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Dnr KS 2020/4

§ 68 Information från verksamheten
- Socialchef Maria Persson informerar kring Tillnyktringsenheten (TNE) som är
beläget på Centralsjukhuset i Karlstad. TNE erbjuder vistelse för personer från 18
år som är i behov av tillnyktring under medicinsk övervakning i högst 24 timmar.
TNE har fyra vårdplatser.
-Under vecka 43 öppnade Region Värmland en sprututbytesmottagning på
Centralsjukhuset där den som är 18 år och äldre och som injicerar droger kan byta
ut sina sprutor och kanyler, detta för att förhindra spridning av sjukdomar som
t.ex. hepatit och hiv.
- Information om digitala läkemedelsautomater, Evondos, som placeras ut hemma
hos vårdtagaren och alltid ger korrekt läkemedel i föreskriven dos vid rätt
tidpunkt. För tjänsten används mekanisk dosdispensering med påsar som fylls på
av apotekspersonal. Textfältet på dospåsen läses av och dosen matas ut vid rätt
tidpunkt. Roboten säger till när det är dags att inta läkemedel, både via talade
instruktioner, ljudsignaler och genom att visa skriftliga instruktioner på skärmen
med kontrollampor. Om vårdtagaren av någon anledning inte tar en dos flyttar
roboten den till en låst läkemedelsbehållare så att läkemedelssäkerheten inte
äventyras.
- Från och med 1 oktober 2020 blev det åter möjligt att besöka äldreboenden i
Sverige. Hagfors kommun följer de rekommendationer som
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen ger som stöd för besöken. Dessutom
görs lokala anpassningar, alla besök ska förbokas och man måste vara symtomfri
för att få komma på besök.
- Fortsatt provtagning av både personal inom vård- och omsorg och vårdtagare
som har symtom på corona.
- Arbetet runt arbetsmiljöprojektet med syfte att minska eller helt ta bort delade
turer på ett av Hagfors kommuns särskilda boenden fortskrider och den tillsatta
arbetsgruppen tittar på lite olika förslag. En mer fördjupad information kring
projektet vid nästa sammanträde.
_____
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Dnr KS 2020/26

§ 69 Verksamhets- och budgetuppföljning
Verksamhetsbeskrivning
Avdelningen ansvarar för att tillgodose kommunens medborgare som har behov
av stödinsatser, i form av omvårdnad, rehabilitering, hemsjukvård, ekonomiskt
bistånd, social barn- och ungdomsvård, budget- och skuldrådgivning,
missbrukarvård, LSS-verksamhet, socialpsykiatri, arbetsmarknadsfrågor eller stöd
till nyanlända till Sverige då avdelningen är en länk i både mottagande av
ensamkommande barn och flyktingmottagandet.
Avdelningen innefattar verksamheterna arbetsmarknadsenhet, boendestöd,
bostadsanpassningsbidrag, daglig verksamhet LSS, dagverksamheter med
inriktning demens/social aktivering/rehabilitering, hemtjänst,
hjälpmedelsverksamhet, hemsjukvård, korttidsboende, LSS boende, personlig
assistans, rehabilitering, socialtjänst, särskilt boende (äldreboende/demensboende)
samt övriga insatser utifrån LSS.

