
Vård- och omsorgsnämnd

PROTOKOLL

Plats och tid

Avser paragrafer

Beslutande

övriga

Utses att justera

Justeringens plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Forshaga kommun

202L-01-25, Digitalt deltagande via TEAMS,

klockan 13:00 - 17:00

s1-s15

Maria Norell, Ordförande (S)

Lars-Göran Carlssory l.:e vice ordförande (C)
Anna Maria Anderssory 2:e vice ordförande (M)
Ingrid Forsstery Ledamot (S)

Annika Jarl Ljungstery Ledamot (M)
Esbjörn Lindstedt, Ledamot (S)

Lars Oskarssory Ledamot (SD)

Ersättare

Hanna Lawdn, Ersättare (S)

Maria Wikström, Ersättare (C)

Lars Ohlssory Ersättare (S)

Maj Sundholm, Ersättare (KD)
Roger Johanssory Ersättare (S)

Marita Edlund, förvaltningschef
Sangrid von Zedtwitz-Liebensteiry
förvaltningssekreterare
Anna-Lena Perman, områdeschef, S 4,5,8
Patrica Henrikssory områdeschef, $ 9

Ewa-Lotta Erikssory personalkonsulent, $ 8
Ingela Bergare, förvaltningsekonom, $ 6, 7

Ingrid Forssten

2021,-01-27 klockan, 15 :00

Sangrid Zedtwitz-Liebenstein

Maria Norell

"/

Justerande Ingrid Forssten
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Vård- och omsorgsnämnd

PROTOKOLL

Nämnd/Styrelse

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Vård- och omsorgsnämnd

2021.-0t-25

2021,-01,-27

2021,-02-17

V och

Forshaga kommun

ANSLAG/3EVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerat Utdragsbestyrkt
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Vård- och omsorgsnämnd

PROTOKOLL
Forshaga kommun

s1

Val av justerare

BesIut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

-utse Ingrid Forssten (S) till justerare

-justeringen sker 27 januari klockan 15:00 i kommunhuset

Justerat Utdragsbestyrkt
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Vård- och omsorgsnämnd

PROTOKOLL
Forshaga kommun

s2

Dagordningen fastställs

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

-fastställa dagordningen

Justerat

f,n
Utdragsbestyrkt
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Vård- och omsorgsnämnd

PROTOKOLL
Forshaga kommun

s3

Information Covid-L9 aktuellt läge

Diarienummer: VON/2021 :16

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

-notera informationen

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har en krisledningsgrupp som träffas regelbundet med anledning av Covid-L9

Gruppen följer all information som kommer från Folkhälsomyndigheten.

Ärendet

Covidl9 pandemin fortsätter och samhället har stor smittspridning.

Det gäller att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassa verksamhet efter

det. Pandemilagen har börjat gälla och reglerar ex antal besökare på köpcentrum, affärer

mm.

Marita Edlund informerar om aktuelltläge. Nämnden diskuterar ärendet.

Beslutsunderlag

Powerpoint presentati on 202'L-01.-13

Tjänsteskrivelse

Beslut skickas tilt
Områdeschefer

Justerat Utdragsbestyrkt
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Vård- och omsorgsnämnd

PROTOKOLL
Forshaga kommun

s4

Vaccinationsplan Covid-L9

Diarienummer: VON/2021 :18

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- notera informationen

Ärendet
Alla i Sverige boende personer som är 18 år och äldre, rekommenderas vaccination mot
covid-19. Beroende på vaccinet och den enskilda individens grundproblematik, kan
vaccination i särskilda fall diskuteras med behandlande läkare.

Till en början erbjuds inte vaccination till personer som är 17 är eller yngre eller personer
som är gravida. Läget kan dock ändras allt eftersom kunskapen ökar.

Vaccineringarna inom Forshaga kommuns äldreomsorg görs i samarbete med Region
Värmland.

Områdeschef Anna-Lena Perman informerar om vaccinationema mot Covid-19, inom
Forshagas äldreomsorg. Nämnden diskuterar ärendet.

Beslutsunderlag
Vaccinations informatiory Folkhälsomyndigheten

Hälsodeklaration och underlag för vaccination mot covid-19, Region Värmland

Tjänsteskrivelse, områdeschef Anna-Lena Permary 2021-01-15

Justerat Utdragsbestyrkt
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Vård- och omsorgsnämnd

PROTOKOLL
Forshaga kommun

s5

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Diarienummer: VON/2020:129

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

- notera informationen

-arbetet med att förbättra möjligheter till utevistelser och ensamhets frågoma

återrapporteras i augusti

Ärendet

Socialstyrelsen genomför årligen en rikstäckande undersökning av äldrevården i landet.

