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Plats och tid 2022-01-31, Digitalt deltagande för alla ledamöter via TEAMS, 
klockan 13:00 – 17:00

Avser paragrafer § 1- § 16
Beslutande Maria Norell (S), ordförande 

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

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

Övriga Patricia Henriksson, områdeschef
Sangrid von Zedtwitz-L förvaltningssekreterare
Anette Karlsson, personalföreträdare
Kjell Alperud, förvaltningsekonom, § 4
Ing-Marie Fritzson, MAS § 3, § 7
Therese Weng, projektledare, § 6

Utses att justera Staffan Askerman
Justeringens plats och tid E-signering, 2022-02-03 klockan,  13:00
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 2022-01-31
Datum för anslags 
uppsättande

2022-02-03

Datum för anslags 
nedtagande

2022-02-24

Förvaringsplats för 
protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

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

Comfact Signature Referensnummer: 29999SE
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§ 1

Val av justerare
Beslut
-till justerare välja Staffan Askerman

Comfact Signature Referensnummer: 29999SE
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§ 2

Dagordningen fastställs
Beslut

-punkt 17 Tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap läggs till dagordningen som sedan 
fastställs
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§ 3

Aktuellt läge Covd-19
Diarienummer: VON/2022:15

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
Tjänsteskrivelse Covid-19 aktuellt läge, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-
Liebenstein, 2022-01-21
Muntlig information, MAS Ing-Marie Fritzson, 2022-01-31
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§ 4

Budgetuppföljning
Diarienummer: VON/2021:11

Beslut
- godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med preliminärt bokslut 2021

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

-nämnden vill uppmärksamma att personalbudgeten redan under januari är mycket 
ansträngd. Budgeten är lagd under hösten med en förhoppning om att pandemin skulle 
plana ut, vilket den inte har gjort tvärtom. De kraftigaste ökningarna på antalet sjuka under 
hela pandemin noteras under januari 2022. Förvaltningen har varit tvungen att låna in 
personal från andra förvaltningar för att klara bemanningen, som redan är hårt prioriterad.

Sammanfattning av ärende
Förvaltningsekonom Kjell Alperud redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med 
preliminärt bokslut 2021.
Samtliga enheter arbetar med att identifiera kostnadseffektiviseringar för att säkerställa att 
verksamheternas kostnader ryms inom budgetram.

Beslutsunderlag
Presentation budgetuppföljning efter december 2021 preliminärt bokslut, 
förvaltningsekonom Kjell Alperud 2022-01-20
Tjänsteskrivelse budgetuppföljning efter december 2021 preliminärt bokslut, 
förvaltningsekonom Kjell Alperud 2022-01-20

Beslut skickas till
Förvaltningschef, områdeschefer
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§ 5

Demografisk utveckling
Diarienummer: VON/2022:18

Beslut
-notera informationen

- ge förvaltningen uppdrag att kontakta räddningstjänsten för bedömning av plan tre på 
Lintjärn, angående möjlighet för boende där

Sammanfattning av ärende
När den stora gruppen fyrtiotalister blir äldre står vården och omsorgen inför stora 
utmaningar. Antalet personer 80 år och äldre förväntas enligt SCB att öka från dagens 534 
000 personer till cirka 806 000 personer 2030.

T.f Patricia Henriksson informerar om hur detta påverkar vård- och omsorgsförvaltningen 
och hur arbetet redan nu anpassas. Patricia Henriksson informerar även om den långsiktiga 
planeringen för att kunna möta de framtida behoven och de beslut som vård- och 
omsorgsnämnden står inför inom en ganska snar framtid. 

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande Demografisk utveckling, t.f Patricia Henriksson, 2022-01-11
Tjänsteskrivelse Demografisk utveckling, t.f Patricia Henriksson, 2022-01-13
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§ 6

Heltidsresan inom vård- och omsorg
Diarienummer: VON/2022:17

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av SKR och Kommunal mellan 2016–2024 
där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade 
verksamheter.

Projektledare för medskaparprojektet Therese Weng informerar om hur arbetet med 
projektet ser ut inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Heltidsresan inom vård- och omsorg, förvaltningssekreterare Sangrid von 
Zedtwitz-Liebenstein, 2022-01-14
Power point presentation, Therese Weng, 2022-01-13

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 29999SE



VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND
PROTOKOLL
2022-01-31

Justerat Utdragsbestyrkt

9(18)

§ 7

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

Beslut
- godkänna avvikelserapportering för kvartal tre 2022
- notera informationen om riktlinjer för fall och fallskadeprevention

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.

MAS Ing-Marie Fritzson redovisar av de vanligast förekommande avvikelserna inom 
kommunal hälso- och sjukvård, Forshaga kommun under kvartal tre 2021, samt går igenom 
de reviderade riktlinjerna för fall och fallskadeprevention.

