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

Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl 13:00–14:45 

  

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

  

Övriga Ulla Lundh (S) 
Sten-Inge Olsson (S) 
Stellan Andersson (C) 
Jan Klarström (SD) 
Eva Pettersson, sekreterare 
Sebastian Ullström, sekreterare 
Maria Persson, socialchef 
Åke Karlsson, vård- och omsorgschef 
Malin Hedberg Soini, ekonom 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2018-05-04 

  

Avser paragrafer 20 - 25 

  

  

Sekreterare  

 Eva Pettersson 

  

  

Ordförande  

 Pernilla Boström 

  

  

Justerande  

 Roger Brodin 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Individ- och omsorgsutskottet 

Sammanträdesdatum 2018-04-23 

Datum då anslaget sätts upp 2018-05-04 

Datum då anslaget tas ned 2018-05-28 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Eva Pettersson 
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Dnr KS 2018/30 

§ 20 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och 
omsorgsavdelningen  
Översynen med besparingskrav fortsätter och vård och omsorg har gjort ett 
noggrant arbete i den processen. Avseende åtgärder kring styrning och 
uppföljning för framtiden så går vi vidare med åtgärder utöver det som 
redogjordes för i förra uppföljningen. Vi går nu tätare och djupare in i enskilda 
verksamheter och uppföljning av sjuktal och tid (extra personal) får nu ett stöd i 
matriser för att få fram bättre underlag och för att få en likhet i jämförelser. 

Avseende sjuskrivningar så har det varit en mycket ansträngande period för 
verksamheten med historiskt sett höga sjuktal där influensa av svårare typ men 
också andra infektionssjukdomar gracerat som även tvingat fram kohort 
organisering i vården och omsorgsarbetet. 

Sjuksköterskeorganisationen, SSK har en besvärlig situation med för få 
sjuksköterskor och ett starkt behov finns av att samla SSK i gemensamma lokaler 
för arbetsledning, arbetsdelning men också ur arbetsmiljösynpunkt där det är av 
största vikt att vi kan samla gruppen för att också skapa identitet då SSK idag är 
helt utspridda. Därför tittar vi på en lokallösning av enklare art och utan 
lokalinvesteringar medan vi då kan skapa en lösning för framtiden som är hållbar. 
Som en del i detta kommer en lokal i anslutning till vård och omsorg nu få enklare 
distansteknik som möjliggör arbete och kontakter via internet som tidigare 
saknats. 

Vård- och omsorgsavdelningens administration 

Inga nya kostnader har tillkommit avseende personalkostnader. Framgent dock 
teknikrelaterade kostnader för distansteknik i spannet 10 Tkr. Sedan finns en post 
om 38 Tkr som härrör från avtal med Karlstad universitet där avtalet är 4 kr per 
medborgare i varje kommun i Värmland där vi inom vård och omsorg har svårt att 
se nyttan med avtalet och den frågeställningen utlagd för bedömning som får 
återkommas till kommande utskott. 

Särskilt boende/korttidsboende 

I dagsläget så är det ett överskott om 381 Tkr men med beräkning hur sjuktal 
påverkar justeras prognosen till 65 Tkr. Att observera att är att Särskilt boende, 
SÄBO och kortidsboende behöver kartläggas för att kostnadsutvecklingen skall 
hanteras i framtiden 
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Hemtjänst 

Avvikelsen helår för belastning av resurskonto justerat till 2000 Tkr som har sin 
övervägande del i sjuskrivningar och behov av extra personal. Sedan finns också 
höga tal för hemtjänsttimmar där vi nu inlett ett försöksprojekt med 
biståndshandläggare för att se om andra arbetssätt kan nedbringa antalet 
hemtjänsttimmar utan att kvalitén för den enskilde försämras. 

Sjuksköterskeorganisation och Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS 

Ligger kvar på samma nivå sedan februari men situationen försvåras allt mer på 
grund av dels brist på sjuksköterskor och dels arbetsmiljö som nämnts 
inledningsvis. Behov av ytterligare hyrsköterskor kommer att finnas under 
sommarperioden 

Kommunrehab 

Resultat som är positiva tal på 398 Tkr men då saknas faktura på 158 Tkr och det 
pågår rekrytering som då tar upp kostandsramen vid tillsättning och verksamheten 
snarare underfinansierad och underbemannad. Smarta lösningar och användande 
av undersköterskor som internutbildats är stödjande för att driva runt 
verksamheten. 

