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§ 27 Information om budget 2018 
Vård- och omsorgschef Eva Alama och socialchef Monica Hammar informerar 
om verksamhetens förslag till budgetkommittén för Individ- och 
omsorgsutskottets verksamhetsområde 2018. 

Beslut 

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisningen 

_____ 
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Dnr KS 2017/30 

§ 28 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och 
omsorgsavdelningen  
Redovisning av vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari t.o.m. 
april månad, visar en negativ avvikelse om 588 tkr mot budget. Sjukfrånvaron 
jan- mars: 9,94 % (2016 jan-mars: 10,49 %). Avdelningen har sökt 3 700 Mkr 
stimulansmedel för ökad bemanning 2017. Avdelningen har ännu inte fått besked 
från Socialstyrelsen om 2016 års redovisning av stimulansmedel är godkänd, 
avvaktar av den anledningen med att justera prognos. Helårsprognos: - 3 500 tkr 

Vård- och omsorgsavdelningens administration 

Vård- och omsorgsavdelningens administration redovisar en avvikelse mot budget 
med + 730 tkr. Färdtjänsten visar en positiv avvikelse om 400 tkr, vilket beror på 
periodisering. Avdelningen har ej kunnat ta hem personer som av landstinget 
meddelats utskrivningsklara, 8 dygn har registretas tom april. Avdelningen har 
erbjudit 30 undersköterskor med företrädesrätt en tillsvidareanställning på 85 % 
from 2017-06-01, 26 personer har tackat ja. 

Särskilda boende/ Korttidsboende 

Särskilda boenden redovisar en avvikelse om -930 tkr. På en enhet har man extra 
personal p.g.a. vård- och omsorgstagare med specifika behov. Arbete pågår med 
att successivt minska personal över budget. Ökad vårdtyngd på några enheter har 
medfört extra personal. Några boenden och arbetsgrupper har under våren haft 
högre kostnader p.g.a. av influensa och magsjuka.  Korttidsboende redovisar en 
avvikelse mot budget om - 420 tkr. Fortsatt hög beläggning på korttidsboendet 
under de första månaderna. Enheten påverkas även av att förhöjda 
sysselsättningsgrader inte inryms i schema. Ombyggnation i syfte att utöka 
verksamheten med ytterligare två lägenheter på Lillåsen är klart. (Beslut KF 
2016-11-28).   

Hemtjänst 

Hemtjänsten visar totalt, inklusive natt - 455 tkr i avvikelse mot budget. Den 
beviljade tiden är fortsatt hög. Befolkningsprognos 2017-2026 visaratt andelen 80 
år och äldre kommer att öka, vilket medför att den beviljade tiden sannolikt inte 
kommer att minska. Prognos för resursfördelnings-kontot: - 2 000 tkr. Den 
beviljade tiden och hälso- och sjukvårdstiden har ökat kraftigt i Råda hemtjänst.  
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Förslag till åtgärder 

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. 

Handlingar i ärendet 

Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2017-05-11 
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning 
och åtgärder.  

_____ 
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Dnr KS 2017/30 

§ 29 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala 
avdelningen 
Avdelningens sjuktal för mars månad är något lägre än föregående månad (8,33 % 
jfr 9,99 %), men kvarstår på en för avdelningen hög nivå.  

För perioden finns en positiv avvikelse på drygt + 14 000 tkr, vilket i huvudsak 
härrör från intäkter som ännu inte periodiserats för flyktingmottagande och 
felperiodisering av budget i förhållande till intäkter inom verksamheten för 
ensamkommande barn. Projektmedel inom ESA och utstående fakturor för köp av 
vård och elevhemsplatser påverkar redovisningen, liksom eftersläpning av intäkter 
inom assistans. Detta kommer att rätta till sig på helår.  

Prognosen för helår visar på ett minus med – 293 tkr, vilket är en försämring med 
486 tkr jämfört med föregående prognos. Den försämrade prognosen beror fortsatt 
på kostnader för bemanningsföretag inom IFO och placeringar inom 
familjehemsvården. Ett elevhemsärende har tillkommit inom LSS som påverkar 
prognosen negativt. 

