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Plats och tid

Sammanträdesrummet, stadshuset, Dalavägen 10, Hagfors kl. 10:00–12:00,
ajournering 11:00-11:13

Beslutande

Thony Liljemark (OR)
Sten-Inge Olsson (S)
Ann-Christine Månsson (PRO Hagfors)
Margareta Johnsson (PRO Ekshärad)
Claes-Henrik Engström (SPF Hagfors-Uddeholm)
Thor Millvik (OR)

Övriga

Tomas Pettersson (S)
Barbro Eriksson (PRO Hagfors)
Inger Björkegren (PRO Sunnemo)
Inger Svensson (PRO Ekshärad)
Anita Beckman (SPF Hagfors-Uddeholm)
Maria Persson, Socialchef
Carina Viberg, Verksamhetschef
Malin Qvicker, Förvaltningssekreterare

Plats och tid för justering

Administrativa enheten 2019-10-08 kl. 08:00

Avser paragrafer

14 - 17

Sekreterare

Malin Qvicker

Ordförande

Thony Liljemark

Justerande

Barbro Eriksson

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 12

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se
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§ 14 Föregående protokoll
Föregående protokoll, 2019-06-04, §§ 9-13, gicks igenom och lades till
handlingarna.
_____
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§ 15 Information från verksamheten
Socialchef Maria Persson har genomgång av sommaren 2019. Det har varit svårt
att rekrytera både baspersonal och vikarier, främst undersköterskor och
vårdbiträden. Redan nu har man planering inför sommaren 2020 och hur man ska
lösa rekryteringsproblemen, information har gått ut till våra vikarier gällande
sommaren 2020.
Verksamhetschef Carina Viberg berättar att finns ett ökat antal trygghetskameror
hos boende ute i kommunen och att efterfrågan är stor. Reaktionerna hos dem som
fått sina trygghetskameror installerade är genomgående positiva och det finns ett
önskemål om trygghetskameror även dagtid.
Befolkningsprognosen de närmaste tio och tjugo åren i kommunen påvisar en stor
ökning av våra äldre medborgare, hur ska vi möta deras behov i framtiden? Enligt
statistik kommer ökningen av våra äldre medborgare innebära ett stigande antal
timmar hemtjänst i månaden jämfört med idag. Fler särskilda-boenden kommer
krävas i kommunen där man just nu tittar på flera alternativ. Trygghetskameror är
en del av sätten att möta behoven men även att göra medborgarna mer
självständiga efter sjukdom eller skada.
Carina berättar om rehabiliterande hälsofrämjande arbetssätt som innebär att en
medborgare som råkat ut för en skada eller sjukdom ska få möjlighet att träna upp
sin egen förmåga efter skadan/sjukdomen tillsammans med personal från
kommunen eller anhörig, träningen består av vardagsrehabiliterande insatser där
målet är att medborgaren ska bli oberoende och mer självständig, helst få sin
tidigare förmåga helt återställd.
Maria informerar att det under vecka 40 är ”Balansera mera”-veckan. Det är en
kampanj som uppmärksammar hur man själv kan minimera risken för att falla
genom t.ex. träning, rätt kost och äta rätt mediciner. Med enkla medel kan man
också minimera risken för fall i hemmet med att kontrollera sina mattor så man
inte snubblar eller halkar, inte ha lösa sladdar efter golvet, bra belysning dag som
natt, ta bort höga trösklar osv. Man kan även be Fixarservice om hjälp med
tjänster såsom byte av glödlampor, hänga upp/ta ner gardiner, hänga upp tavlor,
sätta upp brandvarnare med mera. Fixarservice är en tjänst för dig som är 70 år
eller äldre och är folkbokförd i Hagfors kommun.
Den 12 oktober är det dags för ”Må bra-mässan 2019” på hotell Monica, årets
tema är kost, hälsa och hållbarhet.
Maria informerar att Mats Löfberg, projektledare inom digitalisering på Region
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Värmland, kommer arrangera informationsdagar i Hagfors gällande motivation till
digital glädje och motverka det digitala utanförskapet, det riktar sig till
målgruppen 65 år och äldre med syfte att få lära sig mer om den digitala tekniken
och allt man kan göra med den. Informationsdagarna är fördelade på en dag i
Hagfors och en dag i Ekshärad under vecka 49.
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§ 16 Överklagningar
Inga överklagningar att rapportera.
_____
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§ 17 Övriga frågor
Claes-Henrik Engström från Seniorhusföreningen visar bilder på det planerade
seniorboendet. Huset kommer ha 33 lägenheter fördelat på fem våningsplan med
19 trerummare och 14 tvårummare. Arbetet fortskrider, Riksbyggen och
Seniorhusföreningen har presenterat ett underlag med ritningar och kostnader med
mera som många varit intresserade av. Alla trerummare är reserverade och nästan
alla tvårummare.
_____
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