatlotyckor.
Fatt är då en person oavsiktligt hamnar på gotvet eller marken oavsett om skada e[[er inte
inträffar. Fatlolyckor utgör två tredjedetar av a[[a otyckor. Marie informerar om
fattförebyggande arbete. 67.000 fall totalt i Sverige 2017.

Fattförebyggande arbete görs genom att identifiera riskpersoner och identifiera
bakomtiggande riskfaktorer.
Riskfaktorer:
Personliga - vad vitt jag kunna göra?
Omgivningen - hur ser det ut i min omgivning?
Kroppen - balans, sjukdom, stämningstäge, aptit, läkemedet?
Aktivitet- hur jag rör mig, min fysiska status, förftyttning längre sträckor.
Riskbedömningsinstrument som hätso-och sjukvården använder är: Senior Atert - identifierar
orsaker, skapar riskbedömningar och åtgärdsptaner (nutrition, trycksår, fat[, munhätsa).
Tips och Trix för att undvika fat[:
Se över staddar, mattor, trösklar, möbtering och belysning.
Saker man kan göra: skaffa halkskydd'inne och ute, särskitt en badkarsmatta.
Ha mobittetefon nära om man behöver påkatta hjätp.
Genomföra syn -och hörselkontrott.

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

Utdragsbestyrkande
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Läkemedelsgenomgångar för brukare

i hemtjänsten

Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade beslutar
- noterar informationen

Bakgrund
Marie Josephson, MAS och Cecilia Hane, enhetschef LIV informerar om hur det går med
läkemedelsgenomgångar för brukare i hemtjänsten i Forshaga kommun.
De informerar om den samverkansrutin som finns metlan den kommunala hemsjukvården
och primärvården. Efter genomgångarna skickas titt täkemedetsenheten. Sjuksköterska,
läkare och sjukgymnast går i genom [istorna och uppdaterar täkemedelstistorna.

I särskilt boende görs genomgångar en gång i veckan, det är ett kontinuerligt arbete.
I ordinärt boende sker det mer sältan. Flaskhalsen är skarvarna meltan slutenvården och
öppenvården, där informationsöverföringen inte atttid btir bra. Nu sker genomgångar med
12 patienter i taget i Forshaga och arbetet fungerar bra.

Patienter har rätt att sjätv begära en läkemedetsgenomgång. Apoteken upptyser noggrant
om atla [äkemedet.

Bestutet skickas för verkstältighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

Justerarnas sign

till:

Utdragsbestyrkande
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Krisplanering angående transporter och 62:ans ombyggnad
Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade beslutar

- noterar informationen
Bakgrund
Morgan Häggbom, teknisk chef informerar om krisplanering angående transporter och 62:ans
ombyggnad. Morgan börjar med att berätta att det inte finns en särskitd krisplanering kring
transporter. Räddningstjänst och potis går in vid otyckor och följer sina direktiv i de
specifika olyckorna.
Väg 62 byggs om under 2021. Överktagningar gör att det tar tid. Arbetet kommer att ske i
tre etapper. Morgan informerar om trafikverkets ptaner för ombyggnationen av 62:an och
visar trafikverkets detaljerade ritningar över etapperna. Atta arbeten är 2-1 väg.
Sammantaget titt 2025 kommer det ge en tidsbesparing från Deje titt Karlstad med 20
minuter, genom ombyggnationen som tittåter 100 km/h.

Beslutet skickas för verkstältighet titt:
Beslutet skickas för kännedom

till:

Utdragsbestyrkande
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Aktuellt läge inom VON
Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar

- noterar informationen
Bakgrund
Utrika Rodin, ordförande i VON och äldre omsorgschef Anna-Lena Perman berättar om det
aktuetla täget i vård- och omsorgsnämnden. Btand annat informerar de om den
demografiska bitden, de ätdre btir ätdre och fler. Det ekonomiska täget är prognosticerat till
cirka -4 miljoner i nuläget.

Antatet individer inom ÄO ökar stabitt men är fortfarande få. Däremot ökar antatet
bevitjade insatser. Dubbelbemanning ökat, vitket betyder individer i sämre hä[sa,
hjätpbehovet ökar.
lnom LSS har verkställighetstiden för bestut tång. Speciettt gättande särskitt anpassad
bostad. Några individer har tittkommit, ofta när personen fytter 18.
lnom socialpsykiatri har vi externa placeringar kommande, vitket beror på
boendesituationen här hemma.
Atta ptatser på SÄBO är uthyrda, vi har 3 personer i väntekön.

Personalkontinuiteten diskuteras, siffran har stigit inte sjunkit. Anna-Lena Perman berättar
bland annat om dubbetbemanning och mottagningsteamet som drivande faktorer.
Vård- och omsorg kommer att delta i Vardagstivsmässan

i Deje.

Beslutet skickas för verkstältighet titl:
Beslutet skickas för kännedom titl:

Utdragsbestyrkande
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Forsgården, uppdatering av nuläge
Beslut
Kommunata rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar

- noterar informationen
Bakgrund
Områdeschef Anna-Lena Perman informerar att hemtjänsten flyttar från Forsgården titt mer
ändamåtsentiga lokaler på tintiärn. Det ger även samordningsvinster bland annat med bilar
och cyklar och annat. Saken diskuteras.

Beslutet skickas för verkstältighet titt:
Bestutet skickas för kännedom

ti[[:

Utdragsbestyrkande
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Arbetsprocesser i kommunen - KRPF som remissinstans
Beslut
Kommunata rådet för pensionärer och funktionshindrade beslutar

- noterar informationen
Bakgrund
Per Lawän poängterar potitikens ansvar att hasta långsamt och se titt att Kommunata rådet
för pensionärer och funktionshindrade delges information innan bestut tas.

Lennart Andersson berättar om regtementet och den arbetsgrupp som där omnämns vid
skyndsamma frågestättningar. Arbetsgruppen behöver användas i större utsträckning så
Kommunala rådet får information innan bestut tas.

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

Utdragsbestyrkande
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Fören klad bistån dsbedöm ni ng/servi cetj än ster
Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar

- noterar informationen
Bakgrund
Serviceinsatserna är inptanerade titt 2020. Anna-Lena informerar om demensteamet och hur
det fungerar med sin spetskompetens. Serviceinsatser och demensteamet diskuteras.

Beslutet skickas för verkstättighet titt
Beslutet skickas för kännedom titt:

sign

Utdragsbestyrkande
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övriga frågor
Beslut
Kommunala rådet för pensionärer och funktionshindrade bestutar

- noterar informationen
Bakgrund
Per Law6n informerar om MR-kommun (Mänsktiga rättigheter) och det pågående arbetet.
Cecitia hane informerar om att vaccineringen mot inftuensa börjar den 19 november pä

vårdcentralen.

Beslutet skickas för verkstältighet titt:

Beslutet skickas för kännedom tilt:

Justerarnas sign

Utdragsbestyrkande