LSS och socialpsykiatri 

Verksamhetens prognos är + 527 tkr på helårsbasis, vilket är en försämring med 
66 tkr från föregående period. Ett nytt elevhemsärende har tillkommit, men 
påverkan på utfall på helår kan reduceras något genom att vi för närvarande inte 
behöver köpa institutionsplats i verksamheten.  Fortsatt släpar intäkterna från 
Försäkringskassan. Omprövningar av rätten till assistans från Försäkringskassan 
utgör fortsatt en risk för ökade kommunala kostnader på sikt. 

Individ och familjeomsorg  

Verksamhetens prognos pekar på ett överskridande om -900 tkr, vilket beror på 
kostnader för bemanningsföretag samt fler familjehemsplaceringar än budget på 
helår. Användandet av bemanningsföretag beror på att vi inte klarat att rekrytera 
socionomer till vakanser inom myndighetsutövningen. Kostnaderna för 
ekonomiskt bistånd fortsätter att ligga högre än jämförbar period 2016, men lägre 
än budget, varvid ett överskott prognosticeras för helår. 

Enheterna för mottagande av ensamkommande barn arbetar fortsatt med 
förändringar i verksamheten för att anpassa den till minskat antal barn och 
förändrade ersättningsnivåer från Migrationsverket. 
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Enheten för sysselsättning och arbete (ESA) 

Daglig verksamhet ger ett plus till enheten med + 80 tkr, beroende på lägre 
lönekostnader. I verksamheten finns flera långtidssjukskrivningar och 
lönekostnaden för vikarier ligger något lägre. Projektmedel som skall täcka löner 
under året på arbetsmarknadsdelen ligger med och påverkar resultatet för 
perioden. Samtal pågår med Arbetsförmedlingen om ett gemensamt 
sysselsättningsprojekt för målgruppen nyanlända. Trolig start vid en 
överenskommelse är efter sommarperioden. 

Förslag till åtgärder 

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

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

Fortsatt arbete med verksamhetsanpassning och bemanning inom individ- och 
familjeomsorgens verksamhetsområden 

Fortsatt arbete med frisknärvaro och rehabilitering inom avdelningen i syfte att 
sänka sjuktalen 

Handlingar i ärendet 

Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2017-05-11 
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner Sociala avdelningens budgetuppföljning och 
åtgärder. 

_____ 
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Dnr KS 2017/234 

§ 30 Besluts- och behörighetsattester inom individ-  
och omsorgsutskottets verksamhetsområde 
Det har upprättats en del ändringar inom individ- och omsorgsutskottets 
verksamhetsområde och därmed även ett nytt och uppdaterat förslag till besluts 
och behörighetsattester. 

Handlingar i ärendet 

Ekonom Malin Hedberg Soinis skrivelse, 2017-05-29 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om behörighets- och beslutsattester, att gälla från och 
med 2017-07-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Malin Hedberg-Soini 
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Dnr KS 2017/187 

§ 31 Föreningsbidrag vård och omsorg 
Det finns två möjligheter för pensionärsorganisationerna att söka kommunalt 
bidrag: 

Evenemangs- och utvecklingsbidrag för aktiviteter riktade mot målgruppen 
pensionärer. 

Inom individ och omsorgsutskottets verksamhetsområde finns även möjlighet för 
pensionärsföreningar att söka ytterligare bidrag, genom att planera aktiviteter som 
medför kvalitetshöjning för personer som redan har insatser eller förebygga behov 
av insatser i kommunal vård- och omsorg. 

Fem pensionärsföreningar har lämnat in ansökan om föreningsbidrag inom 
individ- och omsorgsutskottets verksamhetsområde, för arrangemang av fester, 
dans, bingo, friskvård, gymnastik, boule. 

Förslag på bidrag: 

PRO Hagfors: 7 000 kr 

PRO Ekshärad: 3 600 kr 

SPF Hagfors -Uddeholm: 1 700 kr 

PRO Sunnemo: 1 200 kr 

PRO Råda:1 500 kr 

Handlingar i ärendet 

Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2017-05-12 
Ansökningar 
Brev ansökan om bidrag, riktlinjer föreningsbidrag, ansökningsblankett 

Beslut 

Ärendet bordlägges och tas upp på nästa utskott. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Eva Alama, vård- och omsorg 
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Dnr KS 2017/242 

§ 32 Remiss- Överenskommelse om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värml and 
Den 1 januari 2018 införs lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård. Samtidigt upphävs lagen (1990:1404) om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso-och sjukvård. 

Syftet med den nya lagen är att främja en god vård och en socialtjänst av god 
kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från 
socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso-och sjukvården eller den 
landstingsfinansierade öppna vården. 

