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Plats och tid 2022-05-23, Deje, samlingssalen Ullerudsgården, klockan 09:00 – 
17:00. Klockan 09:00-12:00 utbildning i mänskliga rättigheter och 
värdegrund. Nämndsammanträde 13:00-17:00.

Avser paragrafer § 59-§ 71
Beslutande Ordf. Maria Norell (S)

Lars-Göran Carlsson (C) 
Ingrid Forssten (S) 
Mathilda Isaksson (M)
Esbjörn Lindstedt (S) 
Lars Oskarsson, SD
Ers. Hanna Lawén (S)
 

Ersättare Maria Wikström
Roger Johansson
Lars Ohlsson

Övriga Patricia Henriksson, t.f. förvaltningschef
Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, sekreterare
Anette Karlsson, personalföreträdare
Kjell Alperud, förvaltningsekonom §49
Anna-Lena Perman, t.f. biträdande förvaltningschef
Charlotta Svedlund Olsson, enhetschef 
Johan Månsson, enhetschef

Utses att justera Mathilda Isaksson
Justeringens plats och tid E-signering, 2022-05-26 klockan,  13:00
Underskrifter

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

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

................................................
Justerande Mathilda Isaksson
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Vård- och omsorgsnämnd
Sammanträdesdatum 2022-05-23
Datum för anslags 
uppsättande

2022-05-26

Datum för anslags 
nedtagande

2022-06-16

Förvaringsplats för 
protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

Underskrift
................................................
Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein
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§ 59

Val av justerare
Beslut
- Mathilda Isaksson utses att justera protokollet
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§ 60

Dagordningen fastställs
Beslut
-dagordningen fastställs, noteras att den stående punkten anmälda handlingar utgår
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§ 61

Förvaltningschefen informerar

Diarienummer: VON/2022:50

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Biträdande t.f. förvaltningschef Anna-Lena Perman informerar:

Sommarbemanningen för 2022 är nästan klar. Det har varit tuff. Det pågår intensiv 
rekrytering, scheman har också förändrats för att minska antalet rader.

T.f. förvaltningschef Patricia Henriksson informerar:

Förvaltningschef Marita Edlund slutar sin anställning 31 maj. Vård- och omsorgsnämnden 
uppvaktar med en blomma.

Tillförordningarna ska utvärderas och hur det ska bli är inte fastställt. Patricia Henriksson 
och Anna-Lena Perman fortsätter som tillförordnade till årsskiftet.

Chefsrekrytering, två av tre enhetschefer som ska rekryteras är klara. Ann-Kristin Rask blir 
ny enhetschef för hemtjänst i Deje och Johanna Hissa ny enhetschef på Lintjärn.

Det råder lokalbrist. Nu efter pandemin har proppen gått ur, och det är många som ansöker 
om insatser. Det råder brist på SÄBO-platser. Det är svårt att tillmötesgå ansökningarna. Om 
ett år behöver det nya funktionsstödsboendet vara klart. Det frigör lokaler på Europavägen, 
där säboplatser då kan inrättas. Alternativt att plan två där i dag biståndsbedömarna sitter 
kan inrättas som säboplatser.

Lokalförsörjningsplanen tas upp på nämnden i juni.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse förvaltningschefen informerar, förvaltningssekreterare Sangrid von 
Zedtwitz-Liebenstein, 2022-05-12
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§ 62

Budgetuppföljning

Diarienummer: VON/2022:10

Beslut
-godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med april 2022

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

Sammanfattning av ärende
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 
april 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse budgetuppföljning efter april, förvaltningsekonom Kjell Alperud 2022-05-11
Presentation budgetuppföljning efter april, förvaltningsekonom Kjell Alperud 2022-05-11
Muntlig information, förvaltningsekonom Kjell Alperud 2022-05-23

Beslut skickas till
Områdeschefer, enhetschefer
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§ 63

Kvartalsredovisning enheter kvartal ett 2022

Diarienummer: VON/2022:67

Beslut

-notera informationen

Målområden för verksamheterna beslutas av fullmäktige. För att nå målområdena har vi 
övergripande mål som beslutas av kommunfullmäktige. De åtaganden som sen tas fram av 
Vård och omsorgsnämnden, är nedbrutna övergripande mål. På verksamhetsnivå tas 
aktiviteter fram från de övergripandemålen. På respektive enhet jobbas det med 
aktivitererna som sedan redovisas och beskrivs enligt: 

Framgångsfaktorer: Detta har vi gjort rikligt bra!
Resultat/avvikelse: Är vi på väg åt rätt håll? Varför/varför inte?
Plan för åtgärd/förväntat utfall: Vad ska vi göra mer mindre av?

