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Plats och tid 2022-06-20, Kommunhuset, Visten 1 och 2, klockan 13:00 – 17:00
Avser paragrafer § 72-§ 87
Beslutande Ordf. Maria Norell (S)

Ingrid Forssten (S) 
Ers. Maria Wikström (C)
Esbjörn Lindstedt (S)
Mathilda Isaksson (M) 
Ers. Staffan Askerman (M)
Ers. Jonas Chongera (SD) 

Ersättare Roger Johansson (S)
Maj Sundholm (KD)
Hanna Lawén (S)
Lars Ohlsson (S)

Övriga Patricia Henriksson, t.f. förvaltningschef
Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, sekreterare
Anette Karlsson, personalföreträdare
Kjell Alperud, förvaltningsekonom §75
Ing-Marie Fritzson, MAS §79
Camilla Karlsson, SAS §78

Utses att justera Ingrid Forssten
Justeringens plats och tid E-signering, 2022-06-22 klockan,  13:00
Underskrifter

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

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

................................................
Justerande Ingrid Forssten
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Vård- och omsorgsnämnd
Sammanträdesdatum 2022-06-20
Datum för anslags 
uppsättande

2022-06-22

Datum för anslags 
nedtagande

2022-07-13

Förvaringsplats för 
protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift
................................................
Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein
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§ 72

Val av justerare

Beslut
-Ingrid Forssten utses att justera protokollet
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§ 73

Dagordningen fastställs

Beslut
-dagordningen fastställs
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§ 74

Förvaltningschefen informerar

Diarienummer: VON/2022:50

Beslut
-notera informationen

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

 nya statsbidrag som inkommit, totalt cirka 13 miljoner 

 bemanningen inom äldreomsorgen sommaren 2022, ser bra ut.

 Marita Edlund slutade sin anställning den 31 maj. Marita har avtackats av förvaltningen 
och nämnden för sin förtjänstfulla insats i Forshaga kommun. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse förvaltningschefen informerar, förvaltningssekreterare Sangrid von 
Zedtwitz-Liebenstein, 2022-05-31
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§ 75

Budgetuppföljning

Diarienummer: VON/2022:10

Beslut
- godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med maj 2022

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

Sammanfattning av ärende
Förvaltningsekonom Kjell Alperud redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med 
maj 2022.
Samtliga enheter arbetar med att identifiera kostnadseffektiviseringar för att säkerställa att 
verksamheternas kostnader ryms inom budgetram

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse budgetuppföljning efter maj 2022, förvaltningsekonom 
Kjell Alperud 2022-06-08
Presentation budgetuppföljning efter maj 2022, förvaltningsekonom 
Kjell Alperud, 2022-06-08
Muntlig information, förvaltningsekonom Kjell Alperud, 2022-06-20

Beslut skickas till
Områdeschefer, enhetschefer
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§ 76

Maxtak för insatser i hemtjänsten

Diarienummer: VON/2022:75

Beslut
- sänka maxtaket inom hemtjänst till 120 timmar per månad

Sammanfattning av ärende
2020-04-22 antogs ett maxtak för hemtjänsttimmar av vård- och omsorgsnämnden på 150 timmar 
per månad. 

120 hemtjänsttimmar eller mer är en kostandsbrytpunkt mellan hemtjänst och särskilt boende. Det 
vill säga kostnaden för särskilt boende understiger kostnaden för hemtjänst. Antalet brukare som 
har insatser över 120 timmar per månad har ökat från 20 brukare år 2018 till 42 år 2020, vilket är 
mer än en fördubbling av antalet brukare.

Föreslag är att fler än 120 hemtjänsttimmar per månad inte beviljas utan särskilda skäl. 
Särskilda skäl kan till exempel vara behov som uppstår när den enskilde befinner sig i ett 
palliativt skede, har en tillfällig försämring i hälsotillståndet eller är i yrkesverksam ålder.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, t.f. förvaltningschef Patricia Henriksson, 2022-05-27

Beslut skickas till
Ekonomikontoret, biståndsbedömare
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§ 77

Ansökan om uppdragsersättning gårdsrådet 
Forsgåden 2022

Diarienummer: VON/2022:14

Beslut
- bevilja uppdragsersättning om 20 000 kronor för 2022

Sammanfattning av ärende

Varje år betalar vård- och omsorgsnämnden ut uppdragsersättning om 40 000 kronor med 
tillägg i form av lokalhyror till gårdsrådet. Gårdsrådet Forsgården erhåller från 
förvaltningen årligen 40 000 kronor till sin verksamhet. Men undantag för 2020 och 2021 då 
ersättningen var reducerad pga pandemin.
Föreningen Forsgården åtar sig genom frivilligverksamhet att bedriva öppen 
fritidsverksamhet för alla kommunens pensionärer och funktionsnedsatta personer inom de 
lokaler som disponeras.