I lagen anges att landsting och kommun får träffa överenskommelse om att 
kommunens betalningsansvar ska inträda vid en annan tidpunkt eller med ett 
annat belopp än vad som bestäms i den nya lagen om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso-och sjukvård. Huvudmännen får komma överens om när 
kommunernas betalningsansvar inträder och om vilka belopp som ska gälla. 

Det står huvudmännen fritt att avtala om även andra områden som kan beröras av 
denna lag. Det kan t.ex. handla om gemensam uppföljning av hur samarbetet 
fungerar, uppföljning av kostnader för utskrivningsklara patienter, gemensamt 
utvecklingsarbete och hur resurser och kostnader kan fördelas mellan huvud-
männen för att sammantaget göra mest nytta för patienterna. 

I Värmland har en arbetsgrupp bestående av representanter från länets kommuner 
och landstinget i enlighet med den nya lagen tagit fram ett förslag till 
överenskommelse. Landstinget och kommunen ska också, utarbeta gemensamma 
riktlinjer till vårdgivare och till dem som bedriver socialtjänst avseende 
samverkan enligt den nya lagen. 

Förslaget till överenskommelse har skickats ut på remiss för politiskt beslut till 
länets kommuner och landstinget i Värmland, svar önskas senast 2017-06-16. 

Handlingar i ärendet 

Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2017-05-12 
Remiss gällande förslag till samverkansöverenskommelse 
Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård i 
Värmland 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso-och sjukvård i Värmland, att gälla from 2018-01-01. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Eva Alama 
Isa Nyberg 
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Dnr KS 2017/244 

§ 33 Kulturgaranti inom vård och omsorg 
Vård- och omsorgsavdelningen har under många år uppmärksammat vikten av att 
planera för och utöva fysiska och sociala aktiviteter på särskilt boende och 
korttidsboendet. Sedan 2015 har vård- och omsorgsavdelningen sökt och blivit 
beviljade medel för två projekt, helhetshälsa och kultur för äldre. 

I projekt, helhetshälsa har avdelningen med stöd av stimulansmedel för förhöjd 
bemanning, projektanställt 1,0 rehabassistent som arbetar för att motivera och 
uppmuntra till fysiskt vardagsaktivitet på särskilt boende, såsom promenader, 
enkel sittgymnastik och styrketräning. 

Nästa steg - att införa mer sociala och kulturella aktiviteter genomförs genom 
projekt, kultur för äldre. Detta projekt är ett fördjupat samarbete mellan 
biblioteket och rehabverksamhet. Målet är att personalen på särskilt boende ska 
kunna upptäcka nya arbetssätt gällande enklare aktiviteter som inte kräver allt för 
mycket förberedelse. Vård- och omsorgsavdelningen har utsett aktivitetsombud 
som tillsammans med annan personal och enhetschef ska få en fördjupad kunskap 
genom föreläsningar och workshops, i vad kultur kan betyda för hälsan och få 
inspiration till sociala och kulturella aktiviteter på boendet. 

Vår vision är att kultur blir en naturlig del inom kommunens vård- och omsorg, 
lika självklart som mat och medicin. Kultur i vården kan vara dans, musik, teater, 
litteratur, konst eller annat som stimulerar sinnena. 

Vård- och omsorgsavdelningen har fått i uppdrag av ansvariga politiker att 
upprätta en kulturgaranti för särskilt boende. 

Handlingar i ärendet 

Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2017-05-15 
Förslag på kulturgaranti 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsavdelningens kulturgaranti för 
särskilt boende. 
_____ 

Beslutet skickas till 

Pernilla Haglund Verksamhetschef särskilt boende 
Carina Wiberg, Verksamhetschef Rehab  
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Dnr KS 2017/16 

§ 34 Medborgarförslag angående mat på 
Skogvaktaren 
Sedan några år serveras ingen lunch på helger i matsalen på Skogvaktaren. 
Bakgrunden till beslutet var att arbetsbelastning för vård- och omsorgspersonalen 
på helger och röda dagar med ansvar för matsalen var hög. Övriga veckodagar 
bemannades matsalen av personal från måltidsverksamheten. Personal inom vård- 
och omsorgsavdelningen upplevde det stressigt, samtidigt som man periodvis 
hade svårigheter att rekrytera tillräckligt med personal, för att utföra ordinarie 
vård- och omsorgsarbete. 