Varje kvartal sammanställer enhetscheferna en kvartalsrapport för respektive enhet enligt 
ovannämnda punkter, där även den ekonomiska delen redovisas. Kvartalsuppföljningen är 
det dokument som ligger till grund för årets verksamhetsberättelse och kvalitetsberättelse 
och sammanför verksamhet- och ekonomistyrning. Områdeschef/Förvaltningschef ansvarar 
för att kvartalsuppföljningarna görs och sammanställer dem sedan enligt plan, och för in i 
verksamhetssystemet. 

Enhetschef Ullerudsgården Johan Månsson informerar om Ullerudsgården och kvartal ett 
2022. Enhetschef Charlotte Svedlund Olsson informerar om hemtjänsten 5, 6 och nattpatrull 
Forshaga och kvartal ett 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvartalsuppföljning och ekonomisk redovisning enheter, Tf bitr. 
Förvaltningschef Anna-Lena Perman 2022-05-13 
Muntlig information, enhetschef Charlotta Olsson Svedlund, 2022-05-23
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§ 64

Riktlinje hantering statsbidrag

Diarienummer: VON/2022:68

Beslut
- fastställer riktlinje för stadsbidrag 
- vård – och omsorgsnämnden i samband med delårsrapporten får första återredovisningen 
av stadsbidrag enligt föreslagen riktlinje. 

Sammanfattning av ärendet

Riktlinje statsbidrag 
Föreslagen riktlinje syftar till att säkerställa systematik och transparens inför kommande 
stadsbidrag. Kommande stadsbidragets ska nyttjas i linje med statens angivna ändamål, 
men ska också säkerställa de politiska mål, övergripande mål och aktiviteter. Därtill 
stimulera de aktiviteter som av verksamheten är utsedda att bidra till god kvalitet. 

Samtliga statsbidrag ska ha en koppling till verksamhetsplanen ett preliminärt belopp (om ej 
exakt belopp går att fastställa) ska också framgå. Statsbidragets ändamål anges planers som 
en aktivitet/utbildningsinsats/inköp etc. kopplat till verksamhetsplanen och ska således möta 
statsbidragets ändamål såväl som verksamhetsplanens mål. 

Beviljade bidrag och genomförda aktiveter etc. ska redovisas. Detta görs i samband med 
delårsrapporten och i verksamhetsberättelsen vid årets slut. Nytillkomna stadsbidrag ska även 
redovisas här. 

Nämnden får vid sammanträdet ta del av verksamhetsplan, där fördelade stadsbidrag möter 
svål planens mål som stadsbidragets ändamål. Vid delårsbokslut föreslås fullständiga 
redovisning. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse riktlinje hantering av statsbidrag, t.f. förvaltningschef Patricia Henriksson, 
2022-05-13
Riktlinje Statsbidrag, t.f. förvaltningschef Patricia Henriksson, 2022-05-13

Beslut skickas till
T.f. förvaltningschefer, ekonom
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§ 65

Återkalla vård- och omsorgsförvaltningens äskande 
om 1,1 mkr av kommunfullmäktige gällande utöka 
antal chefer inom förvaltningen

Diarienummer: VON/2022:24

Beslut
- 438 tkr avsätts från det generella statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg av äldre 
personer. Summan avser sju månader och gäller en enhetscheftjänst

-vård och omsorgsnämndens äskande om 1,1 mkr från kommunfullmäktige återkallas då 
finansieringen möjliggörs inom den egna förvaltningen via stadsbidrag

Sammanfattning av ärende
Sammanfattning av tjänsteskrivelse utveckling av tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap, 
2022-01-28

Medarbetare per chef inom äldreomsorgen är den verksamhet som har flest underställda 
med 56 per chef, medräknad t.f. enhetschef, är snittet 46 per chef.

Det finns en stark koppling mellan antal anställda per chef och långtidssjukfrånvaro. Stora 
arbetsgrupper är i större utsträckning långtidssjuka. 

Mindre arbetsgrupper leder till minskad sjukfrånvaro, bättre kontinuitet för dem vi är till 
för. Ett rimligt antal medarbetare leder till att möjliggöra ledaruppdraget inom 
förvaltningen utifrån vår vision och värdegrund i Forshaga kommun. 

