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§ 65 Information från verksamheten
Sammanträdet är förlagt på Enheten för sysselsättning och arbete (ESA),
enhetschef Ann-Sofie Ronacher informerar Individ- och omsorgsutskottet om
verksamheten under en rundvandring.
Socialchef Maria Persson informerar om hur organisationen kring hemtjänsten ser
ut i kommunen och att ett genomlysningsarbete nu pågår av hemtjänsten vilket är
ett stort arbete. Syftet med genomlysningen är att kartlägga verksamheten och
arbeta fram långsiktiga åtgärder som ska implementeras i verksamheten.
Befolkningsprognosen de närmaste tio och tjugo åren i kommunen påvisar en stor
ökning av våra äldre medborgare, hur ska vi möta deras behov i framtiden? Enligt
statistik kommer ökningen av våra äldre medborgare även innebära ett stigande
antal timmar hemtjänst i månaden jämfört med idag.
Maria informerar även att kommunens gruppbostäder/servicebostäder i dagsläget
är fullbelagda.
Receptionen socialkontoret: Under sommaren har socialkontoret haft begränsade
öppettider som har fungerat bra.
_____
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Dnr KS 2019/26

§ 66 Delårsbokslut 2019 Individ- och omsorgsutskottet
Individ- och omsorgsutskottet
Individ- och omsorgsutskottets verksamhet är sedan 2019-01-01 samlad till en
avdelning, Individ- och omsorgsavdelningen. Tidigare har verksamheten bestått
av två avdelningar vård och omsorg samt sociala avdelningen. Avdelningarna
regleras till största delen av lagstiftning, främst Socialtjänstlagen samt Hälso- och
sjukvårdslagen. Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i
kommunen får det stöd och hjälp som det behöver och som inte kan tillgodoses på
annat sätt.
Individ- och omsorgsavdelningen
Avdelningen ansvarar för att tillgodose kommunens medborgare som har behov
av stödinsatser, i form av omvårdnad, rehabilitering, sjukvård, 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 hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende
(äldreboende/demensboende), korttidsboende, LSS boende, rehabilitering,
bostadsanpassning, hjälpmedelsverksamhet, dagverksamheter med inriktning
demens, social aktivering, rehabilitering, daglig verksamhet LSS,
arbetsmarknadsenhet samt socialtjänst.

Viktiga händelser
o

Ny organisation inom individ- och omsorgsutskottet trädde i kraft 201901-01.

o

Individ- och omsorgsavdelningens nya struktur och organisation har inte
slagit igenom ännu vad avser kontoplan samt organisationsträd i PAsystemet. Arbetet är omfattande och har påbörjats under sommaren inför
2020.

o

Nytt avdelningsövergripande målkort arbetades fram under våren och
följdes upp första gången i samband med målkortsuppföljning efter tertial
1.

o

Nya perspektiv är ett länsövergripande utvecklingsarbetet som bygger på
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samarbeten mellan länets kommuner och Region Värmland. Under 2019
har arbetet utvecklas genom att arbetet delats upp utifrån ett
livsperspektiv- Barnalivet, Ungdomslivet, Vuxenlivet, Äldrelivet. Utifrån
de övergripande målsättningarna med fokus på psykisk hälsa,
levnadsvanor och tidig upptäckt pågår gemensamt arbete med att
identifiera och hantera gränssnittsfrågor, stimulera samverkan, driva
utvecklingen, stödja hemtagning och implementering. I arbetsgruppen
äldrelivet representeras Hagfors kommun.
o

Frisknärvaron har under året varit lägre i relation till föregående
verksamhetsår och är för perioden januari till juli 91,59%. Under samma
period år 2018 var motsvarande statistik 91,95 %. Trenden har under
2019 varit positiv fram tom juli men något under 2018 års nivå. Det är ett
trendbrott att juli månads frisknärvaro är lägre än juni månad. Arbete med
fördjupad analys av frisknärvaron pågår och en aktivitetsplan för ökad
närvaro har påbörjats.

o

Medarbetarebarometern genomfördes i slutet av föregående
verksamhetsår och resultatet har analyserats och arbetats med.

-Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Fd VoO 4,1 (oför) Fd Soc 4,1 (oför).
-Motiverad Medarbetar Index (MMI) Fd VoO 3,9 (oför) Fd Soc 4,0 (oför).
-Styrkorna; Min arbetsgivare är positivt inställd till föräldraledighet, Jag är stolt
över det arbete jag utför och Mitt arbete känns meningsfullt.
-Förbättringsområde; Jag har en bra fysisk arbetsmiljö, Jag upplever att vi arbetat
med resultatet från föregående års MAB och Jag är nöjd med möjligheterna att
påverka förläggningen av min arbetstid.
-Som uppföljning av det aktiva arbetet med resultatet har sammanställning gjorts
för att se vilka frågeställningar som mest frekvent valts att arbeta vidare med. För
att bibehålla bra resultat redovisas följande frågor; På min arbetsplats delar vi med
oss av kunskaper och erfarenheter till varandra, jag upplever att mina
arbetskamrater ställer upp för mig samt På min arbetsplats samarbetar vi bra med
varandra. För att förbättra resultatet är det följande frågor; Jag är nöjd med
möjligheterna att påverka förläggningen av min arbetstid, Jag har en bra fysisk
arbetsmiljö samt Jag har en rimlig arbetsbelastning.
o

Sjögrändsloppet, ett motionslopp för alla kommunanställda, arrangerades
för tionde året i rad. 450 anmälde sig. Rehabverksamheten ansvarar för
arrangemanget.
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o

Friskvårdsaktiviteter genom utmaningar i ett Aktivitetskort har pågått
under februari till maj med ca 180 deltagare.

o

Vattengymnastik har genomförts vid 10 tillfällen.

o

Beslut om att erbjuda vaccination till avdelningens medarbetare har tagits
inför influensasäsongen 2019-2020.

o

Genomlysning av hemtjänsten påbörjades under första halvåret. Åtgärder
har tagits fram, prioriterats och startats upp successivt. En del i arbetet är
att en tjänst som biståndsbedömare konverterats tills samordnare för
enheten. Uppföljning av arbetet sker löpande.

o

Framtida behov av särskilt boende analyserades under våren och
utbyggnad av Lillåsen omprövades och istället påbörjades ett arbete med
att projektera för nyproduktion av ett särskilt boende med ca 40 platser.

o

Phoniro lock insatt i hela kommunen där det går, även i portar där phoniro
lås är insatta.

o

Nio Tillsynskameror finns, fyra stycken ute i verksamhet.

o

Under början av året infördes en ny version av journalsystemet Procapita
som är internationellt anpassad och kan leverera statistik till IVO. Ingen
stor utbildningsinsats planerades innan införandet. Systemansvarig fanns
tillgänglig på telefon samt för att besöka arbetsplatser som behövde
stöttning. I maj månad anordnades däremot utbildning och uppföljning av
införandet av journalen till alla sjuksköterskor i organisationen.

o

Samordningssjuksköterska på 50 % infördes under maj månad.

o

Arbete med att starta upp Evondos läkemedelsautomat, två automater har
varit i drift under våren och nu planeras att få ut tre till.

o

Enligt handlingsplan för suicidprevention har utbildning om
självskadebeteende genomförts.

o

Öppen verksamhet, för stöd till personer med psykisk ohälsa, har fått en
bättre anpassad lokal som möjliggör fler aktiviteter för målgruppen.

o

Översyn av scheman pågår vid samtliga LSS boenden.

o

Beslut togs om budget 2020 i KF under juni. De större förändringarna
innebär att planering på särskilt boende tas bort fr.o.m. 2020-01-01,
minskad personalbudget för sjuksköterskeorganisationen samt för
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rehabverksamheten.
o

Utbildning har hållits i undersköterskans kliniska bedömning.

o

Undersköterskor från vår verksamhet deltar i YH-utbildning inom olika
specialistområden, bl.a. demens och geriatrik.

o

Fortsatt strukturerat arbete med BPSD har fortgått på SÄBO under våren.

o

Vi har betalat sanktionsavgift för åtta dygn (a 7100 kr) gällande
utskrivningsklara patienter.

o

Antalet placeringar på HVB-hem på grund av beroendeproblematik har
ökat markant för både ungdomar och vuxna.

o

Utbildning i Funktionell familjeterapi (FFT) har slutförts för delar av
öppenvården inom IFO.

o

FINSAM-projektet På rätt väg i Klarälvdalen startade i maj. Syftet är att
arbeta fram en modell för arbetet med de som saknar
sjukpenninggrundande inkomst.

o

Fritidsbanken har startat upp som projekt, enheten för sysselsättning och
arbete (ESA) hanterar fritidsbanken. Det har blivit en stor succé både
bland de som lånar och de som skänker artiklar. Det har också fått fin
respons hos företagare i kommunen och föreningar. Fungerar också som
praktikplatser för Arbetsmarknadsenheten (AME).

o

Verksamheten fixarservice har blivit förändrad och fler deltagare finns nu
i denna verksamhet.

