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Plats och tid 2021-09-27, Digitalt deltagande via TEAMS, klockan 13:00 – 
17:00

Avser paragrafer §94-§105
Beslutande Ordförande Maria Norell (S)

Lars-Göran Carlsson (C)  
Ingrid Forssten (S)
Staffan Askerman, ersättare (M)
Maj Sundholm, ersättare (KD)
Esbjörn Lindstedt (S)
Lars Oskarsson (SD) 

Ersättare Hanna Lawén, ersättare (S)
Maria Wikström, ersättare (C)
Lars Olsson, ersättare (S)
Roger Johansson, ersättare (S) 
Jonas Chongera, ersättare (SD)

Övriga Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, sekreterare
Patricia Henriksson, t.f. förvaltningschef
Anette Karlsson, personalföreträdare
Ing-Marie Fritzson, MAS, § 94-98
Kjell Alperud, förvaltningsekonom, § 94-97 
Camilla Karlsson, SAS, § 99
Therese Weng, projektledare, § 100

Utses att justera Staffan Askerman
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Visten 1, 2021-09-30 klockan,  14:30
Underskrifter

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

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

................................................
Justerande Staffan Askerman
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Vård- och omsorgsnämnd
Sammanträdesdatum 2021-09-27
Datum för anslags 
uppsättande

2021-09-30

Datum för anslags 
nedtagande

2021-10-21

Förvaringsplats för 
protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

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

Comfact Signature Referensnummer: 20820SE
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§ 94

Val av justerare
Beslut
-Staffan Askerman (M) väljs till justerare
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§ 95

Dagordningen fastställs
Beslut
-dagordningen fastställs
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§ 96

Aktuellt läge Covid-19
Diarienummer: VON/2021:16

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Kommunen har en ledningsgrupp som träffas regelbundet med anledning av Covid19. 
Gruppen följer all information som kommer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd 
Värmland samt samordnar kommunens åtgärder med anledning av Covid19.

MAS Ing-Marie Fritzson informerar om aktuellt läge

Beslutsunderlag
Powerpoint presentation
Tjänsteskrivelse Covid-19 aktuellt läge, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-
Liebenstein, 2021-09-20
Muntlig information, MAS Ing-Marie Fritzson, 2021-09-27

Beslut skickas till
"[Överförs till protokoll.]" 

Status
"[Överförs till protokoll.]" 
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§ 97

Budgetuppföljning efter augusti 2021 - 
delårsrapport
Diarienummer: VON/2021:11

Beslut
-godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med augusti 2021
-uppdra till förvaltningen att identifiera kostnadseffektiviseringar för att sänka eventuella 
överkostnader i förhållande till budget

Sammanfattning av ärende
Förvaltningen har erhållit budgettillskott för löneökningar inom prioriterade grupper med 
341 Tkr och kompensation för vikarier i samband med fridagen med 700 Tkr. 
Budgettillskottet är inte fördelat på verksamheterna utan ligger under 
förvaltningsövergripande kostnader.

I samband med delårsbokslutet per 2021-08-31 har årsprognosen uppdaterats och indikerar 
ett årsresultat på -2.672 Tkr, dvs 1.813 Tkr sämre än prognosen framtagen efter april månad. 
De största förändringarna avser:

• Boende enligt LSS för vuxna där två boende tvingats öka bemanningen kopplat till 
några av brukarnas hälsotillstånd. Arbete pågår med att hitta bättre lösningar men 
förmodligen kommer det fortsatt krävas ökad bemanning.

• Kommunal personlig assistans där en brukares tillstånd gör att det behövs vaken 
natt istället för journatt vilket leder till högre kostnader. Då brukaren är över 65 år 
omprövas inte beslutet från Försäkringskassan utan belastar kommunen. Behovet av 
vaken natt utvärderas löpande.

• Kommunal personlig assistans där en brukare varit akut inlagd på sjukhus och 
under den tiden har ersättning från Försäkringskassan ej erhållits. I viss utsträckning 
har personal kunnat användas på andra arbetsplatser men då det var osäkert när 
brukaren skulle komma hem har den möjligheten begränsats. Brukaren är nu åter i 
hemmet.

