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§ 16 Information från verksamheten
-Socialchef Maria Persson ger en nulägesbild av arbetet med coronaviruset, i
dagsläget finns ingen smittspridning och man arbetar med vardagliga
avstämningar i verksamheterna och jobbar mycket med informationsflödet.
-Många av Sveriges kommuner har med anledning av risk för spridning av
coronaviruset och utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutat att
personer med tillfälliga vistelser i respektive kommun inte kan garanteras
omsorgsinsatser i dagsläget. I Hagfors kommun befinner sig några personer under
sommaren som önskar omsorgsinsatser då de vistas här tillfälligt, dock får inga
sådana beslut fattas.
-Projektet ”Värmland Tillsammans” pågår till årets slut. Projektet innebär att
kommunerna i samverkan med bland annat Arbetsförmedlingen, Region
Värmland, och civilsamhället ska utveckla insatser, metoder och aktiviteter för
målgruppen utrikesfödda kvinnor och män i åldern 15-64 år som står särskilt långt
från arbetsmarknaden och inte är redo för eller inte klarar av de insatser som finns
tillgängliga i kommunerna. Projektet syftar till att förhindra långvarigt
utanförskap och att målgruppen ska komma närmare arbetsmarknaden eller
etablera sig i studier alternativt arbete. Hagfors kommun sticker ut lite då vi inte
har någon som ännu har skrivits ut från projektet, bedömningen har varit att
personerna behöver extra stöd.
-Maria Persson informerar att två personer har kommit in på arbetsmarknaden via
extratjänster och att ytterligare tio personer ska slussas ut inom kort. Extratjänst är
för den som har varit arbetslös en längre tid, eller som är nyanländ i Sverige.
-Individ- och omsorgsförvaltningens uppdrag gällande arbetsmiljöprojekt på ett
av Hagfors kommuns särskilda boenden har inte hunnits med som planerat p.g.a.
den rådande coronaepidemin. Socialchefen önskar förlängd förberedelsetid fram
till september vilket godkänns.
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§ 17 Information budgetprocessen
Socialchef Maria Persson redogör förslag till ekonomiska ramar för 2021 samt
presenterar förslag på åtgärder som tagits fram av förvaltningen.
_____
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§ 18 Rapportering frisknärvaro
Socialchef Maria Persson rapporterar frisknärvaron. Jämfört med mars månad och
föregående vecka så har man på totalen fått tillbaka personal till verksamheterna
och listan på långtidssjukskrivna har minskat vilket är glädjande.
Då det i nuläget är en speciell situation där man inte behöver läkarintyg samt att
man som arbetsgivare uppmanar personal att stanna hemma vid minsta
coronasymtom är det svårt att rapportera korttidsfrånvaron, däremot kan man se
att korttidsfrånvaron gällande icke-coronarelaterade sjukdomar har minskat.
_____
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§ 19 Information Brottsofferjouren
Brottsofferjouren Värmland har ansökt om ekonomiskt bidrag för verksamhetsåret
2021 och framåt med sex kronor per invånare och år. Ansökan diskuteras och man
återkommer i frågan.
_____
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Dnr KS 2020/26

§ 20 Verksamhets- och budgetuppföljning Individ- och
omsorgsavdelningen januari-mars 2020
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
Hemtjänst
Den beviljade tiden är lägre jämfört med mars 2019. Vi har haft en minskning av
antal personer där hemtjänsten upphört av olika anledningar.
Biståndshandläggarna arbetar hårt med att komma ikapp med uppföljningar vilket
också bidrar till minskad tid. Sjukfrånvaron har varit relativt hög vilket också
gjort att kostnaden för fyllnad och övertid varit hög i februari. Enhetscheferna
arbetar kontinuerligt med att rekrytera nya vikarier till hemtjänsten för att hålla
nere kostnader för övertid. HSL-tiden har ökat med 11% jämfört med
motsvarande period 2019.
Särskilda boende/ Korttidsboende
Verksamheten har under mars månad jobbat mycket med rekrytering till följd av
såväl förkylningar som vinterkräksjuka. Detta har resulterat i tillfällen då
kohortvård varit nödvändig. Vidare har några enheter haft vård- och
omsorgstagare med övre luftvägssymtom vilket utifrån det rådande läget med
Corona har lett till isolering av vissa avdelningar som försiktighetsåtgärd.
Korttidsverksamheten har under mars månad haft något mindre belastning vilket
lett till att man kunnat ta bort en del extrapersonal.

