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Plats och tid 2022-02-28, Digitalt deltagande för alla ledamöter via TEAMS, 
klockan 13:00 – 17:30

Avser paragrafer § 17-§ 31
Beslutande Ordf. Maria Norell (S)

Anna-Maria Andersson (M) 
Lars-Göran Carlsson (C) 
Ingrid Forssten (S) 
Lars Oskarsson (SD)
Esbjörn Lindstedt (S) 
Mathilda Isaksson (M)

Ersättare Maria Wikström 
Roger Johansson 
Lars Ohlsson 

Övriga Patricia Henriksson, t.f. förvaltningschef
Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, sekreterare
Anette Karlsson, personalföreträdare
Kjell Alperud, förvaltningsekonom §§20-21
Ing-Marie Fritzson, MAS §19, §22
Anna-Lena Perman, biträdande förvaltningschef §26
Camilla Karlsson, SAS §23
Jorun Ledin, Kostsamordnare §24
Maria Källström, kostchef §24
 

Adjungering 14:00-14:10, 15:00-15:10
Utses att justera Ingrid Forssten
Justeringens plats och tid E-signering, 2022-03-03 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 2022-02-28
Datum för anslags 
uppsättande

2022-03-03

Datum för anslags 
nedtagande

2022-03-24

Förvaringsplats för 
protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen

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

Comfact Signature Referensnummer: 32467SE
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§ 17

Val av justerare

Beslut
- Ingrid Forssten väljs till justerare

Comfact Signature Referensnummer: 32467SE
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§ 18

Dagordningen fastställs
Beslut
-dagordningen fastställs

Comfact Signature Referensnummer: 32467SE
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§ 19

Covid-19 aktuellt läge
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, 2022-02-18
Muntlig information, MAS Ing-Marie Fritzson, 2022-02-28

Beslut skickas till
"[Överförs till protokoll.]" 

Status
"[Överförs till protokoll.]" 

Comfact Signature Referensnummer: 32467SE
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§ 20

Budgetuppföljning
Diarienummer: VON/2022:10

Beslut
-godkänna den ekonomiska uppföljningen till och med januari 2022

-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. Utfallet januari 2022 vid jämförelse med januari 
2021 är -212 tkr

Sammanfattning av ärendet
Utfallet för januari saknar vissa delar och bör bedömas med försiktighet. Fokus på 
uppföljningen ligger på de verksamheter som sticker ut och kan innebära risker för 2022.

Sjuklönekostnaden för januari 2022 är hög (894 tkr jämfört med 682 tkr januari 2021), till stor 
del kopplat till Covid -19. Om den höga smittspridningen fortgår kommer det att påverka 
möjligheten att hålla budget. Hög sjukfrånvaro leder inte bara till höga sjuklönekostnader 
utan driver även kostnader för övertid etc.

Volymen inom hemtjänsten ligger på en lägre nivå än januari 2021, dock på en betydligt 
högre nivå än hösten 2021. Volymen i januari ligger på en lägre nivå än budget.

Inom SÄBO kräver fortsatt några brukare extra bemanning vilket driver kostnaderna. 
Arbete pågår kring hur man bäst möter dessa brukare och deras behov. Risk för att detta 
arbete blir något fördröjt i samband med byte av chef föreligger, frågan är dock prioriterad.

Två brukare inom privat personlig assistans med kommunala beslut har tidigare bedömts 
kunna få beslut från Försäkringskassan. Bedömningen är oförändrad men risken för ett 
avslag från Försäkringskassan innebär även en risk för att bedömd kostnadsminskning 
under 2022 kommer att utebli.

Comfact Signature Referensnummer: 32467SE
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Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att anpassa kostnader så att tilldelad budgetram 
ska kunna hållas. Då personalkostnaden är den i särklass största kostnaden ligger extra 
fokus på dessa. Regelbundna uppföljningsmöte mellan ekonom och enhetschefer fortgår och 
avvikelser identifieras och analyseras. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse budgetuppföljning efter januari, förvaltningsekonom Kjell Alperud 
2022-02-11
Presentation budgetuppföljning efter januari, förvaltningsekonom Kjell Alperud 
2022-02-11
Muntlig information, förvaltningsekonom Kjell Alperud 2022-02-28
 

Beslut skickas till
Förvaltningschef, områdeschefer

Comfact Signature Referensnummer: 32467SE
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§ 21

