
Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 1/11 

  

2016-02-01 

 

  
Individ- och omsorgsutskottet  
  
  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Plats och tid Sammanträdesrummet, vån 2, stadshuset kl 13:00–15:00 

  

Beslutande Pernilla Boström (S) 
Anna-Greta Johansson (S) 
Ingemar Tönnberg (S) 
Dennis Byberg (M) 
Karl Persson (SD) 

  

Övriga Ulla Lundh (S) 
Sten-Inge Olsson (S) 
Margot Karlsson (S) 
Stellan Andersson (C) 
Jan Klarström (SD) 
Eva Pettersson, sekreterare 
Monica Hammar, socialchef 
Eva Alama, vård- och omsorgschef 
Malin Hedberg- Soini, ekonom 
Helena Granlund, kommunsekreterare 
Åsa Johansson, kommunstyrelsens ordförande 

  

Plats och tid för justering 2016-02-08 

  

Avser paragrafer 1 - 6 

  

  

Sekreterare  

 Eva Pettersson 

  

  

Ordförande  

 Pernilla Boström 

  

  

Justerande  

 Anna-Greta Johansson 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Individ- och omsorgsutskottet 

Sammanträdesdatum 2016-02-01 

Datum då anslaget sätts upp 2016-02-08 

Datum då anslaget tas ned 2016-03-01 

Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet 

  

  

  

 Eva Pettersson 
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

 

Innehållsförteckning 

Ärende Sida 

§ 1 Återrapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 f § SoL, sociala avdelningen ............................ 4 

§ 2 Återrapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 f § SoL sociala avdelningen ............................. 5 

§ 3 Återrapportering av ej verkställda beslut, vård- och omsorgsavdelningen 2016 ....................................... 6 

§ 4 Förändring av hyresavgifter för hjälpmedel ............................................................................................... 7 

§ 5 Information från verksamheten .................................................................................................................. 9 

§ 6 Anmälningsärenden .................................................................................................................................. 10 
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

 

Dnr KS 2016/35 

§ 1 Återrapportering av ej verkställda beslut enlig t 16 
kap 6 f § SoL, sociala avdelningen 
Från 1 januari 2010 skall gynnandebeslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom 
tre månader från beslutsdatum rapporteras till Socialstyrelsen, från och med 3:e 
kvartalet 2013 till Inspektionen för vård och omsorg. 

 
Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2015. 
Inom LSS-verksamheten finns sex ärenden som inte verkställts inom tre månader, 
tre ärenden avseende kontaktperson, ett ärende avseende daglig verksamhet och 
två ärenden avseende korttidsvistelse utanför det egna hemmet.    

Handlingar i ärendet 

Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2016-01-05 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

_____ 
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Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Dnr KS 2016/35 

§ 2 Återrapportering av ej verkställda beslut enlig t 16 
kap 6 f § SoL sociala avdelningen 
Från 1 januari 2010 skall gynnandebeslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom 
tre månader från beslutsdatum rapporteras till Socialstyrelsen, från och med 3:e 
kvartalet 2013 till Inspektionen för vård och omsorg. 

 
Rapportering till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2015. 
Inom LSS-verksamheten finns sex ärenden som inte verkställts inom tre månader, 
tre ärenden avseende kontaktperson, ett ärende avseende daglig verksamhet och 
två ärenden avseende korttidsvistelse utanför det egna hemmet.   

Handlingar i ärendet 

Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2016-01-05 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

_____ 
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0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Dnr KS 2016/52 

§ 3 Återrapportering av ej verkställda beslut, vård - och 
omsorgsavdelningen 2016 
Kommunerna har from 1 juli 2006, genom ändring i Socialtjänstlagen, skyldighet 
att rapportera in gynnande beslut, enligt 2 kap 3 § och 4 kap 1 § SoL, som inte har 
verkställts senast tre månader efter beslut. Rapportering skall ske en gång per 
kvartal. Från och med 3:e kvartalet 2013 skall inrapporteringen ske till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 
 
Rapportering till IVO gällande kvartal 4, år 2016. 
Vid detta anmälningstillfälle finns 8 beslut att rapportera in som ej verkställda, 
fem av dem rapporteras samtidigt in som verkställda. 

Uppgifter om ej verkställda beslut skall kommunstyrelsen även rapportera till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer i form av en statistikrapport. 

Handlingar i ärendet 

Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2016- 01-21. 
Individrapport 
Statistik rapport 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

_____ 
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Dnr KS 2016/72 

§ 4 Förändring av hyresavgifter för hjälpmedel 
Hjälpmedelsnämnden beslutade 2015-11-27 om revidering och borttagande av 
riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel. 
 