o

LSS och socialpsykiatri har t.o.m. augusti rapporterat 8 beslut som ej
verkställda.

o

IFO har t.o.m. augusti haft 1 beslut att rapportera som ej verkställda.

o

Verksamheterna inom f.d. VoO har tom augusti rapporterat 29 ej
verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap 1 §.

o

Verksamheten har rekvirerat ett statsbidrag som regeringen har gett
Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela till kommunerna, för
förstärkning av äldreomsorgen. Stimulansmedlen kan användas inom den
del av äldreomsorgen där respektive kommun ser att behoven är som
störst. Hagfors kommun har rekvirerat hela tilldelade beloppet om 899
101 kr.
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Budgetutfall
Sammanfattning
Delårsbokslutet för individ- och omsorgsavdelningen visar en negativ avvikelse
om 7 145 tkr mot anslagen budget. Helårsprognosen för avdelningen bedöms i
samband delårsbokslutet att ge ett samlat resultat om -15 385 tkr i förhållande till
beslutad budget för avdelningen, efter kompensation från integrationsavsättningen
med motsvarande 2 400 tkr. Prognosen är en försämring från senaste
uppföljningen, största förändringarna är negativa och härleds från prognostiserad
semesterlöneskuld, hemtjänst samt IFO.

Budgetutfall per verksamhet
Avdelningsövergripande verksamhet
Övergripande för avdelningen visar budgetuppföljningen per 2019-08-31 en
positiv avvikelse på helår med 438 tkr. Redovisningen påverkas positivt av
avslutade personliga assistansärenden, ökad intäkt genom höjd ersättning för SFB
assistans samt negativt med prognos för semesterlöneskulden som uppgår till 713
tkr för f.d. sociala avdelningen och 1 450 tkr för f.d. vård- och omsorg.
Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)
Daglig verksamhet beräknas göra ett plusresultat om 150 tkr per helår.
Överskottet kan bland annat härledas till översyn av vikarietillsättning.
Arbetsmarknadsenheten har ett 50 % tjänsteutrymme som arbetskonsulent som ej
ryms i budget, då personen anställdes beslutades det att detta skulle täckas av
integrationsavsättningen därför saknas medel i budget. Prognos för
verksamhetsåret är -150 tkr. Projekt som drivs inom ESA prognostiseras ge ett
kostnadsneutralt resultat för verksamhetsåret. Total helårsprognos för ESA
beräknas ett resultat i enlighet med budget.
Hemtjänst
Verksamheten har ett totalt underskott om 9 284 tkr per 31 augusti. Den totala
helårsprognosen för hemtjänsten är - 13 105 tkr. Detta efter att verksamhetens
utfall prognostiseras inklusive det under hösten rekvirerade statsbidraget om 899
tkr. Den största delen av underskottet är personalkostnader som till stor del beror
på volymökningar samt svårigheter att rekrytera timvikarier. Behov av timvikarier
uppstår både utifrån ökad volym samt den låga frisknärvaro som verksamheten
haft under året. Verksamheten belastas ytterligare av stora överkostnader för våra
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leasingbilar, i första hand kostnader i samband med byte av leasingbilar. Ett
ingående arbete med genomlysning av hemtjänsten har påbörjats, arbete med
uppföljning av insatser, planering och verkställighet pågår.
Individ och familjeomsorg
Verksamheten visar efter augusti på ett negativt resultat om 2 278 tkr. Prognosen
för 2019 visar på ett negativt resultat om 4 845 tkr. Den negativa prognosen beror
till största delen på kostnad för institutionsvård av ungdomar och vuxna med
missbruksproblem. Alla placeringar som tillkommer under året kommer försämra
resultatet ytterligare. Prognosen för försörjningsstöd överstiger budget med 1 000
tkr men en viss återhämtning har skett sedan förra månaden. På grund av
svårigheten att rekrytera socionomer vid föräldraledigheter har bemanningsföretag
anlitas vilket ger en negativ prognos för personalkostnader. Olika delar av
öppenvården ger däremot ett visst positivt resultat.
Integration
Verksamheten för ensamkommande barn har minskat kraftigt fram till ingången
av detta verksamhetsår. 2019 påverkas av vissa omställningskostnader. Idag har
inflödet av ensamkommande minskat och så även intäkterna. Verksamheten
består idag av insatser i öppenvårdsform och helårsprognosen är ett överskridande
av beslutad. I prognosen ingår ett tillfälligt kommunstöd om 344 067 kr från
Migrationsverket avseende för ensamkommande unga asylsökande m.fl. Total
prognos för integrationsområdet innebär en kostnad med 2 400 tkr över budget.
LSS/Socialpsykiatri
Sammantagen prognos för verksamheten är ett överskridande av budget med 242
tkr. Störst påverkan på avvikelsen är överkostnad för institutionsvård, behov av
dubbel-assistans, samt ökat vårdbehov inom LSS boende. Positiv effekt på
avvikelse helår är minskat behov av insatserna kontaktperson och ledsagarservice,
samt att frånvaro ej behövt vikariesättas fullt ut inom socialpsykiatri.
Rehabverksamheten
Verksamheten visar vid utgången av augusti på ett positivt resultat på 651 tkr.
Verksamheten har svårighet att rekrytera legitimerad personal vilket ger lägre
kostnader än budget. Kostnader för hjälpmedel prognostiseras ge ett negativt
resultat. Inköp har skett enligt gällande rutiner dock har det varit ett ökat behov.
Hjälpmedelskostnaden ökar i kommunerna och en analys pågår i
rehabchefsgruppen i Värmland, orsakerna ser lite olika ut men behov av vårdsäng
ur ett arbetsmiljö perspektiv har ökat i de flesta kommuner, vilket till stor del
beror på ökad vårdtyngd vid hemgång från sjukhus. Övriga kostnader för
rehabverksamheten redovisar ett negativt resultat, vilket bl.a. beror på ökad
kostnad för bilarna samt kostnader för utbildning. Samlad prognos för hela
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rehabiliteringsverksamheten för hela verksamhetsåret är + 664 tkr.
Prognosen för bostadsanpassning beräknas överskrida budget med 100 tkr, vilket
motsvarar den budgetminskning som gjordes inför 2020.
SSK/HSL