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 9/16

2020-04-27

Individ- och omsorgsutskottet

Rehab
Introduktion av ny arbetsterapeut har skett under mars. Under rådande
omständigheter har mars månad handlat om att styra om verksamheter från att ha
träningsgrupper på kommunrehab till att erbjuda hembesök med träning och
träningsprogram samt hyra av träningsutrustning. Riskanalyser är gjorda på varje
del verksamheten samt övergripande. De personer som ville ha träningsprogram
har vi kontakt med varje vecka för att höra hur det går även för dem. Den sociala
dagverksamheten stängdes också under mars och där erbjuds de personerna ett
socialt hembesök av personal från rehab. Besöket kan bestå av någon form av
aktivitet som görs på dagverksamheten, fikastund, promenad m m. Det har varit
mycket uppskattat att vi snabbt styrde om vårt arbete och att fortsatt träning eller
social kontakt kunde fortsatt erbjudas. Solåsbacken demensdagverksamhet är
fortfarande öppen. Riskanalyser och åtgärder görs kontinuerligt och individuella
risk och handlingsplaner har gjorts, vilket har föranlett att dagverksamheten är
fortsatt öppen med restriktioner och åtgärder. Verksamheten har haft hög
sjukfrånvaro i mars inom alla yrkesgrupper. Inköp av hjälpmedel är stort utifrån
rådande omständigheter som t.ex. sängar och madrasser.
SSK/HSL
Fortsatt arbete med att minimera övertidsarbete, under rådande omständigheter
med corona pandemi kan det bli svårt att leva upp till detta arbete. Lönekostnader
ger fortsatt ett negativt resultat beroende på överanställning, det kommer ändra sig
under året då två sjuksköterskor kommer att bli föräldralediga och två
sjuksköterskor kommer att gå i pension. Övriga kostnader visar ett negativt
resultat som till viss del beror på många byten av gamla mobiltelefoner.
Fram till mars har Hagfors kommun inte fakturerats något dygn för
utskrivningsklara patienter från slutenvården. Kostnader för HSL-material är över
budget medan kostnad för inkontinensmaterial är lägre.
LSS & socialpsykiatri
Fokus har varit att rekrytera och introducera vikarier, samt säkerställa att
information om förebyggande av smitta når ut och följs. Kostnadsutvecklingen
inom LSS boenden behöver granskas och möjligheter att omfördela
personalresurser mellan boendena utredas.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)
I början av året har samverkan med arbetsförmedlingen lett till att vi under våren
kommer ta emot nya extratjänster. Planering har fortgått under mars inför uppstart
i april. Verksamheten har rapporterat till Kommunstyrelsen i mars, avseende
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uppdraget kring Fritidsbanken. Under mars stängdes dock fritidsbanken temporärt
då medarbetare och deltagare istället bidrar med viktigt arbete som bidrar till att
avdelningens påverkan av corona pandemin minskar. Fortsatt arbete i projektform
samt med ny ansökan om projektmedel från ESF för att stärka vårt arbete med
integrationsfrågor.
Individ- och familjeomsorg (IFO)
Verksamheten har under mars varit påverkad av covid-19 på så sätt att
omställningar har gjorts enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och
föreskrifter. Personliga kontakter med klienter och resor har undvikits i de fall det
varit möjligt och ersatts av telefonsamtal eller digitala möten. Detta har fått störst
påverkan på den del av verksamheten som arbetar med försörjningsstöd och
verksamheten som riktar sig till barn och unga är minst påverkad då
skyddsbedömningar och utredningar måste genomföras så långt det går.
Tillsammans med AME har processen med projektet Värmlands arbetskraft
startats upp.
Integration
Under mars har vi inte haft något mottagande. Under 2020 har vi ett liten andel av
mottagandet av ensamkommande barn tilldelat till Hagfors, flödet påverkas dock
av stängda gränser p.g.a. corona pandemin. I arbetet med att skapa bra
förutsättningar för målgruppen är fortsatt både IFO och AME del i ett antal
projekt som syftar till att stödja och skapa förutsättningar till stegförflyttningar
mot arbete och egenförsörjning. Under året har vi regelbundna möten där
avstämning sker, nuläget påvisar minskade intäkter.