Även måltidsverksamheten såg svårigheter att bemanna matsalen på helger och 
röda dagar då det skulle medföra omreglering av tjänst, utökning av budgetram 
samt försämrad kontinuitet. Måltidsverksamheten hade då en personal som 
arbetade heltid i matsalen och även fungerar som värdinna på huset. Detta 
medförde att det även fanns tid och utrymme till social samvaro och aktiviteter på 
vardagar, som ett komplement till de aktiviteter som utfördes av personal från 
kommunrehab. 

Under några år var matsalen stängd även på röda dagar som infaller måndag till 
fredag. I samband med pensionsavgång inom måltidsverksamheten omreglerades 
en tjänst 2016, vilket medförde möjlighet att tillmötesgå önskemål om utökat 
öppethållande av matsalen på Skogvaktaren. Förändringen innebar att matsalen 
hålls öppen måndag till fredag - även om röd dag infaller under vardag och att det 
fortfarande finns möjlighet att på vardagar genom värdinna och kommunrehab, 
delta i gemensam samvaro och de aktiviteter som erbjuds. 

Sjuksköterskorna inom vård- och omsorgsavdelningen arbetar aktivt med att 
bedöma risk för fall, trycksår och undernäring hos vård- och omsorgstagare, som 
har insatser från avdelningen. Om man upptäcker risker sätts förebyggande 
åtgärder in. 

Handlingar i ärendet 

Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2017-05-09 
Inez Danielssons medborgarförslag, 2017-05-02 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att det förnärvarande inte kommer att serveras mat i 
matsalen på lördagar och söndagar. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2017-05-09 
Inez Danielsson, Abborrtorpsvägen 10 E, 683 31 Hagfors 
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Dnr KS 2017/192 

§ 35 Ansökan om ekonomiskt bidrag till 
Brottsofferjouren 2018 
Brottsofferjouren Värmland ansöker om ekonomiskt bidrag med sex kronor per 
invånare för verksamhetsåret 2018 och framåt. 

Brottsofferjouren är en ideell förening med uppgift att stötta brottsoffer. De är en 
viktig samverkanspart för socialtjänsten i dess lagstadgade arbete med att stödja 
personer som utsatts för brott. Hagfors kommun stödjer idag verksamheten med 
ett bidrag om fyra kronor per invånare, vilket motsvarar 47 324 kronor baserat på 
invånarantal 1 november 2016. För att bibehålla hög kvalitet och god 
tillgänglighet i verksamheten ansöker Brottsofferjouren om en ökning av bidraget 
från fyra till sex kronor per invånare från 2018. 

En utökning av bidraget till sex kronor, ger en ökad kostnad om 23 662 kronor 
baserat på invånartal 1 november 2016. . 

Handlingar i ärendet 

Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2017-05-15 
Ansökan från Brottsofferjouren Värmland inkl. verksamhetsberättelse 2017 

Beslut 

Individ och omsorgsutskottet beslutar bevilja Brottsofferjouren Värmland bidrag 
om fyra kronor per invånare för verksamhetsåret 2018. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Monica Hammar, socialchef 
Malin Hedberg-Soini, ekonom 
Brottsofferjouren Värmland, Drottninggatan 30, 652 25 KARLSTAD 
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Dnr KS 2017/235 

§ 36 Regional handlingsplan för suicidprevention oc h 
minskad psykisk ohälsa 
Suicid (självmord) är ett folkhälsoproblem. Det är den vanligaste dödsorsaken 
bland män i åldersgruppen 15-44 år och bland kvinnor i samma åldersgrupp är det 
den näst vanligaste dödsorsaken efter cancer. I Värmland är antalet fullbordade 
suicid cirka 40 per år. Det är därför angeläget att genom strukturerade insatser 
minska antalet självmord. 

En arbetsgrupp bestående av representanter för länets kommuner, landstinget, 
Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Svenska kyrkan, Trafikverket och idéburen 
sektor har tagit fram ett förslag till rubricerad handlingsplan. Ann Sjögren-
Bengtsson, verksamhetschef för LSS och Socialpsykiatri i Hagfors har ingått i 
arbetsgruppen. 

Den upprättade handlingsplanen för Värmlands län ska brytas ner till lokala 
aktiviteter. 

Förslag föreligger att respektive part godkänner handlingsplanen, samt fortsätter 
utvecklingsarbetet på det lokala planet. 