Verksamhet
Avdelningsövergripande
Arbetet med att begränsa effekterna av coronapandemin fortlöper i samverkan
internt och externt. I den fas coronapandemin nu är i gäller att verksamheten
finner en balans där vardagen och viktiga verksamhetsfrågor som systematiskt
kvalitetsarbete och utvecklingsfrågor balanseras och att verksamheten fortsatt
upprätthåller en god förberedelse för om smittläget försämras. Verksamhetens
behov har delvis förändrats och omvärlden och pandemin skapar delvis nya
förutsättningar. Verksamhetsplaneringen kommer för en lång tid speglas av
effekter av detta.
Hemtjänst
Arbetet med åtgärder utifrån genomlysningen av hemtjänsten fortsätter.
Verkställigheten har kommit igång med sina uppföljningar. Den beviljade SoLtiden har sjunkit med nästan 1000 timmar jmf med augusti. Även HSL-tiden är
lägre än i augusti. Möten med enhetschefer är bokade under hösten för att fortsätta
arbetet med åtgärder för att komma ner i ram. De flesta hemtjänstgrupperna går
minus, delvis gäller det leasingbilar där kostnaden ökar genom den nya
fordonsorganisationen, delvis beroende på att vissa grupper minskat i beviljad tid
och inte kunnat resursfördela i den omfattning som krävts.
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Särskilda boende/ Korttidsboende
Verksamheten har under augusti/september haft fortsatt hög vårdtyngd vilket har
resulterat i att flera enheter har tagit in extrapersonal för att kunna tillgodose vårdoch omsorgstagarnas behov.
Under augusti/september har flera enheter haft en hög sjukfrånvaro En stor del av
denna frånvaro är relaterat till förkylningssymtom och behovet av vikarier är stort.
På en del enheter saknas vikarier vilket resulterar i att man tvingas rekrytera på
kvalificerad övertid. Ytterligare en problematik som ses relaterat till detta är att de
vikarier som finns arbetar mycket och riskerar att tröttas ut. Vid en analys av
sjukdom hos vikarier kan man konstatera att en del enheter har stora problem med
detta och att det innebär en stor kostnad för verksamheten. Särskilt boende
kommer under hösten att jobba med den frågan och fånga upp de vikarier som har
en stor frånvaro.
Verksamheten har påbörjat ett arbete med att ta fram statistik på t ex
dubbelbokningar, faktisk personaltäthet, beläggning av lägenheter och
nyttjandegrad av resurstid för att kunna styra dessa parametrar effektivt och
därmed även kontrollera kostnaderna.
Särskilt boende behöver under hösten se över hur planeringen av det dagliga
arbetet fungerar dels utifrån verksamhetens effektivitet men även utifrån
kvalitetsaspekter för de boende. Parallellt med detta kommer ytterligare
schemaarbete att göras.
Rehab
Verksamheterna har öppnat upp lite mer med besök på kommunrehab och
Solåsbacken. Allt med åtgärder utifrån pandemin. På Solåsbacken har man fler
matbord och man fördelar aktiviteter så man är inte på samma ställe, 5-6
deltagare per dag resterande erbjuds hembesök. På kommunrehab har vi också
tagit in lite flera på träning men inte samtidigt utan mer polikliniskt och att man
får ta sig dit själv. Ingen färdtjänst ännu. Övriga erbjuds hembesök. Allt är
riskbedömt. Personer som är beviljade Skogvaktarens dagverksamhet erbjuds
sociala hembesök då det inte finns någon lokal att vara i, i dagsläget.
Verksamheten har haft 43 sjukdagar under september, vilket har påverkat
verksamheten. Provtagning har skett vid förkylningssymtom.
SSK/HSL
Efter sommaren och semesterperioden är nu de sista övertidstimmarna utbetalade.
Arbete med åtgärder för att minska övertidstimmar återupptas, där en del är
inskolning av ny vikarie. Två långtidssjukskrivningar som gör att tidigare
överanställningar inte innebär utökad personalstat i nuläget. Vid uppföljning av
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verksamheten har brister uppmärksammats i verksamheten när det gäller
systematik och planer för vårdtagarna. En del av bristerna kan härledas till Covid19 pandemin som lett till en vårdskuld i kommunal hälso- och sjukvård.
Samverkan vid hemgång från slutenvården har trots högt tryck på vårt
kortisboende inte genererat något dygn där kommunen har betalningsansvar under
perioden januari till september.
LSS & socialpsykiatri
Verksamheten har fortfarande något högre sjukfrånvaro än normalt p.g.a.
säkerhetsskäl och gällande rekommendationer. 25 medarbetare har provtagits
under september, ingen smitta har dock upptäckts.
Enheten för sysselsättning och arbete ESA
Verksamheten daglig verksamhet fungerar bra för bägge de två delarna
fixargruppen och aktivitetshuset Björkdungen, den är stabil och trygg för
deltagarna. Vi ser att den grupp som växer är Fixargruppen. Totalt har vi 60 antal
personer med daglig verksamhet. 20 stycken som är på Aktivitetshuset
Björkdungen, 5 har externa daglig verksamhet och 35 stycken deltar i
fixargruppen. På aktivitetshuset Björkdungen är det mesta habiliterande insatser.
Den målgrupp som idag finns i fixargruppen har på kort tid dubblerats och kräver
rehabiliterande insatset vilket ställer andra krav på personalen. Det är tydligt
uttalat från Försäkringskassan att de personer som har aktivitetsersättning ska steg
förflyttas mot den reguljära arbetsmarknaden, dessa personer finns i dag inom
fixargruppen. Det innebär att vi behöver förändra vårt arbetssätt därför har en
tjänst som vårdare konverterats till arbetshandledare, för att vi ska få den
kompetensen även inom daglig verksamhet. Hälsa kommer att vara ett
övergripande tema för hela verksamheten.
Arbetsmarknadsenheten har fortsatt inga deltagare från arbetsförmedlingen, detta
innebär att vi har personer med försörjningsstöd praktik, lönebidragsanställningar
samt extratjänster. Detta ställer stora krav på flexibilitet hos personalen. Det stora
antalet deltagare på Arbetsmarknadsenheten ger ytterligare ökade krav på
verksamheten. För att möta deltagarnas behov men även för att kvalitetssäkra vår
tvättenhet och tvätt till hemtjänsttagare har behovet av en ytterligare
arbetshandledare lyft i budgetarbetet inför 2021.
Fritisbankens framtid utreds, uppdraget som vi fått från kommunchef är att
minska verksamheten så att det finns en möjlighet att driva vidare Fritidsbanken
efter projekt tidens slut.
ESF projekt som vi har på enheten är Värmland tillsammans, Värmlands
arbetskraft och yrkesväg Värmland. Dessa projekt gör att vi kan finna nya vägar

