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Plats och tid 2022-03-28, Kommunhuset, Visten 1 och 2, klockan 13:00 – 17:00
Avser paragrafer § 32-§ 45
Beslutande Ordf. Maria Norell (S)

Anna Maria  Andersson (M)
Lars-Göran Carlsson (C)
Ingrid Forssten (S)
Esbjörn Lindstedt (S)
Ers. Maj Sundholm (KD)
Ers. Maria Wikström (C)

Ersättare Roger Johansson (S)
Hanna Lawén (S)
Lars Ohlsson (S)

Övriga Patricia Henriksson, t.f. förvaltningschef
Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, sekreterare
Anette Karlsson, personalföreträdare
Kjell Alperud, förvaltningsekonom §§36-37
Ing-Marie Fritzson, MAS §34, §39
Anna-Lena Perman, biträdande förvaltningschef §41
Jonas Johansson, systemadministratör §38
Bernt Fagrell, enhetschef §40
Andreas Jonsson, handledare daglig verksamhet §40

Utses att justera Anna-Maria Andersson
Justeringens plats och tid E-signering, 2022-03-31 klockan,  13:00
Underskrifter

Sekreterare ................................................
Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein

................................................
Ordförande Maria Norell

................................................
Justerande Anna-Maria Andersson
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Vård- och omsorgsnämnd
Sammanträdesdatum 2022-03-28
Datum för anslags 
uppsättande

2022-03-31

Datum för anslags 
nedtagande

2022-04-20

Förvaringsplats för 
protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift
................................................
Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein
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§ 32

Val av justerare
Beslut
-Anna-Maria Andersson (M) utses till justerare
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§ 33

Dagordningen fastställs
Beslut
-dagordningen fastställs
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§ 34

Aktuellt läge Covid-19

Diarienummer: VON/2022:15

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Kommunen har haft en ledningsgrupp som träffats regelbundet med anledning av Covid19. 
Gruppen har bevakat all information från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Värmland 
samt har samordnat kommunens åtgärder med anledning av Covid19. 

Den gemensamma krisledningsgruppen för Covid-19 mellan kommuner och regionen 
upphör 9 mars. För vård- och omsorgs verksamheter är det fortsatt krav på 
skyddsutrustning preliminärt till och med sista maj.

MAS Ing-Marie Fritzson informerar om aktuellt läge.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Covid-19 aktuellt läge, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-
Liebenstein, 2022-03-21
Muntlig information, MAS Ing-Marie Fritzson, 2022-03-28
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§ 35

Förvaltningschefen informerar

Diarienummer: VON/2022:50

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
T.f. Patricia Henriksson informerar om:

 Uppföljning av åtgärder inom biståndsbedömning 2021
 Demografiutvecklingen 
 Redovisning av minskade biståndsbedömda timmar och minskningen av arbetade 

timmar 
 Rekrytering HSL-chef
 Förändrad för tjänstgöringsgrad medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) 

Caroline Eriksson
 Samverkan med Röda korset
 Tillitsbaserat ledarskap

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse förvaltningschefen informerar, förvaltningssekreterare Sangrid von 
Zedtwitz-Liebenstein, 2022-03-15
Power point presentation, t.f. förvaltningschef Patricia Henriksson, 2022-03-28
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§ 36

Budgetuppföljning

Diarienummer: VON/2022:10

Beslut
-godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med februari 2022

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

Sammanfattning av ärende
Löpande tas indikationer för helårsresultat fram för att identifiera vilka verksamheter som 
behöver arbetas med för att nå budget. Efter mars månad tas en första prognos för hela 
verksamheten fram.

Samtliga enheter arbetar med att identifiera kostnadseffektiviseringar för att säkerställa att 
verksamheternas kostnader ryms inom budgetram.

Förvaltningsekonom Kjell Alperud redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med 
februari 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse budgetuppföljning efter februari, förvaltningsekonom Kjell Alperud 2022-
03-14
Presentation budgetuppföljning efter februari, förvaltningsekonom Kjell Alperud 2022-03-14
Muntlig information, förvaltningsekonom Kjell Alperud 2022-03-28
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§ 37

Besluts- och behörighetsattestanter 2021

Diarienummer: VON/2022:49

Beslut
-godkänna besluts- och behörighetsattestanter 2022

Sammanfattning av ärende
Förteckningen över besluts- och behörighetsattestanter inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområde innehåller information om vem som attesterar fakturor beroende på 
vilken verksamhet kostnaden berör.
Förteckningen medför att varje enskild verksamhets kostnader blir tydligt fördelade.