Förslag till åtgärder och fortsatt arbete 

Uppföljning av beviljade/utförda insatser i ordinärt boende samt nattpatrull varje 
månad. 

Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning inom hela vård- och 
omsorgsavdelningens ansvarsområde utifrån verksamhetens behov. 

Minska tiden vid flytt till särskilt boende. 

Fortsatt analys av sjukfrånvaron samt arbeta för högre frisktal. 

Uppföljning av kostnader för hälso- och sjukvårdsmaterial. 

Förbättrad uppföljning av budget med tydligare kriterier ut till första linjen 

Restrektivare bedömningar vid vak och ledsagning.  

Noggrannare debitering av avgifter för förbrukningsartiklar 

Översynsarbete för sparbeting VoO 
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Tillkommit: 
Projekt för att pröva nya arbetsmetoder inom biståndsarbete samt matriser för att 
styra uppföljning månadsvis på enhetsnivå och ge stöd till första linjen. 

Handlingar i ärendet 

Vård- och omsorgschef Åke Karlsson skrivelse, 2018-04-09 
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning 
och åtgärder.  

_____ 
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Dnr KS 2018/30 

§ 21 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala 
avdelningen 
Frisknärvaroon för Sociala avdelningen är för februari 89,87 %. Vilket är 0,35 % 
sämre än föregående månad och 0,10 % sämre än i februari 2017. 

Efter årets första budgetuppfölning visar helårsprognosen en negativ avvikelse för 
LSS/Socialpsykiatrin med 556 tkr. Största avvikelserna är ett utökat behov i ett 
assistansärende, ökad kostnad för elevhem, behov av köpt institutionsplats samt 
minskat behov inom Socialpsykiatrin. 

Inom IFO/integration justeras helårsprognosen för pga omställningskostnader för 
verksamheten för ensamkommande barn med en negativ post om 2 miljoner 
kronor. I övrigt aviseras utan justerad prognos risk för överkostnader för 
placeringar på intuition pga narkotikaproblematik samt överkostnader pga behov 
av bemanningspersonal. 

På totalen innebär prognosen för sociala avdelningen att 516tkr kommer sökas 
från verksamhetspotten i samband med bokslutet. 265 tkr kommer återsökas i 
samband med bokslutet från integrationsavsättningen för kostnader avseende 
arbetskonsulent. 

LSS och socialpsykiatri 

Nytt ärende, behov av köpt plats för institutionsvård, placeringen beräknas pågå 6 
månader till en kostnad av 432 tkr. Kostnad för elevhem visar prognosiseras ge ett 
underskott (netto) i förhållande till budget om 150 tkr. Kostnad för familjehem 
prognostiserad med ett motsvarande positivt resultat för perioden. Ökande 
kostnader finns fortsatt i ett av de personliga assistentärenden som beskrivs vid 
förra uppföljningen. Ett SFB ärende har avslutats under månaden, i 
nästkommande budgetuppföljning preciseras detta. Socialpsykiatrin prognosiseras 
för ett positivt resultat för boendestöd. Övriga insatser LSS prognosiseras totalt 
visa ett positivt resultat dock inte kostnaderna för kontaktpersoner LSS och SoL 
som beräknas ge ett negativt resultat på helår.   LSS boende har efter mars justerat 
prognos och påvisar att aviserade förändringar i schema innebär ökade kostnader 
och ett negativt resultat på helår med 140tkr. 

Individ och familjeomsorg (IFO) / integration 

Kostnader i form av hyror för Briggen och uppsägningskostnader för personal 
finns kvarstår. En analys av alla kostnader har gjorts och fördjupning av 
analyserna den är bokad i olika steg under april. Kontinuerlig uppföljning av 
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verksamheten som kvarstår sker löpande. Prognosen visar ett negativt resultat om 
2 miljoner vilka kommer återsökas från integrationsavsättningen i samband med 
bokslut. Detta är justerat i redovisningen genom en intäkt. 