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 8/19

2020-10-26

Individ- och omsorgsutskottet

för de målgrupper som står längst från arbetsmarknaden.
Individ- och familjeomsorg (IFO)
Sommar och semesterperioden har fram till juli och en bit in i augusti fungerat bra
ur verksamhetssynpunkt. Personalen täcker upp för varandra då vikarier inte finns
att tillgå på grund av verksamhetens inriktning. Några volymförändringar utifrån
pandemin kan fortfarande inte påvisas men det finns en oro för utsatta gruppers
psykosociala situation och verksamheten har gjort omställningar utifrån
folkhälsomyndighetens rekommendationer. Antalet hushåll som ansökt om
försörjningsstöd har varje månad sedan mars varit färre jämfört med förra året
vilket är tvärtemot vad som befarats.
Integration
I arbetet med att skapa bra förutsättningar för målgruppen är fortsatt både IFO och
AME del av ett antal projekt, som syftar till att stödja och skapa förutsättningar
till stegförflyttningar mot arbete och egenförsörjning. Verkställighet rörande
ensamkommande barn har varit organiserad på ESA, i denna form avslutas
verksamheten sista oktober. De minskade volymer unga har nu nått den nivå att
verksamheten sammanförs med barn- och ungdomsgruppens öppna verksamhet.