Resultaten ska spegla delar av kvaliteten i verksamheterna och syftar till att stimulera

kunskaps- och verksamhetsutveckling.

Resultatet presenteras av områdeschef Anna-Lena Perman. Ärendet och de olika delama i
undersökningen diskuteras. Konstateras att frågeställningen kring känslor av ensamhet

ligger som ett uppdrag sedan 2020 och fortsätter under 2021, kontinuitetsfrågan ligger som

ett åtagande fran nämnden. Pandemin har inverkat negativt till möjligheterna för aktiviteter
och kontakter.

Beslutsunderlag

Resultat Forshaga kommuns hemtjåinsf socialstyrelsen

Resultat Forshaga kommuns särskilda boenden, socialstyrelsen

Tjänsteskrivelse, områdeschef Anna-Lena Perman, 2021-01-15

Skickas till
Områdeschef ÄO

Justerat Utdragsbestyrkt
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Vård- och omsorgsnämnd

PROTOKOLL
Forshaga kommun

s6

Budgetuppföljning

Diarienummer: VON/2020:10

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- godkänna den ekonomiska uppföljningen för december 2020

- uppdra till förvaltningen att identifiera kostnadseffektiviseringar för att sänka överkostnader i
förhållande till budget

Ärendet
Det preliminära resultatet per helår visar ett överskott med 1,9 mnkr mot budget. Detta

kommer att ändra sig då vi är mitt uppe i arbetet med bokslutet och vi saknar både intäkter

och kosbrader för verksamheterna.

Vi har fått preliminära besked om att alla kommer att få de belopp som kommunema och

regionerna sökt i stöd omgång 2, vilket för Forshagas del är drygt 8 mnkr.

Löneavtalen är nu färdigförhandlade på central nivå och det blir enbart engångsbeloppet

som kom med som en extra löneutbetalning i december när det gäller medarbetare inom

kommunals avtalsområde. Övriga avtalsområden betalades ut på decemberlönen. Avtalen

ligger i linje med den kostnaden som tidigare kalkylerats. Då pandemin gjort att vår

personal inte kunnat ta semester som vanligt har förvaltringen fått en

semesterlöneskuldsökni.g på 700 tkr.

Måingden hemtjänsttinunar har varierat under året men ligger under 2019 års nivå.

Från och med augusti månad finns ersättningen från Försäkringskassan avseende den

brukare som blev beviljad personlig assistans i våras med i utfallet, dock släpar ersättning

från försäkringskassan vilket gör att vi saknar intäkter för flera månader.

Vi har en del oklarheter inom området personlig assistans som nu visar ett underskott

gentemot budgeten.

Förvaltningsekonom Ingela Bergare redovisar den ekonomiska uppföljningen för december

2020. Ärendet diskuteras i nämnden.

Justerat Utdragsbestyrkt
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Vård- och omsorgsnämnd

PROTOKOLL
Forshaga kommun

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse budgetuppföljning efter december 2020, f&valtningsekonom Lrgela

Bergare, 2021.-01-22

Presentation budgetuppföljning efter december 2020, förvaltningsekonom hrgela Bergare,

2021.-01.-22

Justerat

U7
Utdragsbestyrkt
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Vård- och omsorgsnämnd

PROTOKOLL
Forshaga kommun

s7

Detaljbudget 2021

Diarienummer: VON/2020:1 43

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- fastställa vård- och omsorgsnämndens detaljbudget202l, i den uppdaterade versionen som

föredrogs av förvaltningsekonom Ingela Bergare på nämndsammanträdet

Ärendet
Forshaga kommuns styrmodell ska tydliggöra hur mål - och budgetprocessen hänger

sarunan. Utgångspunkten tas i de mål och mått som är tagna av kommunfullmäktige samt

åtaganden som är tagna av vård- och omsorgsnämnden. Där skapas också en röd tråd

mellan vision och verklighet. Vård- och omsorgsnämnden har ansvar att fullfölja
kommunens uppgifter enligt Socialtjiinstlagen beträffande omsorgen om äldre och

funktionshindrade samt insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade. Det innebär att ge omsorg och stöd till äldre personer och personer med

funktionsnedsäthring samt deras anhöriga.

Till vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde hör även ansvar för hälso- och sjukvård i
ordinärt boende från 18 års ålder samt ansvar för hälso- och sjukvård i särskilt boende,

boendestöd, daglig verksamhet samt betabringsansvar enligt Lag om kommunemas

betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.