Beslutsunderlag
Förteckning över besluts- och behörighetsattestanter inom vård- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområde 2022, förvaltningsekonom Kjell Allperud, 2022-03-15
Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-03-15

Beslut skickas till
Ekonomikontoret
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§ 38

Redovisning hemtjänsttimmar

Diarienummer: VON/2022:9

Beslut
-godkänna redovisningen
-redovisning sker i fortsättningen tertialsvis, nästa redovisning av hemtjänsttimmarna sker i 
september

Sammanfattning av ärende
Uppföljning av hemtjänsttimmar är grundläggande för att kunna följa kostnadsökningen 
inom hemtjänsten i kommunen. Redovisning även biståndsbedömda hemtjänsttimmar och 
utförda timmar, samt antal personal per brukare.

Vård- och omsorgsnämnden ska följa utvecklingen inom hemtjänstverksamhet 
kontinuerligt. Uppföljningen är en viktig del i nämndens kvalitetsarbete.

Systemförvaltare Jonas Johansson redovisar statistik över brukare, insatser och tidsåtgång 
inom hemtjänstverksamheterna till och med februari 2022.

Beslutsunderlag
Power Point presentation, systemförvaltare Jonas Johansson, 2022-03-16
Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-03-11
Muntlig redovisning, systemförvaltare Jonas Johansson, 2022-03-28

Skickas till
systemförvaltare
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§ 39

Motionssvar angående förslag om syrgas till särskilt 
boende

Diarienummer: VON/2021:90

Beslut
-vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen från 
Sverigedemokraterna (SD) angående syrgaskoncentratorer till kommunens särskilda 
boenden 

Sammanfattning av ärende
Syrgas till patient ordineras av läkare och räknas som ett läkemedel. Syrgas inom kommunal 
hälso- och sjukvård kan ges genom olika hjälpmedel varav syrgaskoncentrator är en form av 
hjälpmedel. Då en patient ordinerats syrgas i hemmet ombesörjer Regionen Värmland att 
även lämpligt hjälpmedel för behandling förskrivs och lämnas ut.

I början på pandemin kunde vi ganska snabbt konstatera att patienter som insjuknade i 
Covid-19 infektion bland annat hade svårt för att syresätta sig. För att kunna upptäcka detta 
i tid så infördes rutinen att kontrollera patientens vitala parametrar regelbundet.

Enligt rutin följs patientens blodtryck, puls, andningsfrekvens och syresättning över dygnet. 
Till den kommunala hälso- och sjukvården införskaffade ett stort antal pulsoximetrar (mäter 
syrgasmättnad i blodet) för att kunna utföra mätningen.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har, genom journalgranskning inte funnit att 
någon under hela den pågående pandemin, avlidit till följd av utebliven syrgasbehandling. 
Således föreligger inget behov av kommunala syrgaskoncentratorer utöver de som förskrivs 
och tillhandahålls av Regionen.

Ärendet föredras av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)Ing-Marie Fritzson.

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande angående inköp av syrgaskoncentratorer till särskilt boende, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS)Ing-Marie Fritzson, 2022-03-07.
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Tjänsteskrivelse angående inköp av syrgaskoncentratorer till särskilt boende, t.f. 
förvaltningschef Patricia Henriksson
Muntlig information, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)Ing-Marie Fritzson, 2022-03-
28

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige, MAS, t.f. förvaltningschef 

Status
Pågående
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§ 40

Presentation socialpsykiatri och daglig verksamhet

Diarienummer: VON/2022:48

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Socialpsykiatrin har som grundläggande syfte att integrera psykiskt funktionshindrade i 
samhället samt att främja deras förmågor.

Socialpsykiatri är ett aktivitetsinriktat stöd i vardagen. Därmed är det, enligt gällande 
lagstiftningar, kommunens ansvar att initiera, planera och samordna en social insats för 
personer med psykisk funktionsnedsättning/sjukdom. För att ge en person med psykisk 
funktionsnedsättning/psykisk sjukdom ett aktivt, självständigt och, inte minst värdefullt liv 
samverkar man region Värmland som är ansvarig för den psykiatriska vården.