Handlingar i ärendet 

Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2017-05-03 
Regional handlingsplan för suicidprevention och minskad psykisk ohälsa 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättad handlingsplan för suicidprevention och 
minskad psykisk ohälsa. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Anders Andrén, Folkhälsostrateg, Landstinget i Värmland, anders.andren@liv.se 
Monica Hammar 
Eva Alama 
Tove Frostvik 
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Dnr KS 2017/131 

§ 37 Rapport från revisorerna Samverkan kring barn 
och unga med psykisk ohälsa 
Hagfors kommuns revisorer har granskat Hagfors kommun och landstinget i 
Värmlands samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Granskningen är 
en del av en länsövergripande revision i länet av kommun och landstings 
revisionen. 

Rapporten lyfter fram två områden som Hagfors rekommenderas arbeta vidare 
med: 

Intern samverkan; förtydliga den politiska styrningen inom kommunen och 
utveckla samverkan för att få ett gemensamt perspektiv av barn- och 
ungdomsfrågorna samt att resultatet i elevhälsoundersökningen (ELSA) på ett 
tydligare sätt bör ingå i förvaltningens analys- och kvalitetsarbete. 

Samverkan med landstinget; förtydliga vardera organisationens ansvar, roll och 
öka kännedomen om varandras uppdrag. 

Hagfors kommun genomför ett antal åtgärder som ligger väl i linje med de 
områden som kommunen rekommenderas arbeta vidare med.  

För barn och ungas hälsa finns idag en styrgrupp bestående av politiker och 
tjänstemän med beslutsmandat från både kommunen och landstinget. Då första 
linjen skall förändras under hösten till att omfatta hela norra delen av länet 
kommer styrgruppens uppdrag att ses över och revisionens synpunkter beaktas. 

Individ- och familjeomsorgen kommer se över möjligheten att teckna avtal med 
BUP under året, i enlighet med revisionens rekommendation. 

Inom barn- och bildning sker ett utvecklingsarbete inom elevhälsan, där ELSA 
används som underlag för insatser på både kort och lång sikt. 

En översyn av den årliga verksamhetsrapporteringen till utskott och KS kommer 
att ske, i syfte att på ett tydligare sätt redovisa det arbete som genomförs inom 
ramen för samverkan till målgruppen barn och unga. 

Handlingar i ärendet 

Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2017-05-26 
Tjänsteskrivelse från kommunrevisorerna 
Rapport Hagfors kommun samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa 
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Redogörelse av vidtagna och planerade åtgärder gällande samverkan kring barn 
och unga med psykisk ohälsa 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner verksamheternas åtgärder med anledning av 
revisionens rapport. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Monica Hammar 
Tove Frostvik 
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§ 38 Redovisning av sjukfrånvaro 
Socialchef Monica Hammar och vård- och omsorgschef Eva Alamas rapporterar 
om sjuktal inom Individ- och omsorgsutskottets område under 1:a kvartalet 2017. 

Beslut 

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisningen. 

_____ 
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§ 39 Information från verksamheten  
Vård- och omsorgschef Eva Alama och socialchef Monica Hammar redovisar 
resultatet i medarbetarundersökningen 

Monica Hammar informerar att Barn- och ungdomsenheten har ändrat tjänstetitel 
på biträdande socialsekreterare till socialsekreterare 

Visit kommer att ingå i norra distriktet under hösten och kommer att besöka 
Hagfors vissa bestämda dagar. 

Beslut 

Individ- och omsorgsutskottet godkänner rapporteringen 

_____ 
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Dnr KS 2017/26 

§ 40 Anmälningsärenden 
Miljö- och byggavdelningen: 
Kontrollrapport livsmedel, Häggården. Dnr KS 2017/4, handl nr 22. 
Kontrollrapport livsmedel, Heden HVB. Dnr KS 2017/4, handl nr 25. 

Arbetsförmedlingen – Lokal överenskommelse inom ramen för Lagen om 
etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Dnr KS 2017/11, handl nr 41. 

Värmlands läns vårdförbunds förbundsbrev april 2017. 

Pensionärsrådet, 2017-05-16, §§ 8-12. 

Råd för funktionshinderfrågor, 2017-05-16, §§ 4-6. 

Delegeringsbeslut och barn- och ungdomsenheten t o m mars 2017 samt Sociala 
avdelningen, äldreomsorg, Rehab,  t o m april 2017 Dnr KS 2017/8. 

Beslut 

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden 

_____ 

 
 