Verksamheterna inom förvaltningen har under hösten arbetat med anpassningar av sina

verksamheter för att få en budget i balans. I den situation som verksamhetema befinner sig i
på grund av den rådande pandemin så är det i dag svårt att säga hur väl verksamhetema

har lyckats med detta uppdrag.

Budgetförslaget för 2021bygger på vad verksamhetema vet och tror att behoven kommer att

vara under 202l,naturligtvis finns det alltid behov av mer resurser men

förvaltningsledningen tror att föreslagen budget gör det möjligt att både uppfylla de mål

och åtaganden som nämnden antagit samt att följa de lagar och förordningar som åligger

verksamheterna inom den av kommunfullmäktige tilldelade ramen.

Budgetfördeh:ringen bygger på verksamhetemas önskemål och föregående års utfall.
Behovet av Hemtjlinst ser ut att minska medan behovet av insatser inom Funktionsstöd ökar

lite. Förvaltningen föreslår en utökning inom det förebyggande arbetet för att på sikt minska

behovet av äldre och istället fokusera än mer på det friska
Justerat Utdragsbestyrkt
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Vård- och omsorgsnämnd

PROTOKOLL
Forshaga kommun

Verksamheterna fortsätter att arbeta med att digitalisera verksamheterna och medel till detta

finns hos förvaltringschefen.

Region Värmland fortsätter att avisera ökade kostnader för färdtjiinsten för Forshagas del,

dock är det i dagsläget svårt att se hur det egentliga utfallet kommer att bli beroende på

dagens pandemi.

I budgetförslaget finns de nya aviserade satsningama inom äldreomsorgen INTE med då

det idag inte finns någon information och riktlinjer kring detta nya bidrag.

Förvaltningsekonom hrgela Bergare redovisar ett något föräindrat förslag, än det utskickade

förslaget till detaljbudget2l21,. Förändringama ligger i resultatet för 2020, inga föråindringar

i förslaget f& 2021,. Detaljbudgeten diskuteras.

Facklig samverkan

Detaljbudgeten 2021, presenterades i FÖSAM 2021-01-22

Beslutsunderlag

Detaljbudget2l2l, uppdaterad versiory förvaltningsekonom Ingela Bergare, 2021-01-25

Detaljbudg et 2021., förvaltningsekonom Ingela Bergare, 2021.-01.-17

Tjänsteskrivelse detaljbudget 2021, föwaltringsekonom Ingela Bergare, 2021.-01.-1.8

Beslut skickas till
Ekonomikontoret, förvaltningschef, områdeschefer, enhetschefer

Justerat Utdragsbestyrkt
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Vård- och omsorgsnämnd

PROTOKOLL
Forshaga kommun

s8

Heltidsresan

Diarienummer: VON/2021 :17

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

- notera informationen

Ärendet

SKR och Kommunal arbetar gemensamt i ett femårigt projekt för att heltidsarbete ska bli
norm. Projektet kallas för Heltidsresan. Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar

personalhandläggare tillsammans med områdeschefer, enhetschefer och fackliga
representanter i projektet.

Personalhandläggare Ewa-Lotta Eriksson visar en informationsfilm från SKR och informerar
om projektet. Ärendet diskuteras särskilt diskuteras kontinuitetssiffran, som anses kunna
påverkas gynnsamt av heltider.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstern,2021-0'1,-20

Presentation Heltidsresan, Personalhandläggare Ewa-Lotta Eriksson, 2021-01-20

,/
Iusterat Utdragsbestyrkt
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Vård- och omsorgsnämnd

PROTOKOLL
Forshaga kommun

se

Nytt L S S/socialpsykiatriboende

Diarienummer: VON/2018:20

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
-ställa sig bakom en byggnation av ett nytt LSS-boende med nio platser

-skicka handlingarna om nytt LSS boende till Kommunstyrelsen till vidare handläggning

Ärendet
De lokaler som idag nyttjas för LSS/socialpsykiatriboende på Lintjäm är inte optimala för
LSS-verksamhet.

I dagsläget hyr vi också LSS-platser(extema placeringar) på annan ort, då det inte finns
kompetens och anpassade lägenheter för dessa personer i Forshaga kommun.
Kompetenshöjning för att möjliggöra hemflytt av dessa personer har påbörjats och en

nybyggnation av LSS-boende kan möjliggöra hemflytt genom att bostädema utformas så att
de passar dessa personer.

Risk för vitesföreläggandet finns då våra lägenheter på Lintjäm inte håller den standard som

enligt lag bör hållas.