Enhetschef Bernt Fagrell och handledare daglig verksamhet Andreas Jonsson presenterar 
socialpsykiatrin och daglig verksamhet i Forshaga kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse presentation socialpsykiatri och daglig verksamhet, förvaltningssekreterare 
Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-03-11
Muntlig information, enhetschef Bernt Fagrell och handledare daglig verksamhet Andreas 
Jonsson, 2022-03-28
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§ 41

Medskaparprojektet

Diarienummer: VON/2021:102

Beslut
-godkänna redovisningen

Sammanfattning av ärende
Medskaparprojektet startade inom hemtjänsten på vård- och omsorgsförvaltningen 2021. 
Målet är högre kvalitet på omsorgen för den enskilde när inflytande och delaktighet ökar. 
Brukaren och medarbetarna blir medskapare av insatserna. Genom delaktigheten i 
genomförandet förväntas även trivseln på arbetsplatsen öka och den sociala arbetsmiljön bli 
bättre. 

Projektet har nu startats på särskiltboende Lintjärn. Principen är den samma, medarbetarna 
organiseras i mindre team med större ansvar över planering och utförande av den praktiska 
hjälpen, allt utifrån brukarens behov.

Områdeschef Anna-Lena Perman föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse projekt medskapande, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-
Liebenstein, 2022-03-21
Presentation Medskaparprojektet, projektledare Therese Weng, 2022-03-16
Muntlig information, områdeschef Anna-Lena Perman, 2022-03-28
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§ 42

Redovisning klagomål och synpunkter 2021

Diarienummer: VON/2022:47

Beslut
-godkänna redovisningen

Sammanfattning av ärende
I Forshaga kommun finns framtagna riktlinjer för hur synpunkter och klagomål ska 
hanteras. För vård- och omsorgsnämnden är kraven i socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Hälso- och sjukvårdslag (HSL) på ett 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete styrande. Ledningssystemet ska säkerställa 
att det finns rutiner för att ta emot klagomål och synpunkter för att förebygga fel och brister, 
utveckla verksamheten och identifiera nya eller ej tillgodosedda behov.
Under året har 21 stycken synpunkter och/eller klagomål inkommit. Till vård- och 
omsorgsnämnden inkomna synpunkter och klagomål under 2021 redovisas av 
förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein. 

Beslutsunderlag
Presentation, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-03-11
Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2021-03-15
Muntlig presentation synpunkter och klagomål 2020, förvaltningssekreterare Sangrid von 
Zedtwitz-Liebenstein, 2021-03-28

 
 

Comfact Signature Referensnummer: 34668SE



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND
PROTOKOLL
2022-03-28

Justerat Utdragsbestyrkt

15(17)

§ 43

Delegationsbeslut

Diarienummer: VON/2022:4

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Delegationsbeslut under perioden 2022-02-01 - 2022-02-28 redovisas.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut under perioden 2022-02-01 – 2022-02-28, förvaltnings-sekreterare Sangrid 
von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-03-11
Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-03-11
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§ 44

Anmälda handlingar

Diarienummer: VON/2022:3

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Anmälda handlingar till vård- och omsorgsnämnden som inkommit under perioden 2022-
02-23 – 2022-03-21 redovisas.

Inkommen 2022-02-23
Avsändare Gårdsrådet Åshöjda
Beskrivning Mötesprotokoll och handlingar 2022-01-20

(VON 2022/27)

Inkommen 2022-03-15
Avsändare Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Beskrivning Rapport: Vården ur befolkningens perspektiv, 65 år och äldre 

(VON 2022/1)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse anmälda handlingar, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-
Liebenstein, 2022-03-21 
Anmälda handlingar, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-03-21
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§ 45

Muntlig information

Diarienummer: VON/2022:5

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Ordförande Maria Norell informerar om:

Studiebesök i vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter och om hjälpmedelsnämnden.

Ärenden som är planerade till nämndsammanträdet 26 april 2022:
 Budgetuppföljning 
 Handlingsplan patientsäkerhet
 Patientsäkerhetsberättelse
 Kvalitetsberättelse
 Uppföljning sjukfrånvaro- och rehabilitering
 Verksamhetsplan 2022
 Internkontrollplan 2022

Nämndsammanträde 23 maj är en heldags nämnd. Nämnden kommer vara i 
samlingslokalen på Ullerudsgården 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-03-21
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