Ärendet föredras av t.f. förvaltningschef Patricia Henriksson. Uppdragsersättningen 
diskuteras, då verksamheten inte bedrivits fullt ut under första halvåret 2022.

Yrkande
Maria Norell (S) yrkar att bevilja uppdragsersättningen om 20 000 kronor för 2022

Proportionsordning
Ordförande ställer huvudförslag till beslut mot yrkandet och finner att yrkandet vinner 
nämndens bifall.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse ansökan om uppdragsersättning för 2022 från gårdsrådet Forsgården, Tf 
bitr. förvaltningschef Anna-Lena Perman 2022-06-20 
Årsmötesprotokoll och handlingar, gårdsrådet Forsgården, 2022-03-17
Muntlig information, t.f. förvaltningschef Patricia Henriksson, 2022-06-20

Beslut skickas till
Ekonomikontoret, förvaltningschefer
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§ 78

Avvikelserapport SoL kvartal ett 2022

Diarienummer: VON/2022:6

Beslut
-godkänna redovisningen för kvartal ett 2022 angående avvikelser enligt SoL och LSS

-avvikelser enligt SoL och LSS endast rapporteras till vård- och omsorgsnämnden två 
gånger per år, nästa rapporteringstillfälle blir 19 december 2022

Sammanfattning av ärende
Var och en som fullgör uppgifter inom omsorgen av enskilda har ansvar att medverka till att 
verksamheten håller en god kvalitet och att insatserna utförs så att den enskilde inte far illa. 
Ett missförhållande som medfört eller kunnat medföra ett missförhållande ska rapporteras 
och utredas. Ett allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande ska 
anmälas till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

En skyldighet för verksamhetsansvarige är ett ledningssystem för kvalitet och 
säkerhetsarbete med tyngdpunkten på förebyggande åtgärder och undvika missförhållande.

En avvikelse är något som inträffat i verksamheten, medfört och påverkat den enskilde och 
som inte stämmer med normal rutin och förväntat omsorgsförlopp. En avvikelse kan handla 
om bemötande, omvårdnadshändelse, teknisk utrustning eller dokumentation.

Antal avvikelser och de vanligast förekommande avvikelserna redovisas för nämnden som 
analys för att uppnå kvalitet i verksamheten. Rutiner, egenkontroll och utredning av 
avvikelser är en del av det systematiska förbättringsarbetet.

De vanligaste avvikelserna inom SoL och LSS för kvartal 1, 2022 är:
Omvårdnadshändelse och Övrigt.

Ärendet föredras av Camilla Karlsson. Ärendet diskuteras och ärendets 
rapporteringsfrekvens till vård- och omsorgsnämnden. Nämnden är enig om att 
avrapportering endast behöver ske två gånger per år.
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forts. §78

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, SAS Camilla Karlsson, 2022-06-02
Avvikelserapportering, SAS Camilla Karlsson, 2022-06-02
Power Point, SAS Camilla Karlsson, 2022-06-02

Skickas till
SAS
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§ 79

Avvikelserapport HSL kvartal ett 2022

Diarienummer: VON/2022:7

Beslut
-godkänna avvikelserapportering för kvartal ett 2022
-avvikelser enligt HSL rapporteras till vård- och omsorgsnämnden två gånger per år, nästa 
rapporteringstillfälle blir 19 december 2022

Sammanfattning av ärende
Redovisning av de vanligast förekommande avvikelserna inom kommunal hälso- och 
sjukvård, Forshaga kommun under kvartal ett 2022.

Hälso- och sjukvårdens kvalitet ska fortlöpande utvecklas och säkras för att förebygga 
vårdskador. Händelser som medfört eller kunnat medföra en vårdskada ska rapporteras och 
utredas. Vårdgivaren är skyldig att anmäla händelser som medfört eller kunnat medföra 
allvarlig vårdskada till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

En grundförutsättning för hög patientsäkerhet är att vårdgivaren tar ansvar för kvaliteten 
och säkerheten på ett systematiskt sätt. Alla vårdgivare är skyldiga att ha ett ledningssystem 
för kvalitet. Riskanalys, egenkontroll och utredning av avvikelser är en del av det 
systematiska förbättringsarbetet.

De vanligaste avvikelserna inom kommunal hälso- och sjukvård är fall och 
läkemedelsavvikelse.

Ärendet föredras av Ing-Marie Fritzson. Ärendet diskuteras och ärendets 
rapporteringsfrekvens till vård- och omsorgsnämnden. Nämnden är enig om att 
avrapportering endast behöver ske två gånger per år.