Ekonomiska konsekvenser och förslag till finansiering
Det finns investeringsbudget för att starta byggprocessen för ett nytt LSS boende.

Hyresnivån på lägenheterna kommer att vara högre än de hyreslägenheterna som finns i
dag på grund av nybyggnation. Hyran är inte möjlig att bestämma i dagsläge.

Lagrum

LSS 95 9, 15$ 1 och 2,

Beslutsunderlag
Boende funktionsstöd och socialpsykiatri

Risk och konsekvensbeskrivning

Tjänsteskrivelse

Beslut skickas titt
Kommunstyrelsen, områdeschef

Justerat Utdragsbestyrkt
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Vård- och omsorgsnämnd

PROTOKOLT
Forshaga kommun

s10

Resultat åtaganden 2020

Diarienummer: VON/2019 :135

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
-godkänna informationen

Sammanfattning av ärendet
Den strategiska planen ligger till grund för Forshaga kommuns ekonomi- och

verksamhetsstyrning. Detta fötjs upp genom delårsbokslut och årsredovisning. För att nå

målen i den strategiska planen beslutar nämnden årligen ett antal åtaganden som infogas i
verksamhetsplanen. Åtaganden skall förbättra vård- och omsorgsnämndens verksamheter

och nå bättre kvalitdt för kommunens invånare.

Arendet
Resultat och analys av åtaganden2020

Vård- och omsorgsnämnden beslutade följande åtaganden för 2020:

öka anhörigperspektivet inom ä ld reomsorgen

aktivt arbeta för att minska antal personal som möter en hemtjänsttagare under en 14 -
dagars period

undersöka möjligheterna till ökat samarbete med näringslivet inom LSS

öka kompetensen inom socialpsykiatrin, och undersöka möjligheterna till ökat samarbete
med näringslivet

undersöka om ett samarbete mellan VON och BUN för att skapa mötesplatserf arenor mellan
gamla och unga

att hålla den ekonomiska ramen

I början av 2020 planerades utbildningsinsatser för hemtjänstpersonalen gällande anhörigperspektivet
i omsorgsarbetet. Kommunens anhörigstödjare Eva Lehtonen var inplanerad för att hålla interna
utbildningar. Detta kunde inte genomföras på grund av pandemin som bröt ut i februari 2020.

Kontinuitetsmålet (minska antal personal som möter en hemtjänsttagare under en 14 - dagars period)
har varit ett åtagande flera år. Sedan 2017 har vi pendlat mellan 21-23 personer som möter en

hemtjänsttagare under en 14- dagars period. Resultatet 2020ligger fortfarande på 23 men pandemin
borde påverka resultatet 2021. Nämnden har också tagit beslut om pilotprojekt med Vanguard-
metoden inom hemtjänsten som förväntas att påverka kontinuitetsmålet positivt under 2021.

Justerat Utdragsbestyrkt
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Vård- och omsorgsnämnd

PROTOKOLL
Forshaga kommun

Samarbete mellan LSS och näringslivet samt socialpsykiatrin och näringslivet kunde inte startas på

grund av pandemin under 2020.I planeringen fanns tankar om att delta på företagsfrukostmöten för
att informera företagarna om verksamheterna och behovet av arbets-/praktikplatser.

Inom socialpsykiatrin ökade man kompetensen med RACT-metoden, utbildningen skedde under

2019 och under 2020 har man arbetat med metoden för att stödja personer inom socialpsykiatrin.

Samarbete mellan VON och BUN för att skapa mötesplatser/arenor mellan gamla och unga har inte

genom förts på grund av pandemin och restriktioner från Folkhälsomyndigheten. Tanken med

mötesplatser/arenor är att skapa något liknande som genomfördes 2019 i samarbete med Telia och

digitalisering där ungdomar och äldre arbetade kring digital teknik.

Att hålla den ekonomiska ramen under pågående pandemi är svårt. Resultatet visar fortfarande ett

underskott. Resultatet för årsbokslut2}2D är inte klart men underskottet förväntas att vara mindre än

prognosen trots högre kostnader på grund av pandemin.

Åtaganden 2020 kunde inte genomföras enligt plan och ambition på grund av pandemin Covid19.

Marita Edlund presenterar resultatet. Ärendet diskuteras av nämnden.

Lagrum

SoL 3 kap. 1$

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Beslut skickas till
Områdeschefer

fusterat Utdragsbestyrkt
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Vård- och omsorgsnämnd

PROTOKOLL
Forshaga kommun

s11

Uppf ölj ning verksamhetsplan 2020

Diarienummer: VON/2019:120

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
-godkänna uppföljning av verksamhetsplan 2020

Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsplan 2020 beskriver olika verksamhetsmål och aktiviteter för att nå målen.

