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§ 91 - Information från verksamheten
-

Socialchef Maria Persson informerar kring coronaläget samt summerar
hur sommaren fungerat ute i verksamheterna.

-

Arbetet av genomlysningen på särskilda boenden pågår och kommer
redovisas längre fram i höst.

-

Även arbetet kring Nära vård pågår och processen intensifieras under
hösten.
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Dnr KS/2021:26

§ 92 - Verksamhets- och budgetuppföljning Individoch omsorgsavdelningen januari-maj 2021
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 fortsatt ha
beredskap för en eventuell ökad belastning på verksamheten samtidigt som
förberedelse för minskade restriktioner från nationellt och regional nivå arbetas
fram. Nationellt implementeras minskade restriktioner och under maj har
Värmland följt trenden. I slutet av maj och början av juni har den situationen
förändrats. Detta ställer krav på intern och extern kommunikation och samverkan.
Avdelningen fortsätter ha fokus på att upprätthålla 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. Arbete med planering av
sommaren har haft ett högt fokus under maj månad. Vår verksamhet har varit
representerad i arbetet med att ta farm goda exempel kring nära vård.

Hemtjänst
Hemtjänsten fortsätter redovisa ett överskott. Utfallet efter maj har förbättrats
något trots att vi inte blivit kompenserade för löneökningar. Resurskontots utfall
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fortsätter att kompensera för gruppernas underskott. Sjukfrånvaron i april är
fortsatt hög, 14,95%. Den beviljade tiden är ungefär densamma som föregående
månad och mindre än maj 2020. Vårdtyngden är fortsatt låg i vissa grupper. Det
fattas fortfarande ett antal vikarier inför sommaren även om det ser något bättre
ut. Den största svårigheten är att det är oerhört svårt att hitta vikarier med
undersköterskekompetens. Det är problematiskt då hemtjänsten utför många,
ganska avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Effektivitetsmåttet i maj är
81,5%, vilket är något bättre än i april. Biståndsenheten har under haft ett något
minskat inflöde av ärenden, dock har vissa handläggare haft en några
komplicerade ärenden som tagit mycket tid. Ärendeflödet innebär att 90% av
vård- och omsorgstagarna har ett aktuellt uppföljt beslut.

Uppföljning hemtjänsten
2021

mars

april

maj

maj 2020

Kostnad hemtjänst totalt
kr/månad

8 196 275

8 561 968

8 785 836

9 213 953

Budget hemtjänst totalt
kr/månad

8 310 087

8 581 150

8 738 716

8 633 872

Beviljad tid totalt
timmar/månad

9 461

8 741

8 948

10 931

Beviljad tid totalt
timmar/dag

305

291

289

353

Antal personer med insats

429

427

432

429

Kostnad hemtjänst,
kr/beviljad timme

866

980

982

843

Kostnad baspersonal
kr/månad

6 546 116

6 870 930

7 066 755

7 434 034

Beviljad tid inkl. HSL och
kringtid

15 015

13 872

14 200

17 347

Kostnad/beviljad tid

436

495

498

429

Beviljad tid för perioden janmaj

25 927

34 668

43 616

57 599

Särskilda boende/ Korttidsboende
Under våren har verksamheten haft fortsatt höga kostnader relaterat till pandemin
då enskilda vård- och omsorgstagare med symtom krävt personal dygnet runt för
att hjälpa dem hålla distans till medboende på enheten.
Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 7/27

2021-08-30

Individ- och omsorgsutskottet

Vissa enheter har fortsatt en hög vårdtyngd med personer som behöver extra hjälp
och stöttning. Detta gäller främst våra demensenheter där det i dagsläget finns
personer med stor motorisk oro som inte kan lämnas utan tillsyn. Detta
komplicerar bemanningen främst nattetid varpå förstärkning varje natt krävs för
att kunna tillgodose den enskildes behov. Viss förstärkning krävs även dag- och
kvällstid. Verksamheten arbetar kontinuerligt för att följa upp behovet av
extrapersonal men en svårighet med det är att det i dagsläget inte finns något
mätinstrument för att bedöma vilket behov som föreligger.
Ytterligare en faktor som påverkat budgetutfallet är att det i dagsläget finns 25
tomma platser på särskilt boende/korttids. Detta genererar i att verksamheten
förlorar omvårdnadsintäkter, tom maj redovisar verksamheten ett minusresultat
om 545 tkr avseende intäkter. Omfördelning av personalresurser har till viss del
kunnat ske till enheter med ökat personalbehov men möjligheten till detta
påverkas av utfall/placering av de tomma platserna.