En ny hjälpmedelspolicy beslutades under våren 2015 och utgör grunden för de 
beslutade förändringarna. 
 
Förändringarna innebär att de hjälpmedel som inte kräver hälso- och sjukvårdens 
kompetens blir egenansvar samt att hjälpmedel som förskrivs ska tillgodose ett 
varaktigt behov, medan det ska vara möjligt att hyra hjälpmedel vid tillfälliga 
behov.  
Dessutom har en del riktlinjer reviderats genom redaktionella ändringar, 
förändringar av förskrivningen eller ändrat kostnadsansvar. 
 
Vid kortvarigt behov av hjälpmedel läggs ett ökat egenansvar på personer med 
tillfällig funktionsnedsättning/skada som vid t.ex. frakturer, operationer och 
liknande att själv bedöma sitt behov av hjälpmedel. Detta gäller då behovet inte 
förväntas vara varaktigt. Möjlighet finns då att hyra hjälpmedel inom kommunens 
verksamheter. 
 
Hjälpmedelsnämnden beslutade 2015-11-27 att till respektive 
kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige föreslå enhetliga avgifter för hyra 
av hjälpmedel. 

Handlingar i ärendet 

Verksamhetschef Carina Wibergs skrivelse, 2015-01-22. 
Hjälpmedelspolicy 
Information om förändringar av riktlinjer förskrivning av hjälpmedel 
Hyresavgifter för hjälpmedel 
Tjänsteskrivelse till hjälpmedelsnämnden 
Protokoll Hjälpmedelsnämnden 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta hjälpmedelsnämndens förslag om enhetliga 
avgifter för hyra av hjälpmedel. I Hagfors kommun innebär förändringen att 
avgift införs för personer med kortvarigt behov av hjälpmedel. Förändring träder i 
kraft 1/4 2016. 

_____ 
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§ 5 Information från verksamheten 
Socialpedagogerna Werner Olsenius, Katri Tanskanen och en anhörig informerar 
utskottet om sociala avdelningens program för anhöriga. Utskottet får möjlighet 
att ställa frågor till den anhöriga hur hon upplever kontakten och hur det fungerar 
utifrån ett anhörigperspektiv. 

 
Vård- och omsorgschef Eva Alama informerar om hur man använt och kommer 
att använda de stimulansmedel som vård och omsorg kan söka. 

 
Socialchef Monica Hammar informerar om månadens i utvalda verksamhetstal för 
sociala avdelningen under december månad 2015. 

 
Vård- och omsorgsavdelningen och sociala avdelningen kommer gemensamt 
under våren att genomföra en friskvårdsinsats i form av en tävling för personalen. 
  
  

_____ 
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Dnr KS 2016/26 

§ 6 Anmälningsärenden 
Tillsyn av samverkan mellan Hagfors kommun och landstinget Värmland 
avseende patienter med psykisk ohälsa. KS 2015/368. 
 
Överenskommelse med Arbetsförmedlingen om platser för arbetsträning inom 
jobb- och utvecklingsgarantin, KS 2015/11-100. 
 
Överenskommelse med Arbetsförmedlingen om platser för arbetsträning inom 
jobbgaranti för ungdomar, KS 2015/11-101. 
 
Bilaga till överenskommelse med Arbetsförmedlingen om sysselsättning inom 
jobb- och utvecklingsgarantin, KS 2015/11-102. 
 
Överenskommelse med Arbetsförmedlingen om sysselsättning inom jobb- och 
utvecklingsgarantin, KS 2015/11-103. 
 
Överenskommelse med Arbetsförmedlingen om platser för förstärkt arbetsträning 
inom jobb- och utvecklingsgarantin, KS 2015/11-104. 
 
Överenskommelse om platser för förstärkt arbetsträning inom jobbgaranti för 
ungdomar, KS 2015/11-105. 
 
Värmlands läns Vårdförbunds förbundsbrev december 2015. 
 
Ansöknings- och prövningsavgifter enligt alkohollagen, KS 2016/46. 
 
Vård- och omsorgstaxa 2016, KS 2015/328. 
 
Avtal med Inera om användning av Pascal, KS 2015/11, handl nr 93 
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Delegeringsbeslut Sociala avdelningen, äldreomsorg och Rehab t o m december 
2015,Dnr KS 2015/8, handling nr 56-60 och t o m januari 2016, Dnr KS 2016/8, 
handling nr 1-2. 
  

Beslut 

Individ- och omsorgstutskottet godkänner anmälningsärenden. 

_____ 

 
 