Delårsbokslut för kommunens sjuksköterskeverksamhet visar ett negativt resultat
på 160 tkr. Lönerna uppgår till -207 tkr och övriga kostnader -90 tkr.
Bemanningen i SSK-organisationen börjar stabilisera sig efter tillsättande av flera
tjänster. Helårsprognosen för löner påverkas av övertidstimmar under
semesterperioden, som ändå genomfördes enligt plan och utan att
bemanningspersonal användes. Intäkter visar ett plusresultat om 137 tkr vilket
delvis förklaras av förra årets höjda HSL-avgift. Överkostnader för leasingbilar
påverkar verksamheten. Den totala helårsprognosen beräknas till - 170 tkr.
HSL-organisationen har en avvikelse för perioden om + 89 tkr. Kostnaden för
HSL material överskrider budget, arbete pågår med centralisering av förråden för
att minska svinn och lagerhållning, beräknas klart hösten 2019. Utskrivningsklara
patienter följer i dagsläget budget, totalt har vi betalat för 8 dygn. På grund av
resursbrist internt har aktuella arbetsprocesser inte fungerat optimalt, vilket har
gjort att vi inte kunnat ta hem patienter inom gränsen för sanktionsavgift. Akuta
förändringar är gjorda i interna arbetsprocesser, fler åtgärder är under planering.
Fortsätta arbeta med gemensam arbetsgrupp internt och med landstinget för
fungerande rutiner. Kostnad för inkontinenshjälpmedel är lägre än budgeterat.
Årsprognos för HSL organisationen är +130 tkr med reservation för
överskridande av budget för utskrivningsklara kontot samt HSL material.
Särskilt boende
Särskilda boenden/korttidsboende redovisar samlat en budgetavvikelse -1340 tkr
vid delårsbokslut. Utfallet för helår prognostiseras till - 1755 tkr. Den främsta
orsaken till denna avvikelse är personalförstärkning på grund av vårdbehov.
Frisknärvaron har under inledningen av 2019 varit något lägre inom verksamheten
jämfört samma period föregående år. De åtgärder verksamheten vidtar för att
bromsa den negativa avvikelsen är översyn av schema så att schema bättre möter
verksamhetens behov, noggrann analys av behov innan extra personalresurser
sätts in samt noggrann uppföljning av behovet. Verksamheten arbetar strukturerat
för att öka frisknärvaron.
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Åtgärder
*Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning inom hela individ- och
omsorgsavdelningens ansvarsområde utifrån verksamhetens behov krävs och följs
upp av respektive verksamhetschef.
-Särskilt fokus läggs på hemtjänst och arbete med analys och framtagande av
åtgärder pågår. Specifika åtgärder är framtagna och sammanställda i åtgärdsplan.
Planen innehåller åtgärder för enhetschefer, legitimerad personal och planerare.
-Inom samtliga LSS-boenden och vissa assistansärenden beräknas planerade
förändringar utifrån denna översyn ge minskade kostnader.
-Fortsatt arbete med verksamhetsanpassning och bemanning inom individ- och
familjeomsorgens verksamhetsområden.
-Vakanser skall i mån av möjlighet, utifrån ett verksamhetsperspektiv, lösas inom
befintlig personalstat.
*Regelbunden kartläggning och analys av frisknärvaron och rehabilitering inom
avdelningen pågår i syfte att öka frisktal. Analys av fördelningen kort- respektive
långtidsfrånvaro samt återkommande korttidsfrånvaro har gjorts
avdelningsövergripande. Arbetet på enhetsnivå ska nu följas upp och
sammanställas som en del i en aktivitetsplan för ökad frisknärvaro.
*Revidering av riktlinjer och rutiner, ett arbete som är ständigt pågående men där
särskilt fokus läggs på hemtjänst och arbete med analys och framtagande av
åtgärder pågår. Specifika åtgärder är framtagna och sammanställda i åtgärdsplan.
Planen innehåller åtgärder för biståndsenheten, enhetschefer, planerare,
legitimerad personal samt IoO ledningsgrupp.
*Översyn av arbetsprocesser samt uppföljning av följsamheten av de samma,
avseende hemtagning från slutenvården pågår. På grund av resursbrist internt har
aktuella arbetsprocesser inte fungerat optimalt, vilket har gjort att vi inte kunnat ta
hem patienter inom gränsen för sanktionsavgift. Akuta förändringar är gjorda i
interna arbetsprocesser, fler åtgärder är under planering. Fortsätta arbeta med
gemensam arbetsgrupp internt och med landstinget för fungerande rutiner.
Kontinuerligt arbete krävs för att säkerställa att flödet är gynnande för samverkan
med slutenvåden, vårdcentralen och kommunen samtidigt som det gynnar den
enskilde och verksamheten.
*Kartläggning av samtliga ärenden med försörjningsstöd i syfte att finna åtgärder
som leder till arbete, sysselsättning eller studier. Samverkan med enheten för
arbete och sysselsättning kommer intensifieras och individuella handlingsplaner
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upprättas. FINSAM-projektet På rätt väg i Klarälvdalen har startats upp från juni.
Projektet syftar till att ta fram en metod för att arbeta med de personer som saknar
sjukpenninggrundande inkomst.
*AME fördjupar samverkan med vuxenutbildningen för att arbeta med
målgruppen som finns både inom IFO, AME och skolan. Målet att hitta vägar för
stegförflyttningar från försörjningsstöd till egenförsörjning.
*Uppföljning av placerade barn och unga i syfte att minska overheadkostnader vid
konsultstödda familjehem. Arbetet pågår men utfallet är beroende av beslut i
domstol och svårt att prognostisera i tid.
*Efter stora kostnader vid en enhet för personal i samband med calicivirus
bedöms behov av utbildning för ökad följsamhet av basala hygienrutiner samt
städrutiner, tidsplan har tagits fram och målsättningen är att under hösten
genomföra utbildning till aktuella arbetsgrupper.
*Genomlysning av arbetet kring HSL tid i verksamheterna ska ske där analys av
grundschablon samt uppföljning av sammanlagd HSL tid i verksamheten ska
göras.
*Efter verksamhet- och budgetuppföljning i maj 2019 har verksamhetschefer och
enhetschefer tagit fram verksamhetsnära åtgärdsplaner för att minska
kostnadsutvecklingen.