Rehab
Direktiv om vissa lättnader har kommit vi har valt att öppna upp för underhållning
på särskilda boenden utomhus. Aktivitetssamordnare håller på med en planering
för sommaren. Under denna pandemi har aktivitetssamordnare satsat mer på
spridning av digitala utbud som gör att man kan i verksamheterna anpassa tid, dag
och vilken typ av underhållning som önskas. Det är eftersträvansvärt och viktigt
att det finns ett brett utbud av aktiviteter. Enheten har sedan ett ansvar att använda
materialet så det blir levande aktiviteter ute i verksamheterna. Uppstart av
dagverksamheten Skogvaktaren avvaktas och fortsatt sociala besök görs hos dem
som är beviljade insatsen. Några fler personer planeras in på Solåsbacken och
HSL dagverksamheten på kommunrehab, anpassningar av miljön pågår för ett
coronasäkert arbetssätt. Vi fortsätter vårt arbete med sociala besök hos de
personer som har dagverksamhet och där bistånd och enhetschefer signalerat om
behov av besök. Det är fortsatt högt tryck på rehabassistenter.
Till hösten planeras att alla leg personal tjänster kommer vara tillsatta. Ett
förberedande arbete pågår för det samt att börja arbeta mer personcentrerat,
"VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG". En del i det arbetet är också ökad team
samverkan som pågår nu via digitala möten med yrkesgrupperna, arbetsterapeut,
sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska , enhetschef och verksamhetschefer
samt MAS/MAR. Där vi ska arbeta in plankonferens och teamkonferens i bredare
utsträckning i verksamheterna. Rehabverksamheten har under perioden haft
personal hemma på grund av covid-19 restriktioner som på verkat delar av
verksamheterna.
Förflyttningsutbildning, lyft och lyftsele till sommarvikarier pågår fortfarande då
det kommer in nya vikarier i verksamheterna ännu.
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Bostadsanpassningshandläggare arbetar 50% i Hagfors kommun och 50% i annan
kommun. Vi arbetar för att få till ett bra arbetsflöde samt samverkan under
sommaren.

SSK/HSL
De tidigare vakanta tjänsterna på Tranan är nu tillsatta med två
distriktssköterskor. Under slutet av månaden har genomförda vaccinationer
summerats och de ska rapporteras till Region Värmland som underlag för den
ekonomiska kompensation som kommunerna får för arbetet med att vaccinera
vård- och omsorgstagare samt vissa personalgrupper. Inom
sjuksköterskeorganisationen har förstärkning på Häggården krävts efter en
tidigare händelse som innebar personalomsättning samt ökat behov av genomgång
vårdtagares behov och HSL insatser.
Centraliseringen av HSL förråden har fallit väl ut men vid en inspektion på en
utpost finns ett för stort lager så arbetet med att centralisera förråden får fortgå.
Kommunen har betalat för ett dygn på sjukhus fram till nu, uppföljning av
arbetsprocessen vid hemgång från slutenvården krävs regelbundet. Samverkan
med sjuksköterska på vårdcentralen fungerar mycket bra. Kommunen har i
nuläget god tillgång på egna platser som förhoppningsvis minskar risken för att
betala fler vårddygn.
Fortsatt stort behov av att säkerställa efterlevnad av aktuella restriktioner och
rekommendationer utifrån pandemin. Arbetet sker i samverkan externt och
internt.
Under maj har arbete för ökad teamsamverkan genomförts med yrkesgrupperna,
arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska och enhetschef med
ledning av verksamhetschefer samt MAS/MAR. Arbetet syftar till att fördjupa
samverkan och utveckla arbetssätt på enheterna genom teamsamverkan där också
ytterligare yrkeskategorier kommer delta. Några av verktygen som implementeras
ytterligare genom arbetet är plankonferens och teamkonferens.