Beslutsunderlag
Powerpoint, MAS Ing-Marie Fritzson, 2022-01-10
Riktlinje fall och fallskadeprevention, MAR Caroline Eriksson 2022-01-10
Muntlig information, MAS Ing-Marie Fritzson, 2022-01-31
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§ 8

Remiss Hjälpmedelsnämnden
Diarienummer: VON/2022:16

Beslut
-Forshaga kommuns vård- och omsorgsnämnd föreslår att hjälpmedelsnämnden antar 
scenario 1, en gemensam upphandling

Sammanfattning av ärende
Verksamheten har ett behov av att få stöd i inköp. Däremot sker all övrig hantering 
självständigt av kommunen. Vi har fortsatt möjlighet att utveckla välfärdstekniken utifrån 
vårt egna kommunala behov. 

I korta drag innebär detta att vi tillhandahåller produkter i aktuellt lager hos oss som 
huvudman, vi sköter vår egen ankomstrapportering, lagerhantering, förvaring, spårbarhet, 
inkuranshantering mm. 

In- och utfasning sker av utsedd länsövergripande sortimentsgrupp efter delegation från 
hjälpmedelsnämnden. 

Följa utveckling och kunskapsområdet kring välfärdsteknik bör ske inom den 
länsövergripande sortimentsgruppen – kompetensen säkras i expertgruppen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ställningstagande för det fortsatta arbetet med välfärdsteknik, t.f. 
förvaltningschef Patricia Henriksson, 2022-01-10

Remiss till kommunerna med två alternativa förslag för det fortsatta arbetet med 
välfärdsteknik, Hjälpmedelsnämnden 2021-12-08

Beslut skickas till
Hjälpmedelsnämnden, MAR, MAS, förvaltningschefer, enhetschef HSL, kommunstyrelsen 

Status
Pågående
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§ 9

Vi vill bidra
Diarienummer: VON/2021:123

Beslut
- inte finansiera föreningen ”Vi vill bidra”

Sammanfattning av ärende
”Vi vill bidra” har inkommit med ett kostnadsförslag om 634 510  kronor per år. Vård- och 
omsorgsförvaltningens bedömning är att denna kostnad är hög. Kostnaderna rör i huvudsak 
löner och administrativa poster. 

”Vi vill bidra” saknar tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vård- och 
omsorgsförvaltningen bedömer att god kvalitet och möjlighet till tillsyn är av avgörande för 
de verksamheter som upphandlas eller som förvaltningen inleder samarbete med.

Förvaltningen har varit i kontakt med ansvarig för en av lokalerna som ”Vi vill bidra” har 
sin verksamhet i.  Verksamheten låter ”Vi vill bidra” vara i deras lokaler gratis, ingen 
kostnad för lokal eller förbrukningsmaterial utgår från verksamheten till ”Vi vill bidra”. Den 
kommunala verksamheten som möjliggör sysselsättning för en brukare tar heller inte ut 
någon avgift.  

Förvaltningens bedömning är att de brukare som har sin sysselsättning genom vi ”Vill 
bidra” kan fortsätta med sin meningsfulla sysselsättning utan att kommunen betalar.

Det ekonomiskt bidrag avser bland annat föreningens löner och administrativa utgifter, och 
går således inte till specifik brukares arbetsplats. 

Beslutsunderlag
Vi vill bidras budgetförslag, 2021-12-27
Tjänsteskrivelse, t.f förvaltningschef Patricia Henriksson, 2021-12-27

Beslut skickas till
”Vi vill bidra”, förvaltningschef
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§ 10

Resultat åtaganden 2021
Diarienummer: VON/2020:157

Beslut
-godkänna redovisningen av resultat åtaganden 2021

Sammanfattning av ärende
Den strategiska planen ligger till grund för Forshaga kommuns ekonomi- och 
verksamhetsstyrning. Detta följs upp genom delårsbokslut och årsredovisning. För att nå 
målen i den strategiska planen beslutar nämnden årligen ett antal åtaganden som följs upp i 
verksamhetssystemet Stratsys. Åtaganden skall förbättra vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter och nå bättre kvalitét för kommunens invånare.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Resultat åtaganden 2021, t.f. förvaltningschef Patricia Henriksson, 2022-01-
20
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§ 11

Uppföljning verksamhetsplan 2021
Diarienummer: VON/2020:144

Beslut
-godkänna uppföljning av 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.

T.f Patricia Henriksson informerar om uppföljningen av det gångna året och om 
måluppfyllelse.