Framtid
*Fortsatt arbete utifrån genomlysning av hemtjänsten. Införa egenkontroll och
uppföljning av de åtgärder som genomförs och som vid en första uppföljning visar
avsedd effekt. Arbete med systematiskt kvalitetsarbete, med målsättning att sänkta
kostnader kr/brukare i hemtjänsten.
*Gemensamt med övriga avdelningar inom kommunen implementera nytt
kvalitetsledningssystem.
*Behov av nytt LSS boende bedöms föreligga, i dag är samtliga lägenheter
upptagna inom LSS och socialpsykiatri.
*Nytt lagförslag personlig assistans som innebär större åtagande för kommunerna
tänkt gälla från 1 januari 2022, medför ökat ansvar och ökade kostnader för
kommunen.
*Samlokalisering av IFOs barn- och ungdomsgrupp samt vuxengrupp har sedan
omorganisationen 2017 varit en aktuell fråga, under hösten 2019 har arbetet
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startats upp igen för att se på vilka förutsättningar som finns att sammanföra dessa
två arbetsgrupper.
*I samband med beslut om budget 2020 fick verksamheten i uppdrag tillsammans
med samhällsbyggnadsavdelningen att arbeta fram underlag för att projektera en
nyproduktion av ett särskilt boende med ca 40 platser. Med utgångspunkt i
verksamhetens behov för demensplatser samt aktuell byggstandard för denna typ
av verksamhet arbetas det med start augusti 2019 fram ett projekteringsunderlag
som kan ligga till grund för framtida investering.
*Arbete kommer att fortgå under hösten för att avveckla planeringsenheten för
särskilt boende.
*Sjuksköterskeorganisationen arbetar med förberedelser i organisationen inför en
eventuellt framtida samlokalisering. I verksamheten ses samarbetsformer över
samt möjlighet att använda befintliga lokaler till att samlokalisera delar av
verksamheten. Uppföljning av åtgärder genomförda hösten 2018 ska göras innan
årsskiftet.
*Revidera internkontrollplanen för att systematiskt arbeta med egenkontroll i
verksamheten.
*Ny IT miljö gör att implementering av nytt verksamhetssystem, Life Care pågår
och ska slutföras under början av 2020. En svår fråga har varit hur
dubbelautentisering ska göras när journalen inom kort kan nås via mobilnätet
vilken även kompliceras av kostnadsbilden för möjliga lösningar.
*Verksamheten ska följa den tekniska utvecklingen inom e-tjänster som löpande
kan skapa nya möjligheter. Under hösten kommer e-tjänst för
synpunkter/klagomål börja användas riktat mot avdelningens verksamheter.
*Med nya IT lösningar kommer fortsatt nya behov av kompetenssatsningar inom
verksamheterna krävas, vilka i sin tur förenklas av utvecklingen inom etjänster/IT-miljö. För att fortsätta integrering av evidensbaserade metoder och
tekniska lösningar kommer vi fortsatt arbeta för att ta del av regionala satsningar
inom området.
*Svårigheterna att rekrytera vissa yrkeskategorier som socionomer och
sjuksköterskor har det senaste året inneburit dyra kostnader för personal då
bemanningsföretag anlitas. För att klara personalförsörjningen i för framtiden
behöver strategiska insatser vidtas, inte bara för dessa yrkeskategorier utan
generellt. Insatser för att säkra personalförsörjningen skiljer sig delvis beroende
på yrkeskategori och är en viktig fråga individ- och omsorgsavdelningen.
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Handlingar i ärendet
Socialchef Maria Perssons rapport om delårsbokslut för individ- och
omsorgsutskottet 2019
Beslut
Individ- och omsorgsutskottet godkänner rapporten, dock går individ- och
omsorgsutskottet mot ett stort underskott och ser allvaret i den ekonomiska
situationen och vill signalera till kommunstyrelsen att man i detta läge inte kan se
omedelbara förändringar för att förändra utfallet gällande budgeten.
_____
Beslutet skickas till
Socialchef Maria Persson
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Dnr KS 2019/479