Sammanfattning
För perioden redovisas ett samlat resultat om - 8 297 tkr i förhållande till beslutad
budget för avdelningen. Periodens resultat påverkas med 4 500 tkr av släpande
intäkter från Försäkringskassan samt 1000 tkr avseende projektmedel.
Frisknärvaro för februari är 90,89 och för perioden januari- februari 90,88. De två
första månaderna uppvisar en bättre frisknärvaro än samma period föregående år
med ca 1,4 procentenheter. För helåret 2019 uppgick frisknärvaron till 91,55 %.
Den negativa prognosen för IoO består till största delen av kostnader för ökat
behov av hemtjänst, placeringar barn och unga, integrationsverksamhet avseende
ensamkommande barn, LSS boende och korttids. Utöver dessa insatser ser vi
fortsatt kostnader för bemanningspersonal inom IFO samt överkostnader för
sjuksköterskor och för visst ökat personalbehov på särskilt boende.
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Helårsprognos för hemtjänsten påvisar behov av att eftersöka de medel som finns
vid kommunstyrelsen för ökade kostnader inom hemtjänsten, i avsaknad av
tidigare planerade platser på särskilt boende. Helårsprognosen efter mars på 5 600
tkr kommer med kompensation från kommunstyrelsens pott innebära en ny
prognos för hemtjänsten på 1000 tkr.
Redovisningen av individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning för
januari till mars visar en negativ helårsprognos om 17 519 tkr mot anslagen
budget exklusive kompensation från kommunstyrelsen med 4 564 tkr,
verksamhetspott med 3 750 tkr samt 5 700 tkr från integrationsavsättningen.
Justerad prognos uppgår till 3 500 tkr.

Förslag till åtgärder:
Den kommunala vård- och omsorgen bedömts som samhällsviktig i samband med
corona pandemin och det är viktigt att det skapas förutsättningar för att bedriva
verksamheten så säkert som möjligt även om störningar kan uppstå om både vårdoch omsorgstagare/klienter och personal insjuknar samtidigt. Arbetar nu med att
begränsa de negativa effekter som kan uppstå för såväl vård- och
omsorgstagare/klienter inom individ och omsorg som 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. Arbete med
rekrytering och introduktion av nya medarbetare i enlighet med plan vid pandemi.
Daglig kartläggning och analys av frisknärvaron för att följa verksamhetens behov
i samband med corona pandemin. Arbete med att kartlägga behov och tillgång av
förbrukningsmaterial inklusive skyddsutrustning samt arbetskläder. Samverka
internt, lokalt, regionalt och nationellt för att säkerställa tillgången.

Handlingar i ärendet
Socialchef Maria Perssons skrivelse 2020-04-21
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna verksamhets- och budgetuppföljningen.
_____
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Dnr KS 2020/29

§ 21 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 31 mars avseende första kvartalet
2020.
Vård och omsorg
8 beslut har ej kunnat verkställas, avseende ansökan till särskilt boende.
Avbrott längre än tre månader har inte skett i något beslut gällande särskilt
boende.
7 beslut har kunnat verkställas sedan föregående rapportering, avseende ansökan
till särskilt boende
3 beslut har avslutats av annan anledning

