
Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-10-24 

MUNKFORS 
RANSÄTER 
Munkfors Kommun 

PLATS OCH TID 

BESLUTANDE 

ÖVRIGA 

JUSTERING 

PLATS OCH TID 

PARAGRAFER 

Kommunhuset, lokal älven 
2022-10-24, kl. 17:00-19.00 

Se nästa sida. 

Se nästa sida. 

Digital signering 
§41-§51 

UNDERSKRIFTER 

SEKRETERARE 

Maria Lindqvist 
ORDFÖRANDE 

Nicklas Hartwig (S) 
JUSTERARE 

Birgitta Nilsson (S) 

ANSLAG/BEVIS 

SAMMANTRÄDE 
SÄTTS UPP 
TAS NED 
FÖRVARINGSPLATS 
UNDERSKRIFT 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på 
kommunens anslagstavla. 
Omsorg och stöd 
2022-10-28 
2022-11-21 

Maria Lindqvist 

Com fact Signature Refere11s11u111111er: 5 I 984SE 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-10-24 

BESLUTANDE 

LEDAMÖTER 
Nicklas Hartwig (S) 
Birgitta Nilsson (S) 
Håkan Larsson (S) 
Sickan Persson (S) 

ERSÄTTARE 

ÖVRIGA 
Sara Josefsson, verksamhetschef 
Gunilla Larsson, ekonom §§ 41-51 
Maria Lindqvist, kommunsekreterare 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 2 av 15 

Cumfact Signature Rc:k1-e11sm1111111i.:r: 51984S1· 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-10-24 

ÄRENDEN 
Upprop 
Val av justerare och tid för justering 
Godkännande av föredragningslista 
Budgetuppföljning september 
Budget 2023 
Sammanträdestider 2023 
Information från Hälso-sjukvårdsforurn 
Information verksamhetschef 
Information arbetsskor 
Information lediga lägenheter 
Anmälningsärenden 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen somforenar 
Sida 3 av 15 

Cornfact Signature Refercnsuununer: ~ I <)8,ISE 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-10-24 

§ 41 

Upprop 

Utskottets beslut 
Uppropet godkänns. 
Ingen ersättare för Annika Zetterström (C). 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 4 av 15 

Cornfact Signaturc Referensnummer: 5 I 984SI. 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-10-24 

§ 42 

Val av justerare och fastställande av tid för justering 

Utskottets beslut 
Justering sker digitalt. 
Till justerare utses Birgitta Nilsson (S). 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 5 av 15 

Com fac1 Sig11a1un; Referensnununcr: 5 I 984SF 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-10-24 

§ 43 

Godkännande av föredragningslista 

Utskottets beslut 
Föredragningslistan godkänns. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 6 av 15 

Comfact Signaturc Referensnummer: , J l)84SF 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-10-24 

§ 44 

Budgetuppföljning september 

Utskottets beslut 
Utskottet för omsorg och stöd godkänner uppföljningen. 

Beslutsunderlag 
Ekonom Gunilla Larssons tjänsteskrivelse daterad 2022-10-07 
Bilaga Budgetuppföljning Omsorg och stöd 2209 

Ärendet 
Utskottet prognostiserar ett underskott på -1,3 mkr. 
En detaljerad budgetuppföljning finns som bilaga. 

Beslut skickas till 
Verksamhetschef Omsorg och stöd 
Ekonom Gunilla Larsson 

Ordförandens och j usterares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 7 av 15 

Comfaci Sig11awrc Referensnummer: :i I 1)84SE 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-10-24 

§ 45 

Budget 2023 

Utskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till budget och 
mål 2023 för Omsorg och stöd. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-06 
Budget 2023 Omsorg och stöd 
Budget 2023 Sammanställning Omsorg och stöds förslag 
Budget 2023 Avgifter Omsorg och stöd 

Ärendet 
Ett budgetförslag för 2023 har utarbetats för verksamhetsområde Omsorg och stöd. Budgetförslaget 
innehåller mål och ekonomi. Budgetförslaget är lagt inom den föreslagna preliminära ramen på 
103638tkr. 

Budget har tilldelats alla verksamheter inom utskottet utifrån prognoser för 2023 och utfall 2022. 

Avgifter inom äldreomsorg och LSS höjs med 2 % enl den generella höjningen. 

Maxtaxan för äldreomsorg är 53,92 % av prisbasbeloppet. Prisbasbelopp fastställs av regeringen och 
blir 52 500 kronor för år 2023. Detta innebär att maxtaxan 2023 blir 2 359 kronor/månaden. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetschef Omsorg och stöd 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 8 av 15 

C'orn Iact Signatun; Rctcrcusuummcr: 5 j lJ84SF 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-10-24 

§ 46 

Sammanträdestider 2023 

Utskottets beslut 
1. Utskottet fastställer nedanstående dagar för sina ordinarie sammanträden. 
2. Sammanträdena börjar kl. 17.00. 

Besluts underlag 
Verksamhetschefens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-11. 