Sammanfattning
För perioden januari till september redovisas ett underskott om -7 888 tkr i
förhållande till beslutad budget för avdelningen. Periodens resultat påverkas av
uppbokad intäkt från statsbidrag avseende covid-19 och av merkostnader
verksamheten har för åtgärder avseende coronapandemin.
Vid individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning för januari till och med
september prognostiseras en nettokostnad för verksamheten uppgående till 363
019 tkr vilket innebär ett underskott om 11 938 tkr mot budget. I nettokostnaden
är inräknat att verksamheten erhåller 6 000 tkr från integrationsavsättningen.
Allt i övrigt lika, vid årsskiftet 2020-2021, kommer hela kommunens
verksamhetspott att åtgå till verksamheten vilket innebär ett totalt underskott för
individ- och omsorgsavdelningen om 4 425 tkr.
Den negativa prognosen för IoO består fortsatt till största delen av kostnader för
hemtjänst, placeringar barn och unga, integrationsverksamhet avseende
ensamkommande barn, LSS boende och SÄBO/korttids. Utöver dessa insatser ser
vi fortsatt kostnader för bemanningspersonal inom IFO samt överkostnader för
sjuksköterskor.
Sjukfrånvaron för augusti var 8,1 % och för perioden januari - augusti 11,34%. De
två första månaderna uppvisar en lägre sjukfrånvaro än samma period föregående
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år men från mars har verksamheten varit påverkad av rekommendationer
avseende Coronapandemin vilket inneburit en ökad sjukfrånvaro. I augusti är
sjukfrånvaron återigen lägre än för samma månad 2019. Provtagning för aktiv
infektion av covid- 19 gick upp i början av september bland medarbetare inom
IoO men har minskat något senare under månaden. Inget positivt provsvar under
september.

Förslag till åtgärder:
Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning inom hela individ- och
omsorgsavdelningens ansvarsområde utifrån verksamhetens behov krävs och följs
upp av respektive verksamhetschef. Inom hemtjänst se över grundbemanning
kopplat till behov i verksamheten och förstärkt budgetutrymme inför 2021.
Översyn/förfining av systemet för resursfördelning inom hemtjänsten inför
kommande verksamhetsår.
Fortsatt verka för att stegförflytta personer som står långt från arbetsmarknad och
studier. Samverkan sker i ESF projekten Värmland Tillsammans, Värmlands
Arbetskraft, Yrkesväg Värmland och StepStone, varav ESA är projektägare för de
tre första. Syftet är att finna nya vägar för de målgrupper som står längst från
arbetsmarknaden och stegförflytta personer närmare arbetsmarknad och/eller
studier. Långsiktigt eftersträvas en effekt av ökad egenförsörjning och minskat
bidragsberoende.
Övergripande fortsätta det löpande arbetet med lokala rutiner och åtgärder för att
säkerställa följsamhet till myndigheternas rekommendationer och beslut i syfte att
minska smittspridning av Covid-19. Samverka internt och externt lokalt, regionalt
och nationellt i syfte att begränsa de negativa effekter som kan uppstå för såväl
vård- och omsorgstagare/klienter och medarbetare. Stor vikt läggs vid att
informera och kommunicera vilket är avgörande för att skapa förutsättningar för
verksamheten samt skapa lugn och trygghet i denna till viss del ovissa och oroliga
tillvaro för våra invånare och medarbetare.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna verksamhet- och budgetuppföljningen för
januari-september 2020.
_____
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Dnr KS 2020/26

§ 70 Delårsbokslut
Enligt Kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR) skall kommuner
minst en gång under räkenskapsåret upprätta delårsrapport för verksamheten från
räkenskapsårets början. En delårsrapport skall omfatta en period av minst hälften
och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. I Hagfors görs delårsrapport för
perioden januari till augusti. Rapporten kommer sedan redovisas i
kommunfullmäktige vid dess sammanträde i oktober.
Under 2020 har delårsrapporten redan behandlas av kommunstyrelsen när vi
behandlar den i individ- och omsorgsutskottet.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, delårsbokslut 2020, Maria Persson
Rapport delårsbokslut Individ- och omsorgsavdelningen 2020
Uppföljning målkort Individ- och omsorgsavdelningen, T2

Beslut
Individ- och omsorgsutskottet godkänner individ- och omsorgsavdelningens
delårsrapport och redovisning av måluppfyllelse genom uppföljning av målkort
avseende tertial 1 och 2.
_____
Beslutet skickas till
Maria Persson, Socialchef
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§ 71 Rapportering av sjukstatistik
Socialchef Maria Persson rapporterar sjukstatistiken som under september månad
var 11,2 % jämfört med september månad 2019 11,3 %. Även under augusti
månad 2020 var det en lägre sjukstatistik än föregående år. Under perioden marsjuli ökad sjukfrånvaro jämfört med 2019.

