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Plats och tid 2022-04-26, Kommunhuset, Visten 1 & 2, klockan 13:00 – 17:00
Avser paragrafer § 46-§ 58
Beslutande Ordf. Maria Norell (S)

Anna Maria Andersson (M) 
Lars-Göran Carlsson (C) 
Ingrid Forssten (S) 
Esbjörn Lindstedt (S) 
Lars Oskarsson, SD
Ers. Staffan Askerman (M)

Ersättare Maria Wikström
Roger Johansson
Maj Sundholm
Hanna Lawén
Lars Ohlsson

Övriga Patricia Henriksson, t.f. förvaltningschef
Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, sekreterare
Anette Karlsson, personalföreträdare
Kjell Alperud, förvaltningsekonom § 49
Ing-Marie Fritzson, MAS § 50-51
Caroline Eriksson, MAR § 50-51
Jennie Östberg, HR-konsult § 52

Utses att justera Ingrid Forssten
Justeringens plats och tid E-signering, 2022-04-28 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 2022-04-26
Datum för anslags 
uppsättande

2022-04-29

Datum för anslags 
nedtagande

2022-05-20

Förvaringsplats för 
protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift
................................................
Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein
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§ 46

Val av justerare
Beslut
-Ingrid Forssten utses att justera

Comfact Signature Referensnummer: 37032SE
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§ 47

Dagordningen fastställs
Beslut
- dagordningen fastställs
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§ 48

Förvaltningschefen informerar

Diarienummer: VON/2022:50

Beslut
- notera informationen

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

 Bernt Fagrell är utsedd till ny HSL-chef. Hur vakansen ska fyllas efter Bernt Fagrell 
inom socialpsykiatrin är inte klart.

 Budgetfrågor
Patricia Henriksson informerar om underskottet och hur verksamheten arbetar med 
situationen. 

 Information om den nya ”visselblåsarlagen” - Lag (2021:890) om skydd för personer 
som rapporterar om missförhållanden
Patricia Henriksson informerar personer som är anställda eller har varit anställda 
och personer inom en organisation, ska garanteras anonymitet vid en eventuell 
anmälan av en högre tjänsteman. Tjänsten för visselblåsarfunktionen i Forshaga 
delas med Karlstad och andra kommuner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse förvaltningschefen informerar, förvaltningssekreterare Sangrid von 
Zedtwitz-Liebenstein, 2022-04-12
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§ 49

Budgetuppföljning

Diarienummer: VON/2022:10

Beslut
- godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med mars 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 
mars 2022 och prognosen för april-december 2022. 

Totala resultatet för nämnden enligt prognosen är +26 tkr mot budget, prognosen inkluderar 
statsbidraget God vård och omsorg om äldre. Om statsbidraget och de satsningar som är 
kopplade till detta exkluderas är resultatet -3.860 tkr mot budget. 

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse budgetuppföljning efter mars, förvaltningsekonom Kjell Alperud 2022-04-
08
Presentation budgetuppföljning efter mars, förvaltningsekonom Kjell Alperud 2022-04-08
Muntlig information, förvaltningsekonom Kjell Alperud 2022-04-26

Beslut skickas till
Områdeschefer, enhetschefer
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§ 50

Patientsäkerhetsberättelse 2021

Diarienummer: VON/2022:57

Beslut
- godkänna redovisningen och patientsäkerhetsberättelsen 2021

Sammanfattning av ärende
Enligt Patientsäkerhetslagen ska vårdgivare senast den 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse som beskriver det systematiska patientsäkerhetsarbetet som har 
skett under föregående år, vilka åtgärder som gjorts och vilka resultat som nåtts för att öka 
patientsäkerheten.

En ny nationell mall för patientsäkerhetsberättelse är framtagen av Sveriges kommuner och 
regioner och nationella samverkansgruppen patientsäkerhet. Mallen ger vårdgivare stöd i 
att tydligt beskriva patientsäkerhetsarbetet och koppla ihop sina identifierade utmaningar 
med genomförda insatser, resultat och analyser.

Struktur och innehåll i mallen följer den nationella och regionala handlingsplanen för ökad 
patientsäkerhet och de krav som finns i lagar och föreskrifter.