Ärendet 
Verksamhetschefen för omsorg och stöd föreslår nedanstående dagar för utskottets ordinarie 
sammanträden 2023-01-01-2023-12-31. 

Måndag 23 januari 
" 20 februari 
" 20 mars 
Onsdag 12 april 
Måndag 15 maj 
" 19 juni 
" 18 september 
" 16 oktober 

,, 
20 november 
18 december 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 9 av 15 

Comfaci Sign.uure Refcrensnurnmcr: 5 I 'l84SI~ 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-10-24 

§ 47 

Information från Hälso-sjukvårdsforum 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
Ordförande Nicklas Hartwig informerar om: 

Sjuksköterskor stannar inte så länge på en arbetsplats varken i Region eller kommun 
Få utrikesfödda kvinnor med gymnasieutbildning eller högre. 
Många går högskoleförberedande utbildning men läser inte vidare 
Pensionsavgång, få personal att gå i pension senare. 
Sjukfrånvaro i kommunerna i hela Sverige motsvara 6000 årsarbeten. 
Svårt att få sommarpersonal att jobba längre perioder 
Utveckla samarbete med skola och universitet 
Marknadsföra utbildningar via studie-och yrkesvägledare 
vardarbast.se hemsida om vårdyrket 
Stärka barnperspektivet 
Samhällsstöd till barnen så de förstår sin egen vård 

I samband med informationen ges ledamöterna tillfälle att ställa frågor. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 10 av 15 

Cornfact Signalun: Rclercusnununcr: 51 ll84SE 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-10-24 

§ 48 

Information verksamhetschef 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
Revision, Region gemensam granskning av arbetet med våld i nära relationer. Vår riktlinje ska 
revideras och beslutas i KS 
Lokalerna på Svartensven, gemensamhetslokal 
LSS, fler komplexa ärenden 
Boendestöd 
Tomma lägenheter, vi har fått förfrågan från Forshaga 
God och säker vård, inspektion från IVO vecka 44, görs i hela landet 
Lex Maria anmälan 
God och Nära vård, möten i SUTOHAMU kommunerna 
Lagändring inom LSS, från 1 januari 2023 
Äldrelagen, på remiss 
Nya socialtjänstlagen kommer 2023 
Rengöra hjälpmedel för de äldre 
Styrgruppsmöte med familjerådgivningen 
Samarbete med Dalarna angående sjuksköterske utbildning 

1 samband med informationen ges ledamöterna tillfälle att ställa frågor till verksamhetschefen. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 11 av 15 

Curn lact Signature Rd<.:1-e11s11u111111cr: .:; I 984SF: 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-10-24 

§ 49 

Information arbetsskor 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 

Regering gav den 9 juni 2022 Arbetsmiljöverket uppdraget att redogöra för hur belastningsskador i 
rygg, höfter och knän hos arbetstagare som går och står mycket i sitt arbete kan förebyggas genom 
användandet av utrustning i arbetet, däribland ändamålsenliga skor. I uppdraget har ingått att: 

• Att bedöma om det till skyddsskor skulle kunna hänföras en kategori av skor som syftar till att 
förebygga belastningsskador i rygg, höfter och knän hos arbetstagare som går och står mycket 
i sitt arbete. 

• Arbetsmiljöverket ska även redovisa eventuella tekniska, rättsliga och andra hinder mot att 
förebygga sådana belastningsskador genom utökade krav på användande av utrustning i 
arbetet, däribland skor. 

• Vidare ska Arbetsmiljöverket utvärdera om Arbetsmiljöverkets befintliga råd och 
vägledningar behöver uppdateras eller förtydligas gällande hur belastningsskador i rygg, 
höfter och knän kan förebyggas. 

Arbetsmiljöverket bedömer att skor som enbart ska reducera risken för belastningsskador vid stående 
och gående i nuläget inte omfattas av EU-lagstiftningens definition om personlig skyddsutrustning och 
användning av personlig skyddsutrustning. Arbetsmiljöverkets bedömning att det nuvarande 
vetenskapliga stödet är otillräckligt för att utifrån vetenskaplig grund säga att användningen av 
ändamålsenliga skor, det vill säga dämpande skor, med betryggande säkerhet kan eliminera den 
avsedda riskkällan. 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001 :3) om användning av personlig skyddsutrustning ska 
arbetsgivaren tillhandahålla personlig skyddsutrustning (vilket innefattar skyddsskor), om det behövs 
för arbetet. Den personliga skyddsutrustningen ska tillhandahållas utan kostnad för arbetstagaren och 
gäller oavsett yrkeskategori. Arbetsmiljöverket ser också svårigheter med att med tillräcklig tydlighet 
och precision utforma föreskrifter som både skulle bli enkla att tillämpa och att kontrollera 
efterlevnaden av. 