Beslutsunderlag
Powerpoint, MAS och MAR, 2022-05-05
Tjänsteskrivelse avvikelser enligt hälso- och sjukvårdslagen kvartal ett 2022, MAS Ing-Marie 
Fritzson och MAR Caroline Eriksson 2022-05-05
Muntlig presentation, MAS Ing-Marie Fritzson, 2022-06-20

Skickas till
MAS
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§ 80

Lokalförsörjningsplan

Diarienummer: VON/2022:69

Beslut
-godkänna lokalförsörjningsplanen som underlag 

-till det strategiska fortsatta arbetet i samverkan med medarbetare, fackliga, 
kommunledning, andra förvaltningar och teknik och fastighet. 

Sammanfattning av ärende
Vård-och omsorgsförvaltningen ansvarar för att ta fram sina lokalbehov och analysera hur 
väl byggnaderna fungerar mot den verksamhet som bedrivs i lokalerna. 
Lokalförsörjningsprocessen är pågående och bygger på samverkan med fackliga, 
medarbetare, kommunledning och teknik och fastighet, vilket sedan ligger som grund för 
den kommunövergripande lokalförsörjningsplanen. 
Lokalbeståndet behöver ökas inom äldreomsorgen och avser ca 10 särskilda boendeplatser. 
Bedömningen är att behovet finns nu och under 1- 2 årstid. I första han behöver 
verksamheten se över möjligheterna att tillskapa fler platser på Lintjärn. 24 lägenheter utgör 
i dag kontor. Uppstår en flyttrockad behöver nya kontorsplatser tillskapas. 

 Uppskattad invertering uppgår till 9 mkr av Lintjärn som då utgör huvudsakliga objekt i 
utredningsförfarandet. I beaktande ska de överkostnader som återfinns i verksamheten på 
ca 6 mkr tas. Därtill strävar verksamheten efter samlokalisering som då kan minska 
hyreskostnader avseende andra lokaler. 

Principen är:

 Ökade behov återfinns i och med en åldrande befolkning, vi behöver tillförsäkra våra 
brukares behov

 Verksamheten effektiviserar och ändrar arbetssätt 
 Verksamhetens ser över möjligheten att tillskapa fler boendepaltser inom befintligt 

bestånd lokalbestånd 
 Lokaler som tillskapas ska ske i samverkan internt och externt
 En hög kostnadsmedveten ska finns i processen, där samlokalisering är i centrum 

Därtill bygger planen och dess process på behov på kort sikt 1-2 år. Behov på 2- 5 år och 
behov 5 år till 10 år. 

Comfact Signature Referensnummer: 42299SE



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND
PROTOKOLL
2022-06-20

Justerat Utdragsbestyrkt

13(20)

forts. §80

Beslutsunderlag
Lokalförsörjningsplan, t.f. förvaltningschef Patricia Henriksson, 2022-05-27 
Tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplan, t.f. förvaltningschef Patricia Henriksson, 2022-05-27 
Presentation, t.f. förvaltningschef Patricia Henriksson, 2022-05-27 
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§ 81

Redovisning uppdrag och projekt

Diarienummer: VON/2022:66

Beslut
-godkänna redovisningen

Sammanfattning av ärende
Nämnden har begärt redovisning av hur det går med pågående projekt och uppdrag en 
gång per halvår. Pågående uppdrag och projekt som redovisas är de som inte omfattas av 
statsbidragen under 2022 och som därför följs upp av nämnden som enskilt ärende.
 
T.f. förvaltningschef Patricia Henriksson redovisar status för de enskilda ärendena och hur 
det pågående arbete fortskrider. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse redovisning av uppdrag och projekt 2022, t.f. förvaltningschef Patricia 
Henriksson, 2022-05-27
Muntlig information, t.f. förvaltningschef Patricia Henriksson, 2022-06-20
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§ 82

Arbetsmiljö och samverkan 2022

Diarienummer: VON/2022:13

Beslut
-notera informationen
- avrapporteringsfrekvensen och formerna för rapportering förändras, ärendet tas upp en 
gång per år som en inläsningspunkt 

Sammanfattning av ärende
Det systematiskt arbetsmiljöarbete regleras i arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt 
arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1). Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens 
arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att 
ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. 
Arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet inom vård- och omsorg är ständigt 
pågående. Samverkan med personalorganisationer sker regelbundet på områdesnivå och på 
förvaltningsnivå.