Mot bakgrund av ovanstånd bedömde förvaltningen att tillsättandet av ett administrativt 
stöd och tillsättandet av en enhetschef skulle påverka sjukfrånvaron i en positiv riktning, 
genom förbättrad arbetsmiljö och därigenom minskad sjukfrånvaron. På sikt bedöms att de 
1,1 mkr som nämnden äskade om skulle medföra en besparing enligt inhämtad statisk och 
forskning. 

Generella stadsbidrag  
Behovet av ytterligare en enhetschef är identifierat i den rapport som vård- och 
omsorgsnämnden tog del av under januarinämnden. Nämnden beslutade att äska medel 
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från kommunfullmäktige för att utöka förvaltningens budgetram om 1,1 mkr i syfte att 
säkerställa ett nära och tillitsbaserat ledarskap som ska gynna en god arbetsmiljö. 
Det generella statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer bedöms kunna 
utgöra finansieringsmöjlighet för att tillsätta en enhetschef ytterligare inom äldreomsorgen. 
Förvaltningen har löpande fört dialog med fackliga om att behovet finns där parterna 
kommer förhandla om tillsättande av ytterligare en enhetschef. 

Finansieringen omhändertas i den egna förvaltningen och äskande om medel återkallas 
Förvaltningen bedömer att de medel som utbetaldes av Socialstyrelsen i mars 2022 utgör en 
relevant finansieringsgrund genom: det generella statsbidraget Säkerställa en god vård och 
omsorg av äldre personer för att tillsätta en enhetschef ytterligare inom äldreomsorgen. Syftet 
att säkerställa ett nära och tillitsbaserat ledarskap som ska gynna en god arbetsmiljö uppnås 
därmed.  

Mot bakgrund av ovanstående bedömer förvaltningen att ärendet ska återkallas och att 
behov av ytterligare en enhetschef finansieras av den egna förvaltningen genom statsbidrag. 
Beslutet är avvägt mot budget. 

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2022-01-31 vård- och omsorgsnämnden § 16
Tjänsteskrivelse finansiera en enhetschefstjänst till via generellt stadsbidrag och därmed 
återkalla äskande om mer medel från Kommunfullmäktige, t.f. förvaltningschef Patricia 
Henriksson, 2022-05-02

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige, områdeschefer 
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§ 66

Motionssvar kompiskortet (SD)

Diarienummer: VON/2021:125

Beslut
- vård-och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utreda ett införande av 
kompiskoret

Sammanfattning av ärende
Sverigedemokraterna (SD) framhåller i sin motion att alla människor oavsett 
funktionsvariation ska ges samma möjlighet som andra att delta i kultur- och fritidslivet. 
Motionärerna ser därför att personer med funktionsnedsättning inom verksamheterna 
socialpsykiatri och funktionsstöd (LSS) ska ges bättre förutsättningar att delta i fritids- och 
kulturaktivitet genom att få ta med sig en kompis som stöd.  Personen som följer med på en 
aktivitet eller arrangemang ska inte behöva betala för aktiviteten. SD förslag till beslut är:

Undersöka möjligheterna att införa kompiskortet för personer som är folkbokförda i 
Forshaga kommun, har en insats enligt LSS eller inom socialpsykiatrin samt har en 
funktionsnedsättning som begränsar förutsättningarna att delta i kultur-, idrotts- och 
fritidsaktiviteter.

Beslutsunderlag
Motion införa kompiskortet i Forshaga kommun, Sverigedemokraterna 2021-12-06
Tjänsteskrivelse Motion (SD) införa kompiskortet i Forshaga kommun, t.f förvaltningschef 
Patricia Henriksson 2022-05-11

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige

Status
Pågående
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§ 67

Redovisning God och nära vård 2021

Diarienummer: VON/2022:60

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
För god kvalitet i vård och omsorg är det viktigt att utgå från individens specifika behov och 
förutsättningar. All verksamhet ska vara kunskapsbaserad, individanpassad, säker, 
tillgänglig och jämlik.

Med pandemin blev det tydligt att regionerna och kommunerna behöver ökade resurser för 
att nå målen. 

Regeringen har gav Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela statsbidraget på 4 
miljarder kronor till landets alla kommuner för en äldreomsorgsatsning. Syftet med 
statsbidraget är att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer.