Arbetsmiljöverket anser att Arbetsmiljöverkets föreskrifter, allmänna råd och vägledningsmaterial på 
Arbetsmiljöverket hemsida i nuläget omfattar de viktigaste nödvändiga åtgärderna för att förebygga 
belastningsbesvär i rygg, höfter, knän, ben och fötter relaterade att i sitt arbete ofta stå och gå. Om det 
vetenskapliga kunskapsläget förändras kan en översyn aktualiseras. Slutsatsen är således att inga 
ytterligare preciseringar av regelverket är nödvändiga i nuläget. 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 12 av 15 

( 'nmfact Siguature Refereusnummcr: 51 C)84SF 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-10-24 

§ 49 (forts) 

Arbetsmiljöverkets bedömning är att det inte är motiverat att lyfta fram en särskild reglering gällande 
arbetsskor som en enskild lösning för att förebygga risker för ohälsa orsakad av långvarigt stående och 
gående. Arbetsmiljöverket anser därmed inte heller att det för närvarande är motiverat med en fortsatt 
fördjupad analys om hur risken för belastningsskador ska kunna förebyggas genom användande av 
särskilda arbetsskor. Detta hindrar inte att lämpligt utformade arbetsskor används som en del i 
åtgärdsarbetet för att förebygga risk för belastningsbesvär för de personer som står eller går mycket i 
sitt arbete. Detta hindrar heller inte att arbetsmarknadens parter sluter överenskommelser om att 
arbetstagare i sitt arbete ska tillhandahållas lämpligt utformade arbetsskor. (förmånsbeskattning blir 
aktuellt i så fall). 

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

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 13 av 15 

<. 'orn l;_1ct Signatmc Referensnummer: 5 I C)84Sl: 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-10-24 

§ 50 

Information lediga lägenheter omsorg och stöd 

Utskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendet 
Under 2022 har verksamheterna Björkbacken och Björkdungen inte haft inflyttning av vårdtagare i 
samma utsträckning som tidigare år. Delvis beror detta på att många äldre gick bort under pandemin 
och delvis för att våra äldre väljer att bo hemma med hemtjänstinsatser i allt större utsträckning. 

Detta bidrar till minskade intäkter och i visst månt överskott av personal, vilket bidrar till underskott i 
budgeten. Olika åtgärder har diskuterats för att minimera underskottet, nedan beskrivs några åtgärder: 

• Att flytta vårdtagare till andra avdelningar för att på så sätt kunna "stänga" en avdelning och 
använda personalen som vikarie i andra verksamheter. 

• Att öppna upp mellan två avdelningar och minska antal personal med en som kan jobba i 
andra verksamheter vid behov. 

• Sälja platser till andra kommuner. 
• "Nollvik" vid sjukdom på arbetsplatserna. 
• Personal förflyttar sig inom den egna verksamheten och hjälper till där det är tufft. 

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

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som forenar 
Sida 14 av 15 

Cornfact Sig11aturc Referensnummer: 51984':,I-: 



Utskott omsorg och 
stöd 
Sammanträdesdatum 

PROTOKOLL 

2022-10-24 

§ 51 

Anmälningsärenden 

Utskottets beslut 
Utskottet godkänner redovisning av anmälningsärenden. 

Ärendet 
KS/2022: 1384 - Information om gemensam granskning av arbetet mot våld i nära relationer 
(gemensam granskning mellan Region Värmland och de värmländska kommunerna) 

KS/2022: 1316 - Utjämning av LSS kostnader utjämningsår 2023, preliminärt utfall - Kommunen 

KS/2022: 1332 - Patientämnden inkomna klagomål 2022-01-01-2022-08-31 

KS/2022: 1248 - Enkät Våldsförebyggande stöd till föräldrar inriktat på familjer i en hederskontext 

Beslut skickas till 
Akten 

Ordförandens och justerares signaturer 

Kommunen som förenar 
Sida 15 av 15 

t ·01111:1ct Signaturc Rckre11s11urn111er: 'i 984SE 



UNDERSKRIFTSSIDA 

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter: 

NAMN: 

IDENTIFIKATIONSTYP: 
IDENTIFIKATIONS-ID: 
DATUM & TID: 

Nicklas Hartwig 
SMS (+46738122021) 
ce7a20e138ee4b9ab99b87a1d213d4e1 
2022-10-26 08:12:36 +02:00 

NAMN: 

IDENTIFIKATIONSTYP: 
IDENTIFIKATIONS-ID: 
DATUM & TID: 

Birgitta Nilsson 
SMS ( +46730819236) 
20bc8fe0b318434fa24169922b90a198 
2022-10-26 12:15:56 +02:00 

NAMN: 

IDENTIFIKATIONSTYP: 
IDENTIFIKATIONS-ID: 
DATUM & TID: 

Maria Lindqvist 
SMS (+46727433337) 
fd93fd1e3b604eb2a690e5d30b2d4d5e 
2022-10-26 12:43:29 +02:00 

Certifierad av Comfact Signature 
Accepterad av alla undertecknare 
2022-10-26 12:43:40 +02:00 
Ref: 51984S E 
www.comfact.se 

Validera dokumentet I Användarvillkor 
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