Patientsäkerheten har under 2021 ökat genom b.la. att patientens vitala parametrar mäts 
utifrån vedertaget instrument. Förbättring av informationsöverföring mellan olika 
yrkesfunktioner enligt fastställd struktur har delvis påbörjats men behöver utvecklas. 
Arbetet med basala utredningar vid blåsdysfunktion är påbörjats och antalet 
munhälsobedömningar har ökat markant. Det proaktiva patientsäkerhetsarbetet gällande 
rehabiliterande förhållningssätt har påbörjats och fortgår under 2022 genom 
Medskaparprojektet. 

Det finns en väl inarbetad samverkan för att förebygga vårdskador i olika forum mellan 
Region Värmland och kommunerna. En god säkerhetskultur, innebär bland annat att vård 
och omsorgsförvaltningen arbetar aktivt med att identifiera risker på alla nivåer i 
organisationen. Egenkontroller har genomförts enligt plan.

Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2021, MAS Ing-Marie Fritzson, 2022-04-08
Muntlig redovisning, MAS Ing-Marie Fritzson och MAR Caroline Eriksson, 2022-04-26
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§ 51

Handlingsplan och mål för patinetsäkerhetsarbete 
2022-2023

Diarienummer: VON/2022:58

Beslut
- godkänna handlingsplan och mål för patientsäkerhetsarbete 2022-2023

Sammanfattning av ärende
För att stärka patientsäkerhetsarbetet har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tagit fram 
ett analysverktyg. En nulägesanalys har genomförts (första kvartalet 2022) för hälso- och 
sjukvården i Forshaga kommun. Nulägesanalysen har utförts med hjälp av analysverktyget 
vilket har hjälpt till att få en struktur på vilka områden som behöver prioriteras inom 
patientsäkerhet och en handlingsplan har tagits fram för kommande år. Utöver vad som 
framkommit vid analys har även ett antal mätbara mål formulerats för verksamheten.  

Beslutsunderlag
Handlingsplan och mål för patientsäkerhetsarbete 2022-2023, MAS Ing-Marie Fritzson, 2022-
04-08
Muntlig redovisning, MAS Ing-Marie Fritzson och MAR Caroline Eriksson, 2022-04-26
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§ 52

Sjukfrånvaro och rehabilitering

Diarienummer: VON/2022:12

Beslut
- godkänna redovisningen om sjukfrånvaroläget och rehabiliteringsåtgärder inom vård- och 
omsorgsförvaltningens verksamhetsområden

Sammanfattning av ärende
Vård- och omsorgsnämnden beslutade 2021-10-25 genom antagandet av Årshjulet 2022 att 
arbetet med att få ned sjukfrånvarotalen inom vård och omsorg redovisas för nämnden en 
gång i halvåret under 2022. 
Jenni Östberg från personalkontoret informerar nämnden om sjukfrånvaroläget och inom 
vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområden, och om effekterna av 
rehabiliteringsarbetet som utförs av personalkontoret och vård- och omsorgsförvaltningen 
för att få ned sjuktalen.

Beslutsunderlag
HR-konsult Jenni Östberg, Power Point 2022-04-14
Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-04-08
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§ 53

Kvalitetsberättelse 2021

Diarienummer: VON/2022:51

Beslut
- fastställa kvalitetsberättelsen för 2021

Sammanfattning av ärende

Enligt föreskriften om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS:2011:9) bör 
den som bedriver socialtjänst och/eller verksamhet enligt lagen om stöd till vissa 
funktionshinder (LSS) årligen upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse. 

Syftet med kvalitetsberättelsen är att beskriva vad som har skett inom kvalitetsområdet 
under det gångna året som i ett led i att uppfylla föreskriften om systematiskt kvalitetsarbete 
(SOSFS:2011:9). I kvalitetsberättelsen redovisas resultat som uppnåtts under det gångna året, 
vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra verksamhetens kvalitet. Kvalitetberättelsen 
ska också visa hur nämndens arbete följs upp och att åtgärder vidtas efter avvikelser, samt 
att kvalitetsarbetet innehåller analys och slutsats. Därtill skall kvalitetberättelsen innehålla 
vilka prioriterade åtgärder som vård-och omsorgsnämnden har identifierat för 2021.