Beslutsunderlag
Verksamhetsplan 2021, Röda tråden ut kvalitetsledningssystem Stratsys, t.f förvaltningschef 
Patricia Henriksson, 2022-01-10
Tjänsteskrivelse uppföljning verksamhetsplan, t.f förvaltningschef Patricia Henriksson, 
2022-01-13

Beslut skickas till
Områdeschefer, enhetschefer
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§ 12

Resultat internkontroll 2021
Diarienummer: VON/2020:145

Beslut
-godkänna färdigställd  internkontrollplanen 2021 och identifiering av risker 2021

Sammanfattning av ärende
En tydlig och stabil internkontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att 
rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten 
efterlever lagar och regler. Varje nämnd är ansvarig att det finns en tillräcklig intern kontroll 
i verksamheten.

Första halvåret har präglats av pandemin. Samverkan har varit en aldrig så viktig aktivitet 
för säkerställa god vård och omsorg. Samverkan har varit en aktiv åtgärd för att minska de 
identifierade riskerna. Utbildning har genomförts digitalt och stärkt vår fortsatta utveckling 
och varit en bidragande åtgärder för att inte risker ska uppstå.

Beslutsunderlag
Internkontrollplan 2021 och Riskbedömning 2021, t.f. förvaltningschef Patricia Henriksson, 
2021-12-03
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§ 13

Delegationsbeslut
Diarienummer: VON/2021:5

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Delegationsbeslut under perioden 2021-12-01 - 2021-12-31 redovisas.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut under perioden 2021-12-01 - 2021-12-31, förvaltnings-sekreterare Sangrid 
von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-01-14
Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-01-14
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§ 14

Anmälda handlingar
Diarienummer: VON/2022:3

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Anmälda handlingar till vård- och omsorgsnämnden som inkommit under perioden 2021-
12-23 – 2022-01-21 redovisas

Inkommen 2021-12-22
Avsändare Kollektivtrafiknämnden
Beskrivning Principer för egenavgifter färdtjänst, 

(VON 2021/2)

Inkommen 2021-12-23
Avsändare Socialdepartementet
Beskrivning Statsbidrag 2022 - Regeringsbeslut utbetalning 

av medel 
(VON 2021/2)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse anmälda handlingar, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-
Liebenstein, 2022-01-21 
Anmälda handlingar, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-01-21
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§ 15

Muntlig information
Diarienummer: VON/2022:5

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
T.f. förvaltningschef Patricia Henriksson informerar om det svåra bemanningsläget inom 
vård- och omsorgsförvaltningen på grund av frånvaro orsakad av pandemin.

T.f. förvaltningschef Patricia Henriksson och Anna-Lena Perman informerar om 
eskaleringsplanen och frånvaron på grund av egen sjukdom eller hushållskarantän på grund 
pandemin. Förnärvarande är förvaltningen i nivå två. Personal har lånats in från andra 
förvaltningar. Anna-Lena Perman passar på att berömma all personal som gör ett otroligt 
jobb och nämnden stämmer in i lovorden och vill tacka all personal för den insats de gör.

Ärenden som är planerade till nämndsammanträdet 28 februari 2022:
 Aktuellt läge Covid-19
 Budgetuppföljning 
 Avvikelser, HSL kvartal fyra 2021
 Avvikelser, SoL kvartal fyra 2021
 Ej verkställda beslut kvartal fyra 2021
 Årsbokslut 2021
 Information om kvalitetsarbete Lintjärn
 Kostinformation

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-01-14
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§ 16

Tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap
Diarienummer: VON/2022:24

Beslut
- Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka vård- och 

omsorgsförvaltningens budgetram med 1,1 mkr

Sammanfattning av ärende
Vård – och omsorgsförvaltningens enhetschefer har i snitt fler medarbetare än andra 
förvaltningar inom Forshaga kommun. Förvaltning med motsvarade uppdrag har ett 
medelvärde på 16 medarbetare per chef.  Medelvärdet i kommunen ligger på 20 
medarbetare. Snittet inom vård och omsorg ligger på 38 medarbetare inkluderad båda 
chefsleden.

SKR, all forskning inom området och våra statliga myndigheter rekommenderar mindre 
arbetsgrupper. Forskningen säger också att kostnaderna kan minska när antalet 
medarbetare per chef är rimlig.
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.

Nämnden diskutera behoven och ställer sig enhälligt bakom beslutet.

Beslutsunderlag
Rapport utveckling av tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap, t.f. förvaltningschef Patricia 
Henriksson, 2022-01-28
Tjänsteskrivelse utveckling av tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap, t.f. förvaltningschef 
Patricia Henriksson, 2022-01-28
Muntlig information, t.f. förvaltningschef Patricia Henriksson, 2022-01-31

Beslut skickas till
Områdeschefer, kommunfullmäktige

Status
Pågående

Comfact Signature Referensnummer: 29999SE
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