LSS och socialpsykiatri
Två beslut har inte kunnat verkställas, båda avseende kontaktperson LSS
Det har inte skett några avbrott längre än tre månader.
Två beslut avseende kontaktperson LSS har verkställts under perioden.
Ett beslut avseende kontaktperson SoL har avslutats då den enskilde inte längre
önskar insatsen.
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Individ och familjeomsorg
Inga beslut som inte kunnat verkställas
Inga längre avbrott än tre månader har skett
Ett beslut har avslutats då klienten återtagit ansökan.
Handlingar i ärendet
Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2020-04-21
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen och uppföljningen av ej
verkställda beslut.
_____
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Dnr KS 2020/22

§ 22 Anmälningsärenden 200427
Dnr KS 2020/213
Ansökan om ekonomiskt bidrag till Brottsofferjouren Värmland verksamhetsår
2021
Dnr KS 2020/8, handling 12
Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag t o m mars månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 13
Delegeringsbeslut vuxengruppen mars månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 14
Delegeringsbeslut familjerätten mars månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 15
Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen mars månad 2020
Dnr KS 2020/8,handling 16
Delegeringsbeslut LSS/socialpsykiatri t o m mars månad 2020
Dnr KS 2020/4, handling 50
Tillsyn enligt miljöbalken, Råda 2:8 Häggården
Dnr KS 2020/4, handling 51
Verksamhetsberättelse Ungdomsmottagningen Hagfors 2019
Dnr KS 2020/4, handling 52
Verksamhetsberättelse Familjecentralen Kärnhuset
Dnr KS 2020/4, handling 53
Årsanställning, Personligt ombud
Dnr KS 2020/4, handling 54
Friskvårdscentralen Hagfors, verksamhetsberättelse
Dnr KS 2020/4, handling 56
Östra Göinge kommun, verkställande insatser inom hemtjänst utifrån
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vistelsebegrepp i samband med covid-19
Dnr KS 2020/4, handling 58
Kinda kommun, Tillfälliga omsorgsinsatser vid tillfälliga insatser,
Delegationsbeslut
Dnr KS 2020/4, handling 59
Värmlands läns Vårdförbund, Protokoll direktionen
Dnr KS 2020/4, handling 60
Tillfällig vistelse i kommunen med anledning av covid-19, Upplands Väsby
kommun
Dnr KS 2020/4, handling 61
Tillfällig vistelse i kommunen med anledning av covid-19, Kävlinge kommun
Dnr KS 2020/4, handling 62
Tillfällig vistelse i kommunen med anledning av covid-19, Laxå kommun
Dnr KS 2020/4, handling 63
Tillsyn enligt miljöbalken, Lillåsen
Dnr KS 2020/4, handling 64
Verkställande av insatser inom hemtjänst utifrån vistelsebegrepp med anledning
av covid-19, Lindesbergs kommun
Dnr KS 2020/4, handling 65
Omsorgsinsatser vid tillfällig vistelse i kommunen, Vänersborgs kommun
Dnr KS 2020/4, handling 66
Ordförandebeslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Nynäshamns kommun
Dnr KS 2020/4, handling 67
Tillfälliga omorganisationer vid tillfällig vistelse i kommunen, Arjeplogs kommun
Dnr KS 2020/4, handling 68
Omorganisationer vid tillfällig vistelse i kommunen, Vellinge kommun
Dnr KS 2020/4, handling 69
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Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Uddevalla kommun
Dnr KS 2020/4, handling 70
Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Vaggeryd kommun
Förvaltningsrätten i Karlstad
Föreläggande Mål nr 3118-19
Förvaltningsrätten i Karlstad
Dom Mål nr 5769-19
Kammarrätten Göteborg
Beslut Mål nr 1168-20
Kammarrätten Göteborg
Dom Mål nr 7145-19
Förvaltningsrätten i Karlstad
Dom Mål nr 5234-19
Kammarrätten i Göteborg
Beslut Mål nr 146-20
Dom Mål nr 1976-20

Beslut
Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden
_____
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