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PROTOKOLL
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Plats och tid 2022-09-27, Kommunhuset, lokal Visten ett och två, klockan 
13:00 – 17:00

Avser paragrafer § 98-§ 107
Beslutande Maria Norell, ordf. (S)

Anna Maria Andersson (M)
Lars-Göran Carlsson (C)
Lars Oskarsson (SD)
Ingrid Forssten (S)
Hanna Lawén, ers (S)
Staffan Askerman, ers. (M)

Ersättare Lars Ohlsson (S)
Peter Andersson (SD)

Övriga Patricia Henriksson, t.f. förvaltningschef
Sangrid von Zedtwitz-L förvaltningssekreterare
Anette Karlsson, personalföreträdare
Kjell Alperud, förvaltningsekonom, §98-§101

Utses att justera Ingrid Forssten

Justeringens plats och tid E-signering, 2022-09-29 klockan,  13:00
Underskrifter Sammanträdet justeras digitalt. De

elektroniska underskrifterna redovisas i slutet
av protokollet samt noteras på respektive
sida.

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 2022-09-27
Datum för anslags 
uppsättande

2022-09-29

Datum för anslags 
nedtagande

2022-10-20

Förvaringsplats för 
protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift
................................................
Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein

Comfact Signature Referensnummer: 49413SE



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND
PROTOKOLL
2022-09-27

Justerat Utdragsbestyrkt

3(13)

§ 

Upprop
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§ 98

Val av justerare
Beslut
- Ingrid Forssten utses till justerare
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§ 99

Dagordningen fastställs
Beslut
- dagordningen fastställs
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§ 100

Förvaltningschefen informerar

Diarienummer: VON/2022:50

Beslut
- notera informationen

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

 Rekrytering för två enhetschefer och en till funktionsstöd och en till Lintjärn
 Ny organisation spikad för förvaltningen. Förvaltningschefstjänsten kommer inom 

kort ut på annons.
 Information om Lintjärn bland annat om budgetläget, sjukfrånvaro, ledarskapsfrågor 

och om medskaparprojektet. Patricia presenterar också en verksamhetsanalys av 
Lintjärn.Therese Weng bjuds till nästa nämnd för att ge vård- och omsorgsnämnden 
en uppdatering om hur det går med medskaparprojekt.

 Suicidprevention planen och hur den följs upp i verksamheterna.
 Samverkan Patricia berättar om röda korset och cykelturerna under sommaren. 80 

cykelturer har erbjudits.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse förvaltningschefen informerar, T.f. förvaltningschef Patricia Henriksson, 
2022-09-07 
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§ 101

Budgetuppföljning efter augusti - delårsrapport 2022

Diarienummer: VON/2022:10

Beslut
- godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med augusti 2022

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

-verksamhetsansvariga för Lintjärn och Ullerudsgården ska inkomma med förslag för att nå 
en budget i balans, förslagen ska redovisas med räkneexempel på förändringarna med 
början till nämnden 24 oktober 2022

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse budgetuppföljning efter augusti, förvaltningsekonom Kjell Alperud 2022-
09-09
Presentation budgetuppföljning efter augusti, förvaltningsekonom Kjell Alperud 2022-09-09
Muntlig information, förvaltningsekonom Kjell Alperud 2022-09-27

Beslut skickas till
Områdeschefer, enhetschefer
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§ 102

Redovisning hemtjänsttimmar 2022

Diarienummer: VON/2022:9

Beslut
-godkänna redovisningen

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.
t.f. förvaltningschef Patricia Henriksson redovisar statistik över brukare, insatser och 
tidsåtgång inom hemtjänstverksamheterna till och med augusti 2022.

Beslutsunderlag
Power Point presentation, systemförvaltare Jonas Johansson, 2022-09-08
Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-09-07
Muntlig redovisning, t.f. förvaltningschef Patricia Henriksson, 2022-09-27
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§ 103

Förslag avseende hjälp från hemtjänsten att återvinna

Diarienummer: VON/2022:107

Beslut
-avslå förslaget

Sammanfattning av ärende
Forshaga kommun har inte antagit förfarandet med medborgaförslag i sin arbetsordning 
enligt 8 kap. 1 § KL. Därför ställs brevet med förslaget till vård- och omsorgsnämnden.