LSS & socialpsykiatri
Fortfarande är läget kring personalförsörjning svårt ute i verksamheterna. Vårdomsorgstyngden ökar och ärenden blir mer komplexa vilket gör att det redan i det
dagliga arbetet försvårar personalförsörjningen. Framförallt gäller detta inom
Personlig assistans och gruppbostaden Villan.
Personalförsörjning är svår redan i utgångsläget semesterrekryteringen försvårar
än mer, situationen bedöms bli påfrestande om behov av ytterligare rekrytering
uppstår under sommaren.
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Analys av sjukfrånvaron inom LSS och socialpsykiatrin gällande januari - april
visar en betydligt mindre påverkan än samma period förra året, vilket är
glädjande.
Sammanställning av beviljade insatser ökning av de övriga insatserna inom LSS,
ärenden som också är mer komplexa (framförallt personer med annat språk, vilket
försvårar rekryteringen m.m.). Korttidstillsyn är högaktuellt och man arbetar idag
för fullt för att hitta möjligheter att kunna verkställa med så god kvalitet som
möjligt.
Digitala APT fortsätter och cheferna känner sig mer trygga och hanterar det efter
bästa förmåga. Verksamheten har även genomfört flera intervjuer med vikarier
via digitala forum. Den digitala resan har utvecklats med hög fart och många
gånger med positivt resultat.
Covid-läget är lugnt, och smittspridning har inte skett under sista månaden.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)
Arbetsmarknadsenheten
Verksamheten fortsätter att arbeta med kartläggning och validering av våra
deltagare. Vi identifierar en realistisk yrkesidentitet och det långsiktiga målet är
egen försörjning. Samverkan med arbetsförmedlingen mycket låg då alla som är
inskrivna på arbetsförmedlingen hänvisas till en fristående aktör och inte till
kommunens arbetsmarknadsenhet. Vi har idag 44 personer som har extratjänst,
vilket varit en mycket bra insats för de som fått denna. Arbetsförmedlingens
minskade budget utrymme gör att det inte kommer anställas eller förlängas några
extratjänster. Detta gör att vårt arbetssätt får intensifieras, vi har ett nära
samarbete med vuxen utbildningen och socialtjänsten.
Daglig verksamhet
Verksamheten fungerar på ett bra sätt, den kommer dock från hösten att förändra
grupperna på aktivitetshuset Björkdungen. Fixarservice har nu bytt lokaler och
finns nu också på Björkdungen. Att ha en samlad daglig verksamhet och
samverkan med Arbetsmarknadsenheten fungerar bra.
Projekt
Enheten ansvarar för två ESF projekt Yrkesväg Värmland och Värmlands
arbetskraft. Båda dessa projekt fungerar mycket bra för våra deltagare. De har
byggt nya samverkansstrukturer, förändrat inriktningen så SFI blir yrkesinriktat
samt lett till att personer kommit närmare arbetsmarknaden.
För att bygga samverkan strukturer mellan arbetsförmedlingen och kommunen
har ett statsbidrag beviljats. Detta innebär att utifrån den nya organisation och
förändrat arbetssätt som arbetsförmedlingen har bygga nya samverkan strukturer
med kommunen och det kommer då främst att gälla socialtjänsten och skolan.
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Individ- och familjeomsorg (IFO)
Ytterligare en rekryteringsomgång har genomförts under maj för att försöka
rekrytera socialsekreterare till barn och ungdomsgruppens vakanta tjänster, dock
utan något resultat än så länge. Personalsituationen under sommaren kommer
därmed bli ansträngd då verksamheten handlägger ett flertal ärenden som kräver
både hög kompetens och är resurskrävande. Under maj har även ett flertal beslut
tillkommit i förvaltningsdomstol gällande LVM, det vill säga tvångsvård för
personer med beroendeproblematik vilket också tagit stora personalresurser i
anspråk. Någon volymökning på grund av pandemin kan fortfarande inte påvisas
och de omfattande åtgärderna som görs för både barn och vuxna missbrukare
bedöms heller inte ha koppling till situationen kring covid-19. Utvecklingsarbetet
kring missbruksvården i länet fortsätter och det är nu kart att ett HVB-hem för
barn och unga kommer starta upp kring årsskiftet och drivas genom Värmlands
läns vårdförbund.