Biträdande förvaltningschef Anna-Lena Perman informerar om resultatet för regionen och 
Forshaga kommun specifikt.

Beslutsunderlag
Forshaga Kommun Slutredovisning God och Nära Vård 2021, Biträdande förvaltningschef 
Anna-Lena Perman 2022-02-25
Återrapportering av 2021års statsbidrag i syfte att säkerställa en god vård och omsorg av 
äldre personer, Biträdande förvaltningschef Anna-Lena Perman, 2022-02-25
Tjänsteskrivelse God och nära vård 2021, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-
Liebenstein, 2022-05-16
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§ 68

Information Nära vård 2022

Diarienummer: VON/2022:56

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Den gemensamma målbilden ”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar vi en god och 
nära vård, hälsa och omsorg” har tagits fram i samverkan mellan flera parter. Arbetet med 
målbildsprocessen har letts av en samordningsgrupp bestående av tjänstepersoner från 
länets kommuner och Region Värmland. Processen har också stöttats av en politisk 
referensgrupp med tre politiker från hälso- och sjukvårdsnämnden i regionen och två 
politiker från respektive kommun. Det gemensamma målet om en god och jämlik hälsa i 
Värmland är en viktig parameter i samverkansarbetet.

Värmlandsrådets Ordföranderåd har, den 21 januari 2022, ställt sig bakom förslag till 
målbild samt uppmanat samtliga ingående parter fatta beslut om fastställande och åtagande 
att arbeta i enlighet med målbildens innehåll. 
Nästa steg i processen är att arbeta fram en gemensam färdplan och en framgångsfaktor är 
att aktivt dra lärdom under processens gång kring hur kommuner och regionen arbetar.

Ärendet är översänt till kommunfullmäktige för beslut.

Biträdande förvaltningschef Anna-Lena Perman informerar om målbilden och hur vård- och 
omsorgsförvaltningen arbetar mot den nya nationella gemensamma målet om en god och 
jämlik hälsa. 

Beslutsunderlag
Missiv om tjänsteskrivelse gällande målbild ”Framtidens Värmland – Tillsammans utvecklar 
vi en god och nära vård, hälsa & omsorg”, Region Värmland 2022-02-07
Målbild Framtidens Värmland - Tillsammans utvecklar vi en god och nära vård, hälsa och 
omsorg, Region Värmland 2022-02-07
Tjänsteskrivelse Information Gemensam målbild ”Framtidens Värmland – Tillsammans 
utvecklar vi en god och nära vård, hälsa & omsorg”, förvaltningssekreterare Sangrid von 
Zedtwitz-Liebenstein, 2022-05-06
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§ 69

Delegationsbeslut

Diarienummer: VON/2022:4

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Delegationsbeslut under perioden 2022-04-01 - 2022-04-30 redovisas.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut under perioden 2022-04-01 – 2022-04-30, förvaltnings-sekreterare Sangrid 
von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-05-06
Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-05-06
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§ 70

Anmälda handlingar

UTGÅR
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§ 71

Muntlig information

Diarienummer: VON/2022:5

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Maria Norell berättar om det senaste mötet med kommunala rådet för pensionärer och 
personer med funktionshinder (KRPF). KRPF består av representanter från olika pensionärs- 
och funktionshinderorganisationer. Hesa Fredrik och kommunens beredskap i kris 
diskuterades på KRPF:s möte bland andra punkter. 

Maria Norell berättar om senaste nämndsammanträdet med hjälpmedelsnämnden.  
Hjälpmedel förskrivs ute i regionen och i kommunerna, utbudet upphandlas av 
hjälpmedelsnämnden. Syncentralen ligger sedan maj 2022 under Hjälpmedelsnämnden. 
Nämnden diskuterade var välfärdstekniken ska ligga. Under drift och servicenämnden eller 
hjälpmedelsnämnden?

Lars-Göran Carlsson berättar om möte med revisor från PWC tillsammans med Maria 
Norell. De vill höra politikernas syn på hur riktlinjer och planer ser ut och hur politiker 
uppfattar att de har möjlighet att styra nämndens arbete. 

Ärenden som är planerade till nämndsammanträdet 20 juni 2022:

 Uppföljning arbetsmiljö och samverkan
 Avvikelser HSL kvartal ett 2022
 Avvikelser HSL kvartal ett 2022
 Ej verkställda beslut kvartal ett 2022

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse muntlig information, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-
Liebenstein, 2022-05-06
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