Ärendet föredras av Patricia Henriksson. Ärendet diskuteras och ärendets 
rapporteringsfrekvens och former för det. Nämnden är enig om att en avrapportering per år 
räcker. Ärendet kommer inte att föredras utan tas upp som en inläsningspunkt. Nästa gång 
ärendet tas upp blir på nämndsammanträdet i oktober 2023. Den årliga kvalitetsberättelsen 
omfattar arbetsmiljöarbetet och samverkan med personalorganisationerna. 
Kvalitetsberättelsen tas i nämnden i april enligt årshjulet.

Beslutsunderlag
Rapport, t.f. förvaltningschef Patricia Henriksson, 2022-05-27
Tjänsteskrivelse, t.f. förvaltningschef Patricia Henriksson, 2022-05-27

Skickas till
Förvaltningschef
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§ 83

Psykisk ohälsa har ingen ålder - Digital 
halvdagskonferens

Diarienummer: VON/2022:11

Beslut
-halvdags ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår för de ledamöter och ersättare som vill 
delta på konferensen 

- intresserade ledamöter anmäler sig till nämndsekreteraren

Sammanfattning av ärende
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) bjuder in till en digital halvdagskonferens 
om äldres psykiska hälsa. Ta del av aktuell kunskap, inspirerande exempel och konkreta 
verktyg. 

Boka in datumet redan nu!

När: Fredag 23 september kl. 09.00-12.00
Var: Digitalt
Pris: Kostnadsfritt

NSPH består av en rad patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom psykisk hälsa-
området, som representerar olika diagnoser och tillstånd med mycket gemensamt. NSPH får 
sin huvudsakliga finansiering via statliga bidrag, för att arbeta med organiserad samverkan 
mellan brukarföreningar inom området psykisk hälsa. Folkhälsomyndigheten är den 
myndighet som hanterar bidraget.

Beslutsunderlag
Inbjudan till halvdagskonferens om äldres psykiska hälsa, NSPH 2022-05-31
Tjänsteskrivelse Psykisk ohälsa har ingen ålder - Digital halvdagskonferens, 
förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-05-31

Beslut skickas till
Personalavdelningen lön
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§ 84

Ej verkställda beslut kvartal ett 2022

Diarienummer: VON/2022:8

Beslut
-vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att notera information

Sammanfattning av ärende
Nämnden är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt SoL och insatser enligt 
LSS inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats 
har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader till IVO.

Nämnden rapporterar även till kommunfullmäktige om beslut beviljat bistånd enligt SoL 4 
kap. 1 §, som inte har verkställts tre månader efter beslut.

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom 
tre månader till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, Camilla Karlsson, 2022-04-28
Förteckning över ej verkställda beslut enligt SoL kvartal ett 2022, socialt ansvarig 
samordnare/biståndsbedömare Camilla Karlsson, 2022-04-28.
Förteckning över ej verkställda beslut enligt LSS kvartal ett 2022, socialt ansvarig 
samordnare/biståndsbedömare Camilla Karlsson, 2022-04-28.

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 85

Delegationsbeslut

Diarienummer: VON/2022:4

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Delegationsbeslut under perioden 2022-05-01 - 2022-05-31 redovisas.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut under perioden 2022-05-01 – 2022-05-31, förvaltnings-sekreterare Sangrid 
von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-06-08
Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-06-08

 
 

Comfact Signature Referensnummer: 42299SE



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND
PROTOKOLL
2022-06-20

Justerat Utdragsbestyrkt

19(20)

§ 86

Anmälda handlingar

Diarienummer: VON/2022:3

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Anmälda handlingar till vård- och omsorgsnämnden som inkommit under perioden 
2022-04-20 – 2022-06-13 redovisas.

Inkommen 2022-05-16
Avsändare Ensamhetskommissionen
Beskrivning Rapport Välfärdsteknik som murbräcka mot ensamhet

(VON 2022:1)

Inkommen 2022-05-19
Avsändare Hjälpmedelsnämnden
Beskrivning Protokoll hjälpmedelsnämnden 2022-05-12

(VON 2022:1)

Inkommen 2022-05-19
Avsändare Hjälpmedelsnämnden
Beskrivning 2022-05-12 §34 Välfärdsteknik 2022

(VON 2022:1)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse anmälda handlingar, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-
Liebenstein, 2022-06-13 
Anmälda handlingar, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-06-13
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§ 87

Muntlig information

Diarienummer: 

Beslut
Maria Norell informerar att hon har gjort studiebesök på daglig verksamhet Grossbol och 
Tryckerigatan. Det var mycket informativt och trevligt berättar Maria.

Maria passar på att önska alla en fin sommar och tackar för det första halvåret 2022.

Jonas Chongera har avsagt sig sin plats i vård- och omsorgsnämnden och deltar i dag på sitt 
sista nämndsammanträde. Jonas tackar alla för ett gott samarbete och en lärorik och trevlig 
tid i nämnden.
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