Integration
I arbetet med att skapa bra förutsättningar för målgruppen är IFO och AME
fortsatt en del av ett antal projekt, som syftar till att stödja och skapa
förutsättningar till stegförflyttningar mot arbete och egenförsörjning.
Egenförsörjning kan innebära stegförflyttning till att komma rätt i andra
välfärdssystem som innebär ersättning från andra myndigheter.
Under 2021 ska Hagfors kommun ta emot 10 kvotflyktingar. Under maj har fem
personer anlänt och ytterligare fem kommer anvisas till Hagfors under hösten.
Gällande ensamkommande barn och unga ansvarar Hagfors kommun i dag för sex
personer under 21 år. Tre är placerade i familjehem och tre har eget boende med
bostadssocialt kontrakt och försörjningsstöd.

Sammanfattning
För perioden januari till maj redovisas ett resultat om - 8,5 mkr i förhållande till
beslutad budget för avdelningen. Periodens resultat påverkas till störst del av
merkostnader verksamheten har för åtgärder avseende pandemin,
personalkostnader inom SÄBO/korttids samt eftersläpande intäkter från
Försäkringskassan och projekt.
I individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning prognostiseras en
nettokostnad för verksamheten uppgående till 380 093 tkr vilket innebär - 26,2
mkr mot budget. Prognostiserad återsökning från integrationsavsättningen är lika
med föregående prognos, 6,6 mkr. Om allt i övrigt lika, kompenseras
verksamheten med hela verksamhetspotten och prognosen kan justeras till ett
underskott om 12,0 mkr.
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Den negativa prognosen för IoO består till största delen av kostnader för
skyddsmaterial och ökade kostnader för förbrukningsmaterial utifrån pandemin.
Statligt stöd har utlysts och sökts fördelat på tre tillfällen för perioden februari till
december 2020, utöver medel avseende 2020 har inget statsbidrag aviserats.
Kommer ett sådant beslut minskar underskottet med motsvarande.
Verksamheten redovisar en oförändrad prognos avseende kostnader för covid-19
och integrationsområdet. SÄBO/korttids, personlig assistans,
bostadsanpassningsbidrag samt kostnader för vuxen IFO har försämrade
prognoser. Hemtjänsten har ett positivt utfall redovisat för första tertialen och en
prognos för hela verksamhetsåret lika med budget.
Sjukfrånvaron i april visar en positiv trend med minskad frånvaro. 9,7 % i
jämförelse med 11,6 % under april. I jämförelse med april 2020, är sjukfrånvaron
3,7 procentenheter lägre.

Förslag till åtgärder
Verksamheten arbetar kontinuerligt för en översyn av såväl vårdtyngd som
behovet av personal för att kunna arbeta effektivt. Översyn och justering av
scheman görs efter behov. Vissa enheter har stort behov av extrapersonal och de
utvärderar behovet enligt gällande rutin. Respektive verksamhetschef följer upp
utfallet gemensamt med verksamhetens enhetschefer.
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.
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Verksamhets- och budgetuppföljning Individ- och
omsorgsavdelningen januari-juli 2021
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
Under veckorna 25-32 pågår verksamhetens huvudsemester. Våra verksamheter
består i huvudsak av verksamheter som kräver full bemanning även under denna
period. Fram till och med juli rapporterar verksamheten att behov av
korttidsrekrytering varit fördelat över hela verksamheten och att påfrestningen på
verksamheten genom det, varit i relation till tidigare år hög. Verksamheten
påverkas fortsatt av den pågående pandemin vilket är en av de bakomvarande
orsakerna till bemanningsläget. Utvärdering och sammanställning av sommaren
kommer ske när hela semesterperioden är över. Arbetet med att begränsa
effekterna av coronapandemin fortlöper i samverkan internt och externt. I den fas
coronapandemin nu är i gäller att fortsatt ha beredskap för en eventuell ökad
belastning på verksamheten samtidigt som förberedelse för minskade restriktioner
från nationellt och regional nivå arbetas fram.