Fortsatt ej justerad prognos för övriga verksamheter under IFO. 
omställningskostnader för verksamheten för ensamkommande barn Verksamheten 
aviseras dock för ett negativt resultat pga, ekonomiskt bistånd, kostnader för 
behov av bemanningspersonal samt utifrån narkotikasituationen som idag innebär 
ett par tillkomna placeringar på institution som kan bli långvariga. 

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA) 

Enheten visar ett negativ resultat på löner, vilket beror på en utökning av tjänst 
0,5 åa arbetskonsulent. Beslut finns i budgeten för 2018 om en utökning av tjänst 
då behov finns utifrån ökat arbetet inom integrationsområdet.  Beräknad kostnad 
ca 265 tkr kommer återsökas i samband med bokslutet från 
integrationsavsättningen. I övrigt prognosiseras enheten hålla budgeten. 

Förslag till åtgärder 

För att fortsatt klara verksamhetens kostnader inom given budgetram arbetar 
Sociala avdelningen med följande åtgärder: 

Fortsatt arbete med kartläggning och analys av frisknärvaro och rehabilitering 
inom avdelningen i syfte att öka frisknärvaron. 

Fortsatt arbete med verksamhetsanpassning och bemanning inom individ- och 
familjeomsorgens/integration verksamhetsområden. 

Vakanser skall i mån av möjlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv lösas inom 
befintlig personalstat. 

Kartläggning organisationsöversyn för långsiktig planering av verksamhetens 
behov och resurser. 

Handlingar i ärendet 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-04-09  
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Sociala avdelningens budgetuppföljning och 
åtgärder. 

_____ 
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Dnr KS 2018/35 

§ 22 Rapport enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda  
beslut enligt 9 § LSS inom omsorg om personer med 
funktionshinder. 
Från 3:e kvartalet 2013 skall gynnandebeslut enligt 9 § LSS som ej verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till Inspektionen för vård och 
omsorg. Tidigare gjordes motsvarande rapporteringtill Socialstyrelsen. 

Av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2018, 
framgår att inom LSS-verksamheten finns fem ärenden som inte verkställts inom 
tre månader. Ett ärende avseende daglig verksamhet, ett ärende avseende 
korttidsvistelse utanför det egna hemmet, två ärenden avseende kontaktperson och 
ett ärende avseende bostad med särskild service för vuxna.     

Handlingar i ärendet 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-04-09. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

_____ 
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Dnr KS 2018/35 

§ 23 Rapport enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkstäl lda 
beslut inom omsorg om personer med 
funktionshinder och individ- och familjeomsorg. 
Från 3:e kvartalet 2013 skall gynnandebeslut enligt 4 kap 1 § SoL som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till Inspektionen för 
vård och omsorg. Tidigare gjordes motsvarande rapporteringtill Socialstyrelsen. 

Av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2018, 
framgår att det finns ett ej verkställt beslut att rapportera inom omsorg om 
personer med funktionsnedsättning, avseende kontaktperson.  Inom Individ- och 
familjeomsorgen finns inte några ej verkställda beslut per 31 mars 2018. 

Handlingar i ärendet 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-04-09. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

_____ 
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§ 24 Information från verksamheten 
Verksamhetschef/MAS Isa Nyberg och distriktssköterska Maud Wallin 
informerar om Mobila Team Norra. Tillsammans med Hagfors, Munkfors, Sunne 
och Torsby kommuner har Landstinget i Värmland startat närsjukvårdsteam och 
hemsjukvårdsläkare. Tanken är att kunna möta vårdbehov i hemmet med 
samordningsbehov hos personer som har många vårdkontakter och vårdinsatser. 

Vård- och omsorgschef Åke Karlsson informerar om kommande IT-satsningar 
och ökad teknikanvändning inom verksamheterna. 

Socialchef Maria Persson informerar om boendefrågor förbostadslösa från andra 
kommuner och verksamhetstalen under mars månad inom sociala avdelningen. 

  

_____ 
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Dnr KS 2018/26 

§ 25 Anmälningsärenden 
Delegeringsbeslut och barn- och ungdomsenheten samt Sociala avdelningen, 
äldreomsorg, Rehab, t o m mars 2018. Dnr KS 2017/8, handling nr 18-24. 

Beslut 

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden 

_____ 

 
 