_____
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Dnr KS 2020/29

§ 72 Återrapportering av ej verkställda beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2006-03-14, § 31, att kommunfullmäktige och övriga
nämnder och styrelser, två gånger per år, har en punkt på dagordningen där ej
återrapporterade beslut behandlas. För kommunstyrelsens och
kommunfullmäktiges del bör redovisning ske i april och oktober.
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut, enligt 2 kap 3 § och 4
kap 1 § SoL, samt 9 § LSS, som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum, eller om avbrott i verkställigheten skett och insats ej verkställts igen
inom tre månader Rapporteringen skall ske en gång per kvartal till Inspektionen
för vård och omsorg (IVO).
Följande har rapporterats till IVO per 30 september avseende tredje kvartalet
2020.
Vård och omsorg
- Tio beslut har ej kunnat verkställas, avseende särskilt boende
- Avbrott längre än tre månader har skett i inget beslut, avseende särskilt boende
- Sju beslut har kunnat verkställas sedan föregående rapportering, avseende
särskilt boende
- Ett beslut har avslutats av annan anledning
LSS och socialpsykiatri
- Tre beslut har inte kunnat verkställas, två avseende kontaktperson SoL och ett
avseende kontaktperson LSS.
- Det har inte skett något avbrott längre än tre månader i verkställighet av insats.
- Ett beslut har kunnat verkställas sedan föregående rapportering, avseende
kontaktperson LSS.
- Ett beslut har avslutats av annan anledning
Individ och familjeomsorg
- Inget att rapportera

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2020-10-16
Rapport; Återrapportering ej verkställda beslut
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen och uppföljningen av ej
verkställda beslut.
_____
Beslutet skickas till
Socialchef Maria Persson
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Dnr KS 2020/509

§ 73 Vård- och omsorgstaxa
Vård- och omsorgs taxan gäller de som fått en insats beviljad enligt
socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen såsom hemtjänst-, hemsjukvårdsoch/eller rehabiliteringsinsats, vistelse i korttidsboende eller om du bor i särskilt
boende. Taxan gäller även i tillämpliga delar inom LSS-verksamhet,
socialpsykiatri och övrig socialtjänst.
Vård- och omsorgstaxan justeras inför 2021 genom indexreglerade höjningar.
Taxan har även kompletterats gällande tillämpliga delar inom socialtjänst genom
avgift för kost vid boende i HVB-hem och stödboende enligt SoL. Dokumentet
har därmed reviderats något i inledande information om för vem taxan gäller.
En avgift är borttagen, förbrukningsartiklar inom särskilt boende, verksamheten
kommer inte erbjuda det 180 kronor paketet med toalett- och hushållspapper,
tvätt- och sköljmedel, haklappar, tvättlappar, soppåsar och rengöringsmedel
längre. Vid behov kommer de boende istället kunna få hjälp att inhandla detta på
annat sätt.
Ändring av rubriken Hälso- och sjukvård/rehabiliterings första mening där
sjuksköterska är utbytt till Hemsjukvårdssinsats utförd av sjuksköterska eller
vård- och omsorgspersonal.
Samtliga ändringar är markerade med röd text i förslag till reviderad vård- och
omsorgstaxa. En korrigerad version kommer publiceras på www.hagfors.se när
taxan för 2021 är antagen av kommunfullmäktige.
Som komplement till vård- och omsorgstaxan kommer verksamheten att revidera
befintliga rutiner för att kvalitetssäkra hanteringen av avgifter inom individ- och
omsorgsavdelningen samt komplettera delegationsordningen med delegat för
beslut om eventuella avvikelser från taxan.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2020-10-16
Förslag till reviderad vård- och omsorgstaxa för år 2021
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad vård- och omsorgstaxa för år
2021.
_____
Beslutet skickas till
Maria Persson, Socialchef
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Dnr KS 2020/249