Hemtjänst
Hemtjänsten fortsätter redovisa ett överskott. Resurskontot har nu blivit
kompenserat för löneökningar och redovisar fortsatt ett överskott. Resurskontot
kan fortsatt kompensera för gruppernas underskott. Sjukfrånvaron i juni var 8,7%.
Den beviljade tiden är något högre än i juni men lägre än juli 2020. Vårdtyngden
har varit hög i några grupper vilket krävt att vi behövt rekrytera extrapersonal för
att kunna utföra beviljade insatser. Effektivitetsmåttet för juli är 79,1%. En orsak
till detta är en viss överrekrytering i vissa hemtjänstgrupper samt låg vårdtyngd i
några hemtjänstgrupper.
Särskilda boende/ Korttidsboende
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Under semesterperioden har verksamheten fördelat om befintliga korttidsplatser
till i första hand Häggården och Sättragården. Detta genomfördes för att bidra till
att fördela personalresurser på bästa sätt då semesterplaneringen var ansträngd
samtidigt som verksamheten fortsatt har haft hög andel vakanta lägenheter på
SÄBO. Under sommaren har verksamheten samverkat med Hemtjänsten och
LSS/Socialpsykiatrin för att resursfördela personal efter behov i samband med
vakanser och behov av extrapersonal. Verksamheten har fortsatt kostnader
relaterat till pandemin då enskilda vård- och omsorgstagare med symtom krävt
personal dygnet runt för att hjälpa dem hålla distans till medboende på aktuell
enhet.
Vissa enheter har fortsatt en hög vårdtyngd med personer som behöver extra hjälp
och stöttning. Detta gäller främst våra demensenheter där det i dagsläget finns
personer med stor motorisk oro som inte kan lämnas utan tillsyn. Under slutet av
aktuell period har behovet av korttidsplatser ökat och antalet vakanta platser på
SÄBO har minskat något.

Rehab
Direktiv om vissa lättnader kom innan sommaren så verksamheten kunde planera
in underhållning på särskilda boenden. Underhållning har erbjudits utomhus med
åtgärder för att minimera smittrisk. Underhållning har skett på samtliga boenden 1
ggr/per vecka. Lite dålig uppslutning av boende som kommit för att lyssna,
aktivitetssamordnare har påmint och personligen varit på plats för att bistå och
uppslutningen ökade under slutet av perioden.
Rehabverksamheten har varit en del i arbetet med utslussning av korttidsplatserna
innan sommaren och under semesterperioden. Utbildning har genomförts och
uppföljning av både personer enligt ordinarie arbetssätt och uppföljning för
arbetsgrupperna har genomförts under sommaren.
Förflyttningsutbildning, lyft och lyftsele till sommarvikarier pågick under en
längre period inför semesterperioden då det fortsatte att introduceras nya vikarier i
verksamheterna. Extra förflyttningsutbildningar har genomförts under sommaren
då enhetschefer har fått rekrytera ytterligare personal.
Arbetet under sommaren har flutit på bra, vi har fortsatt utfört till viss del sociala
besök hos personer som har dagverksamhet samt tränings besök hos specifika
personer. Planering för hösten påbörjas successivt allt eftersom personal kommer
åter från semestern.

SSK/HSL
Sjuksköterskeorganisationen redovisar överkostnader som är relaterat till övertid
samt extra personal för att kunna genomföra vaccinationen mot Covid-19,
förstärkning på Häggården samt semesterplaneringen. Ersättningen för
vaccinationsarbetet har rekvirerats och kommer inför kommande prognos påverka
denna prognos i positiv riktning.
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För kostnader kopplade till HSL insatser, prognostiseras ett positivt resultat på
helår. Kostnader för HSL material och inkontinenshjälpmedel har ökat något,
delvis på grund av att semesterperioden förbereds genom att öka lagerhållningen
något. Centraliseringen av HSL förråden har fallit väl ut men vid en egenkontroll
av arbetet har ett delvis för stort lager uppmärksammats på en enhet, så arbetet
med att centralisera och samverka kring förråden fortgår. Kostnader för
specialkost har fortsatt att öka, översyn på hantering av rutiner för inköp och
fakturor planeras under hösten. Kommunen har betalat för ett dygn på sjukhus
fram till nu. Kommunen har god tillgång på egna platser vid våra SÄBO men i
slutet av juli fullbelagt på korttids, vilket ökar risken för betalningskrav till
regionen för fler vårddygn. Kontinuerlig översyn av tillgängliga platser pågår.