• Privat personlig assistans där ett par brukare beviljats tillfällig utökning som i 
nuläget bekostas av kommunen. Arbete pågår med att återsöka dessa kostnader från 
Försäkringskassan, men då det är en process som kan ta tid och innebär en viss 
osäkerhet har försiktighetsprincip tillämpats vid bedömning av belopp som är 
möjligt att återfå.

Comfact Signature Referensnummer: 20820SE
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Förvaltningen har ansökt om 1,9 Mkr i ersättning för ökade kostnader kopplade till Covid -
19 i december 2020, dock räckte inte de av staten avsatta medlen till kommunernas samlade 
ansökningar så utbetalning har gjorts med cirka 90% av ansökt belopp. Samtidigt är en 
tidigare ansökan godkänd med ett högre belopp än tidigare intäktsförts, netto innebär dessa 
skillnader en avvikelse med cirka 200 Tkr. Ersättningen är upptagen som egen post under 
förvaltningsövergripande kostnader. I prognosen har även 2 Mkr avseende statsbidrag 
tagits upp som intäkt under förvaltningsövergripande kostnader, detta då en del av de 
kostnader som tagits upp i verksamheternas prognoser kommer att kunna finansieras via 
statsbidrag. Fördelningen är inte fastställd i dagsläget.

Under början av 2021 vad det en ökande trend vad gäller antalet hemtjänsttimmar men i 
slutet av våren och under sommaren har denna trend brutits och ackumulerat till och med 
augusti ligger nivån på en något lägre nivå än motsvarande period 2020.

Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att försöka anpassa framförallt 
personalkostnaderna till verksamhetens behov men det är extra svårt i de tider vi nu har.

Förvaltningsekonom Kjell Alperud föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, förvaltningsekonom Kjell Alperud 2021-09-16
Presentation, förvaltningsekonom Kjell Alperud 2021-09-16
Muntlig information, förvaltningsekonom Kjell Alperud 2021-09-27

Beslut skickas till
Förvaltningschef, områdeschefer

Status
"[Överförs till protokoll.]" 

Comfact Signature Referensnummer: 20820SE
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§ 98

Avvikelser HSL kvartal två 2021
Diarienummer: VON/2021:87

Beslut
-godkänna avvikelserapportering för kvartal två 2021

Sammanfattning av ärende
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.

Redovisning av de vanligast förekommande avvikelserna inom kommunal hälso- och 
sjukvård, Forshaga kommun under kvartal ett 2021.

MAS Ing-Marie Fritzson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Powerpoint, MAS Ing-Marie Fritzson, 2021-09-09
Tjänsteskrivelse avvikelser enligt hälso- och sjukvårdslagen kvartal ett, MAS Ing-Marie 
Fritzson, 2021-09-09
Muntlig information, MAS Ing-Marie Fritzson, 2021-09-27
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§ 99

Avvikelser SoL kvartal två 2021
Diarienummer: VON/2021:15

Beslut
-godkänna avvikelserapportering för kvartal 2, 2021

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 vanligaste förekommande avvikelserna redovisas för nämnden samt 
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 2, 2021 är: Omvårdnadshändelse 
och övrigt.

Socialt Ansvarig Samordnare (SAS) Camilla Karlsson informerar om avvikelserna för 
kvartal 2, 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, SAS Camilla Karlsson, 2021-09-02
Avvikelserapportering, SAS Camilla Karlsson, 2021-09-02
Power Point, SAS Camilla Karlsson, 2021-09-02
Muntlig information, SAS Camilla Karlsson, 2021-09-27
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§ 100

Projekt Medskapande
Diarienummer: VON/2021:102

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Vård- och omsorgsnämnden 2020-12-16 gav förvaltningen i uppdrag att ansöka om 
statsbidrag 2021 för att anställa en projektledare som startar en förändringsprocess i 
hemtjänsten enligt Vanguardmetoden. I korthet kan sägas att kommer medarbetarna inom 
hemtjänsten organiseras i mindre team med större ansvar över planering och utförande av 
den praktiska hjälpen, allt utifrån brukarens/kundens behov.