§ 67 Länsgemensam beroendemottagning för unga
13-25 år
Utifrån uppdrag från den politiska styrgruppen för utveckling av missbruks- och
beroendevården i Värmland har en arbetsgrupp tagit fram en rapport avseende en
gemensam beroendemottagning för unga i länet. Rapporten föreslår 3 delar som
bör genomföras som lämplig vårdform – Länsmottagning, vårdavdelning samt
lokala mottagningar.
Arbetsgruppen har representerats av länets socialtjänster, psykiatriska
öppenvården, barn- och ungdomspsykiatrin, första linjen och Värmlands läns
vårdförbund. Arbetsgruppen har lämnat förslag på innehåll, resursbehov,
utformning och finansiering av en länsgemensam beroendemottagning för unga,
13-25 år, vårdavdelning för unga 13-17 år samt lokala mottagningar.
I SKL:s nationella handlingsplan mot missbruk och beroende för personer 13-29
år finns en sammanställning av åtgärdsförslag som är riktade till kommuner,
landsting och regioner. Där belyses särskilt vikten av samverka mellan flera
huvudmän, tillgänglighet, delaktighet och tidig upptäckt.
Den politiska styrgruppen för missbruks- och beroendevården i Värmland
beslutade den 2019-06-12 att:
- godkänna rapporten
- rekommendera Värmlands 16 kommuner och Region Värmland att ställa sig
bakom rapporten
- ge förbundschefen i Värmlands läns vårdförbund i uppdrag att underställa
rapporten till Värmlands 16 kommuner samt till Region Värmland för synpunkter
och inriktningsbeslut
- efter bearbetning av inkomna synpunkter och inriktningsbeslut tas frågan åter
upp i den politiska styrgruppen för beslut och vidare hantering.
Hagfors kommun ser positivt på ökad samverkan mellan huvudmännen och för ett
länsgemensamt arbete för att erbjuda de unga värmlänningarna likvärdig vård
oavsett bostadsort. Efter genomlysning av rapporten står vi fortsatt positiva till
både länsgemensamt arbete samt samverkan mellan huvudmännen kommuner i
Värmland.
För rapporten Region Värmland Rapport 2019-05-17 Länsgemensam
beroendemottagning för unga 13-25 år, Vårdavdelning för unga 13-17 år och
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Lokala mottagningar, yrkar vi på återremiss.
Rapporten saknar tydlig rollfördelning samt kostnadsfördelning mellan
huvudmännen. Det saknas information avseende den föreslagna organisationen.
Ett exempel är att det saknas information om de lokala mottagningarna, då det
endast finns en lokal mottagning beskriven och kostnadsberäknad. Vad avser
vårdavdelning där vård utifrån HSL ska bedrivas enligt förslaget önskas fördjupad
beskrivning, då det hänvisas till beroendecentrum i rapporten vilket är ett HVB
hem. Hur ska formen för denna vårdavdelning vara och om beskrivningen
kvarstår som vårdavdelning inom slutenvården, uppkommer frågor. Ska
kommunerna delfinansiera en slutenvårdsavdelning? Är en eventuell
kostnadsfördelning enligt förslaget, kommunens beräknade totalkostnad eller
tillkommer dygnskostnad för vårdavdelningen? För föreslagen samverkan totalt
krävs förtydligande innan ett inriktningsbeslut kan fattas.