LSS & socialpsykiatri
Precis som tidigare under 2021 så är personalbemanningen svår, sommarens
första period innebar en hel del kvalificerad övertid och svårigheter att bibehålla
god kvalité inom verksamheten. Verksamheterna Villan, Abborrtorp och
personlig assistans är de som varit mest berörda. Man har också behövt förstärka
upp på Abborrtorp utifrån hot och våldssituation för att kunna säkerställa en god
arbetsmiljö för personalen.
Sjukfrånvaron påvisar en positiv trend jämfört med fjolåret vilket är positivt.
I samverkan med Region Värmland har samtlig personal och enskilda erbjudits
vaccin för Covid-19, både DOS 1 och DOS 2, vilket gör läget kring covid mer
stabilt. Det har inte varit någon personal med konstaterad smitta sedan april.
Gällande övriga insatser enligt LSS har verksamheten fått nya beslut om
avlösarservice att verkställa, vilket är svårt att hitta personal till. Sedan tidigare
verksamheten haft beslut kring Korttidstillsyn som skolan verkställt åt oss, under
sommaren har skolan inte haft möjlighet vilket har lett till att man behövt hitta
personal som kunnat verkställa insatsen som i sin tur blivit en fördyrad kostnad
för verksamheten. Skolan har meddelat om svårigheter att verkställa detta i höst
vilket blir en uppgift för verksamheten att verkställa, lokal och personal kommer
behöva fördelas om.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)
Arbetsmarknadsenheten
Enheten har minskad bemanning under semesterperioden men erbjuder deltagarna
sysselsättning efter den individuella planering som gjorts inför sommaren. En
viktig del är att bistå övriga verksamheter med de arbetsuppgifter som enheten
bidrar med, som exempel; tvätt till hemtjänsttagare, ytstäd, leveranser av
förbruknings- och skyddsmaterial och städning av stadsmiljön.
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Daglig verksamhet
Verksamheten är öppen och anpassad för deltagarna både utifrån sommartid samt
pandemin. Under sommaren har de enskilda med LSS daglig verksamhet
informerats om den under hösten extra dagersättningen för att öka motivationen
till att delta på sin dagliga verksamhet. Detta möjliggörs genom beslutet i juni om
att ett statsbidrag betalas ut enligt följande under 2021 till enskilda med insatsen
daglig verksamhet LSS;
Extra utbetalning månadsvis augusti - november 2021, baserat på närvaro.
Extra utbetalning i december 2021 där det säkerställs att hela statsbidraget
används, baserat på närvaro.
För kostnader som avser utbetald habiliteringsersättning januari - april 2021, för
personer som inte deltagit i verksamhet pga. Covid-19.

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Verksamheten inom IFO har under semesterperioden varit ansträngd vilket dels
beror på vakanta tjänster men även på ärendetyngden inom missbruksvården för
vuxna samt placeringar gällande barn och unga. Beslut i domstol om vård enligt
LVM och LVU tar stora personalresurser i anspråk både under utredningstiden
men även under verkställigheten. Antalet hushåll som ansökt om ekonomiskt
bistånd har varje månad under 2021 varit längre jämfört med föregående år.
Utbetalt belopp i försörjningsstöd har också varit längre nästan varje månad vilket
naturligtvis har en positiv påverkan på budgeten för försörjningsstöd.