Projektet har fått namnet Medskapande och projektledare Therese Weng har arbetat med 
projektet sedan 2021-08-16. Det officiella startdatum är 20 september 2021. Therese Weng 
informerar bland annat om projektorganisation, strategival, om uppstarten och det aktuella 
läget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse projekt medskapande, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-
Liebenstein, 2021-09-17
Medskaparprojektet projektorganisation, projektledare Therese Weng, 2021-09-17
Muntlig information, projektledare Therese Weng, 2021-09-27
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§ 101

Demens och psykiska ohälsa hos äldre
Diarienummer: VON/2021:103

Beslut
Utgår

Status
"[Överförs till protokoll.]" 
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§ 102

Kvartalsrapport ej verkställda beslut kvartal  
två 2021
Diarienummer: VON/2021:8

Beslut
- notera informationen

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 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, Johanna Norbäck, 2021-09-13
Förteckning över ej verkställda beslut enligt SoL kvartal två 2021, biståndsbedömare 
Johanna Norbäck, 2021-09-13
Förteckning över ej verkställda beslut enligt LSS kvartal två 2021, biståndsbedömare 
Johanna Norbäck, 2021-09-13

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige

Comfact Signature Referensnummer: 20820SE
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§ 103

Delegationsbeslut
Diarienummer: VON/2021:5

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Delegationsbeslut under perioden 2021-08-01 - 2021-08-31 redovisas

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut under perioden 2021-08-01 - 2021-08-31, förvaltningssekreterare Sangrid 
von Zedtwitz-Liebenstein, 2021-09-20
Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2021-09-20

Beslut skickas till
"[Överförs till protokoll.]" 

Status
"[Överförs till protokoll.]" 
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§ 104

Anmälda handlingar
Diarienummer: VON/2021:4

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Anmälda handlingar till vård- och omsorgsnämnden som inkommit under perioden 2021-
08-24 – 2021-09-20 redovisas

Förteckning

Inkommen 2021-09-16
Avsändare Kommunfullmäktige
Beskrivning Grön infrastrukturplan 2021, (2021-09-07 §75)

(VON 2021/2)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse anmälda handlingar 2021-09-27, förvaltningssekreterare Sangrid von 
Zedtwitz-Liebenstein, 2021-09-20
Anmälda handlingar 2021-09-27, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 
2021-09-20
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§ 105

Muntlig information
Diarienummer: VON/2021:6

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärendet
T.f. förvaltningschef Patricia Henriksson informerar samarbetet med Röda korset lokalt 
rörande olika aktiviteter för att minska ensamhet för äldre. En lex Sarah utredning är 
påbörjad inom särskilt boende angående omvårdnad. Förvaltningen väntar på beslut 
gällande ett statsbidrag för 2021, vilket gör det problematisk då medlen ska användas innan 
årsslut. En del statsbidrag som avser 2021 kommer att behöva betalas tillbaka om de inte 
omsätts i verksamheten.

Ingrid Forssten (S): Lyfter frågor om LSS-boende och tidsplan för det, omsorgslyftet och hur 
det går med låsbytet på Lintjärn.  

LSS-boendet: 
Patricia Henriksson informerar att Kommunteknik är ombedda att begära in tre ritningar 
med tillhörande offert. Den tidigare offerten har fördyrats på grund av stigande priser på 
byggmaterial. De tre förslagen kommer sedan redovisas för kommunledning. 

Omsorgslyftet: 
Alla utbildningsplatser är fyllda och de riktade medlen har använts till sista kronan. Det ser 
med andra ord bra ut. 

Låsbytet: 
Det har varit många turer i frågan, en upphandling är inledd. När den är klart kommer 
låsbytet ske skyndsamt. 
 
Ingrid Forssten (S): Tipsar om en mycket sevärd film för alla ledamöter inom vård- och 
omsorgsnämnden, som visas på Svt-play. Det är en dokumentär från ett danskt 
äldreboende. Filmen är livsbejakande om livet med demens. Den heter: ”Än är det inte slut”.  

Comfact Signature Referensnummer: 20820SE
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Ärenden som är planerade till nämndsammanträdet 25 oktober:
 Covid-19 aktuellt läge
 Budgetuppföljning efter september 2021
 Information om delprojekt IBIC 
 Uppföljning sjukfrånvaro och rehab
 Riktlinjer LSS-läger
 Sammanträdestider 2022
 Årshjul 2022

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2021-09-20
Muntlig information, t.f. förvaltningschef Patricia Henriksson, 2021-09-27

Beslut skickas till
"[Överförs till protokoll.]" 

Status
"[Överförs till protokoll.]" 

Comfact Signature Referensnummer: 20820SE
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