§ 74 Ansökan föreningsbidrag
funktionshinderföreningar
Individ- och omsorgsutskottet hanterar sedan 2013-01-01 medel riktat till vårdoch omsorg samt stödföreningar (KF § 20, 2012-05-28).
Inom området funktionshinder finns upparbetade riktlinjer för detta
föreningsbidrag. Syftet som beskrivs i riktlinjerna är att stimulera lokala
föreningars aktiviteter som bidrar till god måluppfyllelse i funktionshinderplanen
och stärka utbud av aktiviteter riktat till funktionshindrade och som syftar till
delaktighet i samhället. Fem föreningar inkommit med en ansökan, varav tre med
fullständig ansökan redan är beviljade föreningsbidrag, enligt de grundläggande
krav som är uppställda för detta föreningsbidrag.
DHR och Reumatikerföreningen tidigare ansökningar var ej var fullständiga men
de har nu inkommit med kompletterande underlag.
Föreningarna bedriver lokal verksamhet i kommunen och uppfyller i övrigt
kraven för att ta del av det kommunala föreningsbidraget. Vid samtal med
föreningarna beskrivs ett en mycket påverkad och minskad föreningsaktivitet
p.g.a. coronapandemin. Föreningarna har presenterat aktiviteter såsom temadagar,
friskvårdsaktiviteter, resor, öppen verksamhet i verksamhetsplaner för 2020 men
flertalet av aktiviteterna har blivit inställda.
Fördelning av ytterligare föreningsbidraget föreslås enligt följande:
Reumatikerförbundet Hagfors/Ekshärad

12 000 kronor

DHR Hagfors/Munkfors/Filipstad

22 000 kronor

Handlingar i ärendet
Riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag inom området funktionshinder –
Hagfors kommun. (2012-05-28 § 20 KF)
Ansökan föreningsbidrag DHR Hagfors/Munkfors/Filipstad
Ansökan föreningsbidrag Reumatikerföreningen Hagfors/Ekshärad
Tjänsteskrivelse, Ansökan om föreningsbidrag, område funktionshinder 2020:2,
Maria Persson, Socialchef
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Beslut
Individ och omsorgsutskottet beslutar godkänna fördelningen av föreningsbidrag
till Reumatikerförbundet Hagfors/Ekshärad med 12 000 kronor och DHR
Hagfors/Munkfors/Filipstad med 22 000 kronor.
_____
Beslutet skickas till
Maria Persson, socialchef
Malin Hedberg-Soini, ekonom
DHR Hagfors-Munkfors- Filipstad, Ann-Christine Månsson
Reumatikerföreningen Hagfors-Ekshärad, Åsa-Kréstin Höglund
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Dnr KS 2020/22

§ 75 Anmälningsärenden
Dnr KS 2020/8,handling 43
Delegeringsbeslut LSS/socialpsykiatri t o m september månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 44
Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag t o m september månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 45
Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen september månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 46
Delegeringsbeslut familjerätten september månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 47
Delegeringsbeslut vuxengruppen september månad 2020
Dnr KS 2020/4, handling 158
Upphörande av beslut gällande omsorgsinsatser vid tillfälliga vistelser i Vellinge
kommun
Dnr KS 2020/4, handling 164
Arbetsförmedlingens prognosundersökning hösten 2020, SCB
Dnr KS 2020/4, handling 165
Kontrollrapport livsmedel, Solåsbacken
Dnr KS 2020/5, handling 22
Delegeringsbeslut
Dnr KS 2020/262, handling 61
Kammarrätten i Göteborg, Beslut Mål nr 5546-20
Dnr KS 2020/262, handling 62
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 3951-20
Dnr KS 2020/262, handling 63
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 3973-20
Dnr KS 2020/262, handling 65
Uddevalla Tingsrätt, Förordnande Mål nr T 2592-20
Dnr KS 2020/262, handling 66
Hovrätten i Västra Sverige, Protokoll Mål nr Ö 5006-20
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Dnr KS 2020/262, handling 67
Hovrätten i Västra Sverige, Meddelande om delgivning Mål nr T 4155-20
Dnr KS 2020/482, handling 1
IVO lämnar över klagomål på er verksamhet. Inspektionen för vård- och omsorg.
Delegeringsbeslut omedelbart omhändertagande
Beslut
Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden.
_____
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