
Utskott omsorg och 
stöd

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2022-05-16

__________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på 

kommunens anslagstavla. 
SAMMANTRÄDE Omsorg och stöd
SÄTTS UPP 2022-05-23
TAS NED 2022-06-14
FÖRVARINGSPLATS
UNDERSKRIFT

Maria Lindqvist

PLATS OCH TID Kommunhuset, Älven 
2022-05-16, kl. 17.00-18.30

BESLUTANDE Se nästa sida.

ÖVRIGA Se nästa sida.

JUSTERING

PLATS OCH TID Digital justering  
PARAGRAFER § 23-§ 32

UNDERSKRIFTER

SEKRETERARE

Maria Lindqvist
ORDFÖRANDE

Nicklas Hartwig (S)
JUSTERARE

Birgitta Nilsson (S)
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Kommunen som förenar  
Sida 2 av 13

BESLUTANDE

LEDAMÖTER

Nicklas Hartwig, ordförande (S)
Birgitta Nilsson (S)
Sickan Persson (S)
Annika Zetterström (C) 

ERSÄTTARE

ÖVRIGA 
Sara Josefsson, verksamhetschef
Malin Holm, Mas §§ 23–26
Gunilla Larsson, ekonom §§ 23–27
Maria Lindqvist, kommunsekreterare
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ÄRENDEN
Upprop
Fastställande av tid för justering och val av justerare
Godkännande av föredragningslista
Patientsäkerhetsberättelse 2021
Budgetuppföljning april
Verksamhetschefens information
Revision Granskning av palliativ vård Helseplan
Rapportering enligt Sol och LSS, avseende ej verkställda gynnade beslut kvartal 1 (2022)
Anmälningsärenden
Delegeringsbeslut
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§ 23

Upprop

Utskottets beslut
Ingen ersättare för Håkan Larsson(S)
Uppropet godkänns.
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§ 24

Fastställande av tid för justering och val av justerare

Utskottets beslut
Justering sker 2022-05-19 digital signering
Till justerare utses Birgitta Nilsson (S).
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§ 25

Godkännande av föredragningslista

Utskottets beslut
Föredragningslistan godkänns
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§ 26

Patientsäkerhetsberättelse 2021

Utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2021.

Beslutsunderlag
Medicinskt ansvarig sjuksköterskas tjänsteskrivelse 2022-05-03. 
Patientsäkerhetsberättelse daterad 2022-03-01.

Ärendet  
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 som trädde i kraft den 
1 januari 2011 ska en patientsäkerhetsberättelse skrivas av den vårdgivare som 
bedriver verksamhet enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Patientsäkerhets-
berättelsen ska bland annat innehålla en beskrivning av vilka åtgärder som vidtagits i syfte att 
identifiera, analysera och så långt möjligt begränsa risker samt för att minska antalet tillbud och 
negativa händelser.

Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är bland annat att förstärka vårdgivarens 
kontroll över patientsäkerhetsarbetet i verksamheten, att underlätta Socialstyrelsens tillsyn och att 
tillgodose informationsbehov hos andra intressenter, till exempel allmänheten, patienter, andra 
vårdgivare och patientorganisationer. Det finns inget krav på att
patientsäkerhetsberättelsen på eget initiativ ska sändas in till Socialstyrelsen eller 
någon annan myndighet. Däremot ska den hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.

Beslut skickas till
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Verksamhetschef omsorg och stöd
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§ 27

Budgetuppföljning april

Utskottets beslut
Utskottet för omsorg och stöd godkänner uppföljningen.

Beslutsunderlag
Ekonom Gunilla Larssons tjänsteskrivelse daterad 2022-05-10 
Bilaga Budgetuppföljning omsorg och stöd 2204

Ärendet  
Utskottet prognostiserar ett underskott på -0,7 mkr.
En detaljerad budgetuppföljning finns som bilaga.

Beslut skickas till
Verksamhetschef Omsorg och stöd
Ekonom Gunilla Larsson
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§ 28

Verksamhetschefens information

Utskottets beslut
Informationen godkänns.