Beslutsunderlag
Kvalitetsberättelse 2021, Patricia Henriksson, 2022-04-14
Tjänsteskrivelse kvalitetsberättelse 2021, tf. förvaltningschef Patricia Henriksson, 2022-04-08

Beslut skickas till
Förvaltningschef
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§ 54

Verksamhetsplan 2022

Diarienummer: VON/2021:135

Beslut
-godkänna verksamhetsplan 2021

Sammanfattning av ärende
Kommunens styrmodell bygger på att den övergripande visionen och strategiska planen 
bryts ner på underliggande nivåer. Styrmodellen beskriver övergripande hur den 
kommunala verksamheten styras, följas upp och utvärderas. 

Det finns tre målområden som är prioriterade inom kommunen: trygghet och kunskap för 
alla, utveckling och tillväxt i harmoni samt trygg organisation, ledning och ekonomi. 
Styrningen av vad som behöver göras för att kommunen ska nå målen sker främst genom 
åtaganden som formuleras och beslutas i respektive nämnd. Förvaltningen ansvarar för att 
planera, genomföra, följa upp. Analysera och utveckla sin verksamhet så att övergripande 
mål och åtaganden uppnås och gällande lagar och regler efterlevs. Forshaga kommunen har 
vision 2040 – varmt välkommen.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2022, t.f förvaltningschef Patricia Henriksson, 2022-04-08
Röda tråden ut kvalitetsledningssystem Stratsys, t.f förvaltningschef Patricia Henriksson, 
2022-04-08
Kvartalsuppföljning VON kvartal ett 2022, t.f förvaltningschef Patricia Henriksson, 2022-04-
08
Tjänsteskrivelse verksamhetsplan 2022, t.f förvaltningschef Patricia Henriksson, 2022-04-08

Beslut skickas till
T.f. förvaltningschefer, ekonom
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§ 55

Internkontrollplan 2022

Diarienummer: VON/2021:136

Beslut
- godkänna redovisningen

Sammanfattning av ärende

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:

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
 Säkerställa att lagar, riktlinjer, bestämmelser, överenskommelser mm 

efterlevs
 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

säkerställs

Beslutsunderlag
Internkontrollplanen 2021, t.f förvaltningschef Patricia Henriksson, 2022-04-08
Tjänsteskrivelse internkontrollplan 2022, t.f förvaltningschef Patricia Henriksson, 2022-04-08

Beslut skickas till
T.f. och biträdande förvaltningschef, enhetschefer, MAS, MAR, SAS
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§ 56

Delegationsbeslut

Diarienummer: VON/2022:4

Beslut
- notera informationen

Sammanfattning av ärende
Delegationsbeslut under perioden 2022-03-01 - 2022-03-31 redovisas.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut under perioden 2022-03-01 – 2022-03-31, förvaltnings-sekreterare Sangrid 
von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-04-11
Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-04-11
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§ 57

Anmälda handlingar

Diarienummer: VON/2022:3

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Anmälda handlingar till vård- och omsorgsnämnden som inkommit under perioden 2022-
03-22 – 2022-04-19 redovisas.

Inkommen 2022-03-08
Avsändare Kommunfullmäktige
Beskrivning 2022-03-08 §21 Klassificering av statsbidrag riktade till vård och omsorg 

och justering av vård- och omsorgsnämndens budget 2021
(KS 2021:442)

Inkommen 2022-04-12
Avsändare Kommunfullmäktige
Beskrivning Ansvarsfrihet kommunstyrelsen och övriga nämnder 2021, 2022-04-05 §37 

(KS 2022:106)

Inkommen 2022-04-12
Avsändare Kommunfullmäktige
Beskrivning Antagande av taxa och riktlinjer för avgifter inom vård- och 

omsorgsförvaltningen 2022, 2022-04-05 §33 
(KS 2022:106)
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Inkommen 2022-04-12
Avsändare Kommunfullmäktige
Beskrivning Antagande av nya riktlinjer för hyressättningsmodell och hyror för 

särskilda boendeformer i Forshaga kommun, 2022-04-05 §34 
(KS 2022:63)

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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§ 58

Muntlig information
Beslut
-notera informationen

Sammanfattning

Maria Norell berättar att hon varit på studiebesök hos biståndsbedömarna. Det var givande 
och intressant.

Lars Olsson berättar att det var underhållning på Ullerudsgården den 25 april. Anordnat av 
aktivitetssamordnaren.

Comfact Signature Referensnummer: 37032SE
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