Enligt 4 kap. 1 § SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden. Den enskilde ska genom 
biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå.

Rätten för den enskilde att ansöka om instanser enligt Socialtjänstlagen är suverän. Om den 
enskilde vill göra en ansökan om att få hjälp med att återvinna är det den enskildes rätt att få 
saken prövad enligt Socialtjänstlagen.  Socialtjänstlagen syftar till att säkerställa den 
enskildes rätt till en skälig levnadsnivå. En bedömning är utifrån varje enskild fall och 
situation. Om utredning leder till avslag har den enskilde rätt att överklaga och få sin sak 
prövat i förvaltningsrätten, där handläggare är den enskilde behjälplig i hur processen vid 
överklagan går till 

Beslutsunderlag
Brev till nämnden
Tjänsteskrivelse, t.f. förvaltningschef Patricia Henriksson, 2022-09-08

 
 

Comfact Signature Referensnummer: 49413SE



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND
PROTOKOLL
2022-09-27

Justerat Utdragsbestyrkt

10(13)

§ 104

Halvårsrapport dataskyddsarbetet våren 2022

Diarienummer: VON/2022:106

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
I Forshaga kommun är varje nämnd, personuppgiftsansvarig (PuA) för sina 
verksamhetsområden. Respektive nämnd ansvarar för att kraven som ställs i 
dataskyddsförordningen (DSF) efterlevs. Enligt avtal ska DSO redovisa dataskyddsarbetet i 
en rapport halvårsvis.
Rapporten redovisas i nämnd som informations- och inläsningspunkt.

Beslutsunderlag
Dataskyddsrapport våren 2022, dataskyddsombud Linda Jonsson, 2022-06-21
Tjänsteskrivelse dataskyddsrapport våren 2022, förvaltningssekreterare Sangrid von 
Zedtwitz-Liebenstein, 2022-09-07
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§ 105

Delegeringsbeslut

Diarienummer: VON/2022:4

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Delegeringsbeslut under perioden 2022-08-01 - 2022-08-31 redovisas.

Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut under perioden 2022-08-01 – 2022-08-31, förvaltnings-sekreterare Sangrid 
von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-09-07
Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-09-07
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§ 106

Anmälda handlingar

Diarienummer: VON/2022:3

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Anmälda handlingar till vård- och omsorgsnämnden som inkommit under perioden 2022-
08-23 – 2022-09-22 redovisas.

Inkommen 2022-09-08
Avsändare Vårdföretagarna
Beskrivning Angående ersättningar i omsorgen

(VON 2022:1) 

Inkommen 2022-09-16
Avsändare Anhörigsamordnare, vård- och omsorgsförvaltningen
Beskrivning Inbjudan till anhörigdagen 3 oktober

(VON 2022:1)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse anmälda handlingar, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-
Liebenstein, 2022-09-22 
Anmälda handlingar, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-09-22
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§ 107

Muntlig information

Diarienummer: 

Beslut
- notera informationen

Maria Norell informerar om: 

Studiebesök hos hemtjänstgrupp 3, 4, 7 i Forshaga, där Maria deltog på en APT. 

Från mötet med Nya Perspektiv, där bland annat Värmlands plan för 
Suicidprevention behandlades.

Senaste sammanträdet med hjälpmedelsnämnden. Hjälpmedelsnämndens ledamöter 
var på besök och kikade på Karlstad kommuns nya demonstrationslägenhet utrustad 
med välfärdsteknik och digitala lösningar för att underlätta för funktionshindrade.

Beslutsunderlag
Muntlig information. Maria Norell, 2022-09-27
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DATUM & TID: 2022-09-28 15:22:00 +02:00

NAMN: Sangrid Ilse Friedel von Zedtwitz-Liebenstein
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
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