Handlingar i ärendet
Följebrev förslag om länsgemensam beroendemottagning unga
Region Värmland Rapport 2019-05-17 Länsgemensam beroendemottagning för
unga 13-25 år, Vårdavdelning för unga 13-17 år och Lokala mottagningar,
Värmlands Läns Vårdförbund
Tjänsteskrivelse, Svar till Värmlands Läns Vårdförbund om gemensam
beroendevård för unga, Socialchef Maria Persson

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner svar till Värmlands Läns Vårdförbund om
gemensam beroendevård för unga samt föreslå Värmlands läns Vårdförbund att
efter bearbetning av inkomna synpunkter återremittera ärendet till länets
kommuner och Region Värmland för inriktningsbeslut.
_____
Beslutet skickas till
Maria Persson, Socialchef
Värmlands Läns Vårdförbund
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Dnr KS 2019/15

§ 68 Motion om varm mat på Hagfors äldreboenden
Sverigedemokraterna i Hagfors föreslår i sin motion att Hagfors kommun återgår
till varm vällagad mat sju dagar i veckan på kommunens äldreboenden och
hemtjänst.
Aktuell motion inkom under februari månad och beslutades i kommunstyrelsen
2019-03-11 (2019/15 § 67) remitteras till kommunledningsutskottet för
beredning. Förvaltningen fick i uppdrag att återrapportera till politiken senast i
juni 2019.
Idag levererar kommunens serviceenhet mat till de enheter och måltider som
deras nuvarande kapacitet klarar. Häggården skiljer sig något från övriga boenden
avseende kvällsmaten. Till Häggården levereras matlådor en gång/vecka och
förvaras sedan i ett kylrum. Nuvarande leverantör kan ej leverera flerportionskantiner utan levererar matlådor som värms till kvällsmat. Övriga måltider med
lagad mat levereras i flerportions-kantiner och som komplement iordningställs
frukost samt mellanmål på respektive enhet.
Svar på aktuell motion avseende särskilt boende anser därmed besvarad. Vad
avser andra delsyftet i sista meningen i aktuell motion hänvisas till svar på motion
om varm mat till våra hemtjänsttagare som Oberoende Realister inkommit med
och som behandlas parallellt med denna motion.