Årsbokslut 2021
Diarienummer: VON/2021:101

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

Sammanfattning av ärendet

Jämfört med det preliminära resultatet som redovisades i januari har endast marginella 
justeringar gjorts av utfallet (totalt 55 tkr).
I samband med att kommunens budget för 2021 beslutades fattades även beslut om att 
demografitillägget för VON och BUN skulle justeras i efterhand baserat på faktisk 
befolkningsutveckling. Effekten för VON är att budgetramen för 2021 kommer att ökas med 
1.455 tkr (i uppföljningen är detta redovisat som egen post under förvaltningsövergripande 
poster). 
I och med detta budgettillskott blir resultatet +739 tkr mot budget.
Denna justering påverkar inte budgetramen för 2022, och motsvarande justering kommer 
inte att göras efter 2022.
Beslut om ramjustering kopplad till demografi och tidigare redovisad förändring av 
hantering av statsbidrag är ännu inte taget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse årsbokslut 2021, förvaltningsekonom Kjell Alperud 2022-02-11
Presentation årsbokslut 2021, förvaltningsekonom Kjell Alperud 
2022-02-11
Muntlig information, förvaltningsekonom Kjell Alperud 2022-02-28

Beslut skickas till
Förvaltningschef, områdeschefer

Comfact Signature Referensnummer: 32467SE
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§ 22

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

Beslut
-godkänna avvikelserapportering för kvartal fyra 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. Vad det gäller inrapporterade avvikelser för fall är flertalet riskbedömda och 
adekvata åtgärder vidtagna. Insatserna riktas mot att minimera skador vid fall och de räknas 
som en icke undvikbar händelse.

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 fyra 2021.

Beslutsunderlag
Powerpoint, MAS Ing-Marie Fritzson, 2022-02-11
Tjänsteskrivelse avvikelser HSL kvartal fyra 2021, MAS Ing-Marie Fritzson, 2022-02-11

Beslut skickas till
"[Överförs till protokoll.]" 
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§ 23

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

Beslut
-godkänna avvikelserapportering för kvartal fyra 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 Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

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 vanligast 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 fyra 2021 är: Bemötande, teknisk 
utrustning och övrigt.

Socialt ansvarig samordnare (SAS) Camilla Karlsson informerar om avvikelserna för kvartal 
fyra 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse avvikelser SoL kvartal fyra 2021, SAS Camilla Karlsson, 2022-02-10
Avvikelserapportering SoL kvartal fyra 2021, SAS Camilla Karlsson, 2022-02-10
Presentation avvikelser SoL kvartal fyra 2021, SAS Camilla Karlson, 2022-02-10
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§ 24

Information från kostenheten
Diarienummer: VON/2022:32

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Kostsamordnare Jorun Ledin informerar och besvarar frågor om kostenehetsverksamhet och 
samarbetet med äldreomsorgen.

Jorun Ledin tackas av nämnden för en intressant och informativt dragning.

Beslutsunderlag
Information kostenheten, kostsamordnare Jorun Ledin, 2022-02-11
Tjänsteskrivelse information kostenheten, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-
Liebenstein, 2022-02-11
Muntlig information kostenheten, kostsamordnare Jorun Ledin, 2022-02-11

Beslut skickas till
"[Överförs till protokoll.]" 

Status
"[Överförs till protokoll.]" 

Comfact Signature Referensnummer: 32467SE
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§ 25

Information daglig verksamhet LSS
Diarienummer: VON/2022:30

Beslut
-godkänna redovisningen 

Sammanfattning av ärende
En genomlysning av daglig verksamhet inom funktionsstöd under 2021 presenteras. 
Utsikter och utvecklingsplaner för 2022 berörs.  

Vård-och omsorgsförvaltningens dagliga verksamhet skall svara mot lagstiftning och de 
rekommendationer som Socialstyrelsen ger, dess verksamhet skall genomsyras av 
”brukarens fokus i fokus” och där medarbetarnas förhållningsätt ska baseras på 
kommunens värdegrund. 

Socialstyrelsen konstaterar att den dagliga verksamheten i riket har påbörjat en resa mot 
flexiblare lösningar till innehåll och form. En resa daglig verksamhet i Forshaga är en del av 
och ämnar att fortsätta vara en del av, vilket också är i linje med våra verksamhetsmål.

Enhetschef Terese Christiansen föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Information daglig verksamhet, t.f. förvaltningschef Patricia Henriksson, 2022-02-10
Tjänsteskrivelse information daglig verksamhet, t.f. förvaltningschef Patricia Henriksson, 
2022-02-11
Muntlig information, enhetschef Terese Christiansen, 2022-02-28

Comfact Signature Referensnummer: 32467SE
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§ 26

Kvalitetsarbete Lintjärn
Diarienummer: VON/2022:33

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Information om det pågående kvalitetsarbetet på Lintjärn. 

T.f förvaltningschef Anna-Lena Perman informerar och besvarar frågor.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kvalitetsarbete Lintjärn, t.f förvaltningschef Anna-Lena Perman, 2022-02-18
Muntlig information, t.f förvaltningschef Anna-Lena Perman, 2022-02-28

Beslut skickas till
"[Överförs till protokoll.]" 