Uppföljning av verksamhetsplan 2020 sker på förvaltningsnivå.

Avdelningens/förvaltningens bedömni ng

Verksamhetsplan 2020 presenterar målen för 2020 och dess resultat.

Målen är delvis uppfyllda. Världsomfattande pandemin med Covidlg brötut i februari2020

vilket har påverkat resultatet. Uppföljning för verksamhetsplan 2020 presenteras i
kompletterande text i verksamhetsplan 2020.

Ärendet

Uppföljning och redovisning av verksamhetsplan 2020 pä förvaltringsnivå.

Marita Edlund presenterar uppföljningen av verksamhetsplanen 2020. Nämnden diskuterar

resultatet.

Lagrum

KL 6 kap.6$

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse

Verksamhetsplan 2020 med uppföljning

Beslut skickas tilt
Områdeschefer

Justerat Utdragsbestyrkt
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Vård- och omsorgsnämnd

PROTOKOLL
Forshaga kommun

s12

Resultat interkontrollplan 2020

Diarienummer: VON/2019 :135

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
-godkänna redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den

professionella ledningen och övrig personal samverkar.

Det primära syftet med intern kontroll är att säkerställa att lagar och andra krav efterlevs.

Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som bland annat

syftar till att:

. Andamålsenligochkostradseffektivverksamhet

. Säkerställa att lagar, riktlinjea bestämmelser, överenskommelser mm
efterlevs

. Säkra att resurser anviinds i enlighet med tagna beslut

. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

säkerställs

Avdelni ngens/förvaltningens bedöm ni ng

Internkontrollplanen planeras varje år med ex antal kontrollmoment i samråd med

nämnden. Planen bygger på de riskområden som verksamheten upplever kan finnas. År
2021för'ändras intemkontrollplanen så att den kommunicerar direkt med

verksamhetsplanen i kvalitetssystemverktyget Stratsys och de målområden och åtaganden

som beskrivs där.

Ärendet

Uppföljning av intemkontrollplan en 2020 genomförs med kontrollmomenten.

Marita Edlund presenterar uppföljningen av verksamhetsplanen 2020. Niimnden diskuterar

ärendet.

Justerat Utdragsbestyrkt
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Vård- och omsorgsnämnd

PROTOKOLL
Forshaga kommun

Facklig samverkan

Intemkontrollplanen ska presentera i FÖSAM.

Lagrum

KL6kap$7

Beslutsunderlag

Uppföljning konhollmoment intemkontrollplanen 2020

Tjåinsteskrivelse

Beslut skickas titl
Områdeschefer, MAS, SAS

Justerat Utdragsbestyrkt
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Vård- och omsorgsnämnd

PROTOKOLL w
Forshaga kommun

s13

Delegationsbeslut

Diarienummer: VON/2020:4

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

- notera delegationsbesluten

Ärendet
Delegationsbeslut under perioden 2020-12-0L - 2020-12-31 redovisas

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut under perioden 2020-12-01 - 2020-12-31.

Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstetn,202'1,-0L-1,8

fusterat Utdragsbestyrkt
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Vård- och omsorgsnämnd

PROTOKOLL

Inkommit
Avsändare

Beskrivning

Forshaga kommun

s14

Anmälda handlingar

2020-12-08

Kommunfu llmäktige Forshaga

Nytt reglemente och handledning för intemkontroll i Forshaga kommun,

2020-11.-24, S 13 (VON 202011.60)

Diarienummer: VON/2021 :4

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar
- notera informationen

Ärendet
Anmälda handlingar till vård- och omsorgsnämnden som inkommit under perioden 2020-

12-08 - 2021-01-15 redovisas.

Förteckning över anmälda handlingar:

Inkommit 2020-12-08

Avsändare Hjälpmedelsnämnden Region Värmland

Beskrivning Protokoll2020-11.-24(VON 202011)

Beslutsunderlag

Anmälda handlingar till vård- och omsorgsnämnden som inkommit under perioden 2020-

12-08 - 2021.-01.-15

Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstetn,202l-01-15

Justerat cJf Utdragsbestyrkt

20(21)



Vård- och omsorgsnämnd

PROTOKOLL
Forshaga kommun

s15

Muntlig information

Diarienummer: VON/2021 :6

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar

- notera informationen

Ärendet

Marita Edlund informerar att framgent kommer muntlig information även meddelas

skriftligt i förväg.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebensteiru 2021-01-18

Justerat Utdragsbestyrkt

21.(21)