Ärendet
 God och nära vård
 Hjälpmedelsnämnden workshop 20 maj
 Dokumentationsutbildning
 Svar till IVO om nattbemanning Björkdungen
 Biståndsbedömartjänsten
 Brandutbildning förebyggande och på särskilda boenden
 Besök på APT
 Äldreomsorgslyftet från två till fyra under hösten
 Anhörigstöd
 Introduktionsdag för sommarvikarier 13 juni
 Sommarbemanningen är nästan klar

I samband med informationen ges ledamöterna tillfälle att ställa frågor till verksamhetschefen.
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§ 29

Helseplan: Granskning av palliativ vård Region och 
kommunerna

Utskottets förslag till kommunstyrelsen
Föreslår kommunstyrelsen att godkänna redovisade åtgärder.

Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse 22-05-04
Redovisning av åtgärder.
Granskning av palliativ vård, gemensam granskning mellan Region Värmland och de värmländska 
kommunerna februari 2022.

Ärendet  
Munkfors kommuns revisorer har tillsammans med revisorerna i Region Värmland och 
kommunrevisorerna från andra värmländska kommuner genomfört en gemensam granskning gällande 
Palliativ vård. Helseplan har på uppdrag av revisorerna genomfört granskningen. 

Munkfors kommun rekommenderas vidta åtgärder för att:
- Att öka kännedom om överenskommelser och minska personbunden samverkan
- Att säkerställa uppföljning av överenskommelser utifrån fastställd struktur/egenkontroll
- Att uppföljningen sker systematiskt 

Munkfors kommun har vidtagit/kommer att vidta åtgärder enligt rekommendationen.

Beslut skickas till
Kommunrevisorerna
Verksamhetschef
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§ 30

Rapportering enligt Sol och LSS, avseende ej verkställda 
gynnade beslut kvartal 1 (2022)

Utskottets förslag till kommunstyrelsen
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Beslutsunderlag
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-03
Individrapporter

Ärendet  
Varje kvartal ska verksamhetsområdena omsorg och stöd och lärande och stöd rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) alla gynnande beslut om bistånd, enligt 4 kapitlet 1 § 
Socialtjänstlagen, SoL och 9 § lagen om stöd och service (LSS), som inte verkställts inom tre 
månader. 

Rapport ska lämnas till kommunfullmäktige och till kommunens revisorer över hur många gynnande 
beslut enligt 4 kapitlet 1 § SoL och 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut. 

För kvartal 1, 2022 och verksamhetsområde omsorg och stöd finns inga ej verkställda beslut inom 
Äldreomsorgen enligt SoL att rapportera.

Beslut skickas till
Kommunens revisorer
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§ 31

Anmälningsärenden

Utskottets  beslut
Utskottet godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

Ärendet  

KS/2022:338 - Statsbidrag till kommuner för att motverka ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i 
vården och omsorgen om personer med demenssjukdom.

KS/2022:318 - Utbetalning för Satsningen Äldreomsorgslyftet 8607/2022

Beslut skickas till
Akten
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§ 32

Delegeringsbeslut
Utskottets beslut
Utskottet godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

Ärendet  
Beslut fattade av verksamhetschef

Beslut fattade av enhetschef
KS/2022:317 - Rekrytering av undersköterska till Björkdungen

KS/2022:394 - Rekrytering pooltjänst Äldreomsorgen
Beslut fattade av controller/ekonom

Beslut fattade av kommunchef
KS/2022:329 - Avtal Apotek Hjärta ICA

Beslut skickas till
Akten
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UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: NICKLAS HARTWIG
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _0862bd5187cda6606a762e6c7ff4831713
DATUM & TID: 2022-05-19 11:10:24 +02:00

NAMN: BIRGITTA NILSSON
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _083da9332dcc1a2bf88237a9e5c71df533
DATUM & TID: 2022-05-19 19:48:23 +02:00

NAMN: MARIA LINDQVIST
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07c3fca9e7df4a9b89d67855e4d70e531f
DATUM & TID: 2022-05-20 07:02:32 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-05-20 07:02:38 +02:00
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