Status
"[Överförs till protokoll.]" 

Comfact Signature Referensnummer: 32467SE
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§ 27

Dataskyddsrapport hösten 2021
Diarienummer: VON/2021:98

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.

Kontaktperson för GDPR inom vård- och omsorgsförvaltningen Sangrid von Zedtwitz-
Liebenstein informerar och besvarar frågor.

Beslutsunderlag
Dataskyddsrapport hösten 2021, dataskyddsombud Linda Jonsson, 2022-02-03
Tjänsteskrivelse dataskyddsrapport hösten 2021, förvaltningssekreterare Sangrid von 
Zedtwitz-Liebenstein, 2022-02-11
Muntlig information, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-02-28

Beslut skickas till
"[Överförs till protokoll.]" 

Status
"[Överförs till protokoll.]" 

Comfact Signature Referensnummer: 32467SE
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§ 28

Ej verkställda beslut kvartal fyra 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, Camilla Karlsson, 2022-01-21.
Förteckning över ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 4 2021, socialt ansvarig 
samordnare/biståndsbedömare Camilla Karlsson, 2022-01-21.
Förteckning över ej verkställda beslut enligt LSS kvartal 4 2021, socialt ansvarig 
samordnare/biståndsbedömare Camilla Karlsson, 2022-01-21.

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige

Comfact Signature Referensnummer: 32467SE
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§ 29

Delegationsbeslut
Diarienummer: VON/2022:4

Beslut
-notera informationen

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

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut under perioden 2022-01-01 – 2022-01-31, förvaltnings-sekreterare Sangrid 
von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-02-18
Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-02-18

Beslut skickas till
"[Överförs till protokoll.]" 

Status
"[Överförs till protokoll.]" 

Comfact Signature Referensnummer: 32467SE
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§ 30

Anmälda handlingar
Diarienummer: VON/2022:3

Beslut
-notera informationen

Sammanfattning av ärende
Anmälda handlingar till vård- och omsorgsnämnden som inkommit under perioden 2022-
01-22 – 2022-02-21 redovisas

Inkommen 2022-02-15
Avsändare Kommunfullmäktige
Beskrivning Månadsrapport, kommunstyrelsen inklusive 

valnämnden (KS 2021/38)

Inkommen 2022-02-15
Avsändare Kommunfullmäktige
Beskrivning KF 2022-02-18, §4 Beslut om nytt anpassat 

funktionsstödsboende Grossbol
(KS 2021/404)

Inkommen 2022-02-15
Avsändare Kommunfullmäktige
Beskrivning KF 2022-02-18, §9 Ej verkställda beslut enligt SoL

(KS 2021/328)

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse anmälda handlingar, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-
Liebenstein, 2022-02-21 
Anmälda handlingar, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-02-21
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§ 31

Muntlig information
Diarienummer: VON/2022:5

Beslut
-notera informationen

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

 Digitalisering inom vård- och omsorgsförvaltningen, idéer stöts och blöts kring inköp för 
brukare i hemtjänsten, inget är klart än

 Om Ideella föreningar och vikten av samverkan, information bland annat om 
Forsgården och aktiviteterna där, och om ett möte med Rödakorset om samverkan. Det 
ser positivt ut.

 Beslutet om ett nytt funktionsstödsboende är taget i fullmäktige. Det första mötet i 
partneringen/projektet med FABO skedde tidigare i månaden. Det första som sker i 
projektet är upphandling.

 HSL-chefen har slutat sin anställning och rekrytering pågår.

 Fråga om rekrytering inför sommaren. Bemanningssjuksköterska kommer att tas in. 
Annonsering pågår av omsorgspersonal till sommaren. Det finns sökande och 
ansökningarna kommer in.

 Vi vill bidra har mejlat igen till kommunalrådet med kritik. Mejlet är besvarat. Saken har 
också tagits upp i en lokaltidning.

Ärenden som är planerade till nämndsammanträdet 28 mars 2022:
 Aktuellt läge Covid-19
 Budgetuppföljning 
 Redovisning hemtjänsttimmar
 Attestantförteckning
 Klagomål och synpunkter 2021
 Revidering delegeringsordning
 Motionssvar angående förslag från SD om syrgas på äldreboenden
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 Presentation av socialpsykiatrin och daglig verksamhet 
 Medskaparprojektet/kvalitetsarbete Lintjärn

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, förvaltningssekreterare Sangrid von Zedtwitz-Liebenstein, 2022-01-14
Muntlig information, t.f. förvaltningschef Patricia Henriksson, 2022-02-28

 
 

Comfact Signature Referensnummer: 32467SE
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