Handlingar i ärendet
Motion om varm mat på Hagfors äldreboenden
Kommunstyrelsen Protokoll 2019-03-11 KS 2019/15 § 67
Tjänsteskrivelse, Svar på motion om varm mat på Hagfors äldreboenden, Maria
Persson, Socialchef
Bilaga till tjänsteskrivelse, Svar på motion gällande varm mat på
SÄBO/hemtjänst, Pernilla Haglund, verksamhetschef SÄBO

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna tjänsteskrivelsen som svar på motionen
och beslutar att motionen därmed är besvarad.
_____
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Beslutet skickas till
Sverigedemokraterna
Maria Persson, socialchef
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Dnr KS 2019/458

§ 69 Förslag till budget 2020 för den gemensamma
hjälpmedelsnämnden
Enligt avtal om samverkan i gemensam hjälpmedelsnämnd ska Region Värmland
fastställa budgeten för gemensamma nämnden efter samråd med länets
kommuner. Budgeten för Hjälpmedelsnämnden är i princip oförändrad sedan
2017. Kostnaderna för den gemensamma nämnden har ökat till följd av årliga
lönerevisioner och av att ökade volymer hjälpmedel förskrivs och distribueras till
regionen och kommunerna.
Hjälpmedelsnämnden behöver därför utöka sin ram med 350 tkr. Enligt
fördelningsprincipen ska 50 procent finansieras av Region Värmland och
resterande 50 procent fördelas bland de medverkande kommunerna utifrån andel
befolkning som är 80 år eller äldre 1 november 2019.
Utifrån befolkningsstatistiken 1 november 2018 skulle denna ökning innebära att
5 % av kostnadsökningen för kommunerna på 175 tkr avser Hagfors kommun,
vilket innebär en ökad kostnad om 8 750 kr.

Handlingar i ärendet
Brev HMN från Region Värmland
Protokoll HMN au 190319

Beslut
Individ- och omsorgsutskottet beviljar ökad budgettilldelning till gemensam
hjälpmedelsnämnden inför budget 2020 samt föreslår för kommunstyrelsen att
beakta denna kostnadsökning i arbetet med kommande budgetarbete.

_____
Beslutet skickas till
Maria Persson, Socialchef
Region Värmland
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Dnr KS 2019/379

§ 70 Föreningsbidrag DHR
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 inkom med en ansökan, varav fyra
beviljades föreningsbidrag vid utskottssammanträdandet i augusti.
En ansökan var ej fullständig, samma dag som föregående sammanträde inkom
dock DHR med den sedan tidigare utlovade kompletteringen.
Kompletterande beslut om föreningsbidrag avseende 2019, föreslås:
DHR, Hagfors-Munkfors- Filipstad 22 000kr
Handlingar i ärendet
Riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag inom området funktionshinder –
Hagfors kommun (2012-05-28 §20 KF)
Ansökan föreningsbidrag DHR, inklusive komplettering
Tjänsteskrivelse, Ansökan om föreningsbidrag, område funktionshinder 2019 nr
2, Maria Persson, Socialchef

Beslut
Individ och omsorgsutskottet beslutar godkänna förslag på ytterligare fördelning
av föreningsbidrag inom området funktionshinder verksamhetsåret 2019.

_____
Beslutet skickas till
Maria Persson, socialchef
Malin Hedberg-Soini, ekonom
DHR Hagfors-Munkfors- Filipstad, Ann-Christine Månsson
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Dnr KS 2019/22

§ 71 Anmälningsärenden 190930
Dnr KS 2019/399, handling 2
Medeltilldelning-Klarälvdalens samordningsförbund
Dnr KS 2019/455
Rapport enligt lex Sara om missförhållanden eller risk för missförhållande, SoL
och LSS
Dnr KS 2019/455, handling 2
Utredning av rapport om missförhållande i enlighet med 24 § LSS
Dnr KS 2019/8, handling 44
Delegeringsbeslut bostadsanpassning t o m augusti månad 2019
Dnr KS 2019/8, handling 45
Delegeringsbeslut vård- och omsorg t o m augusti månad 2019
Dnr KS 2019/8, handling 46
Delegeringsbeslut vuxengruppen t o m augusti månad 2019
Dnr KS 2019/8, handling 47
Delegeringsbeslut familjerätten t o m augusti månad 2019
Dnr KS 2019/8, handling 48
Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen t o m augusti månad 2019
Dnr 2018/167, handling 5
Brottsofferjouren, kommunbidrag för 2019
Dnr KS 2019/4, handling 36
IVO-Meddelande anmälan klagomål hälso- sjukvård
Dnr KS 2018/210, handling 2
Ivo-Beslut tillsyn av stödboende Mana
Dnr KS 2019/4, handling 40
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Kontrollrapport livsmedel gruppbostad Villan
Förvaltningsrätten i Karlstad
Dom mål nr 707-19
Hovrätten i Västra Sverige
Mål nr: T 3643-19
Förvaltningsrätten i Karlstad
Dom mål nr 3182-19
Dom Kammarrätten Göteborg
Överklagan LVU

Beslut
Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden.
_____
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