Integration
I arbetet med att skapa bra förutsättningar för målgruppen är IFO och AME
fortsatt en del av ett antal projekt, som syftar till att stödja och skapa
förutsättningar till stegförflyttningar mot arbete och egenförsörjning.
Egenförsörjning kan innebära stegförflyttning till att komma rätt i andra
välfärdssystem som innebär ersättning från andra myndigheter.
Under 2021 ska Hagfors kommun ta emot 10 kvotflyktingar. Under maj har fem
personer anlänt och ytterligare fem kommer anvisas till Hagfors under hösten.
Gällande ensamkommande barn och unga ansvarar Hagfors kommun i dag endast
för två personer under 21 år vilket är en minskning med fyra personer sedan förra
verksamhetsuppföljningen. Minskningen beror på att de fyllt 21 år och därmed
inte längre bedöms vara ensamkommande barn. Sedan augusti 2020 har inget
ensamkommande barn placerats i Hagfors kommun av migrationsverket.

Sammanfattning
För perioden januari till juli redovisas ett resultat om - 6,5 mkr i förhållande till
beslutad budget för avdelningen. Periodens resultat påverkas till störst del av
merkostnader verksamheten har för åtgärder avseende pandemin,
personalkostnader inom SÄBO/korttids, kostnader för insatser inom
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integrationsområdet samt eftersläpande intäkter från Försäkringskassan och
projekt.
I individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning prognostiseras en
nettokostnad för verksamheten uppgående till 385 270 tkr vilket innebär - 25,6
mkr mot budget. Prognostiserad återsökning från integrationsavsättningen är lika
med föregående prognos, 6,6 mkr. Om allt i övrigt lika, kompenseras
verksamheten med hela verksamhetspotten och prognosen kan justeras till ett
underskott om 11,4 mkr.
Den negativa prognosen för IoO består till största delen av kostnader för
skyddsmaterial och ökade kostnader för förbrukningsmaterial utifrån pandemin.
Statligt stöd har utlysts och sökts för 2020, utöver dessa medel bedöms inte
verksamhet kunna återsöka ytterligare medel för denna typ av kostnader kopplat
till pandemin.
Verksamheten redovisar en något förbättrad prognos avseende SÄBO och en
något försämrad avseende IFO. Hemtjänsten har ett positivt utfall redovisat för
perioden och en prognos för hela verksamhetsåret lika med budget.
Sjukfrånvaron visar en positiv trend med minskad frånvaro efter mars 2021. 8,9
% för juni i jämförelse med 9,0 % under maj. I jämförelse med juni 2020, är
sjukfrånvaron dock 0,2 procentenheter högre.

Förslag till åtgärder
Fortsatt aktivt arbete med rekrytering av medarbetare löpande under året samt i
samverkan bidra till att rekrytera elever till vårdutbildningarna för att på så sätt
bidra till att skapa bättre förutsättningar för att kompetensförsörja verksamheten
på sikt.
Verksamheten arbetar kontinuerligt för en översyn av såväl vårdtyngd som
behovet av personal för att kunna arbeta effektivt. Översyn och justering av
scheman görs efter behov. Vissa enheter har stort behov av extrapersonal och de
utvärderar behovet enligt gällande rutin. Respektive verksamhetschef följer upp
utfallet gemensamt med verksamhetens enhetschefer.
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.
Handlingar i ärendet
Verksamhets- och budgetuppföljning Individ- och omsorgsavdelningen januarimaj 2021
Verksamhets- och budgetuppföljning Individ- och omsorgsavdelningen januarijuli 2021
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Förslag till beslut
Individ- och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna
verksamhet- och budgetuppföljningen för januari-maj 2021 samt godkänna
verksamhet- och budgetuppföljningen för januari-juli 2021

Beslutet skickas till:
Maria Persson, Socialchef
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Dnr KS/2021:30

§ 93 - Återrapportering av ej verkställda beslut
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 av ej verkställda beslut inom Individ och
omsorgsavdelningen, innefattar vård och omsorgsinsatser, omsorg av personer
med funktionsnedsättning samt individ och familjeomsorg.
Rapporteringen skall ske en gång per kvartal till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO). I samband med rapporteringen till IVO, rapporterar verksamheten
även till Individ- och omsorgsutskottet. Till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige sker redovisning vid två tillfällen per år.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2021-08-23
Rapport av ej verkställda beslut inom Individ och omsorgsavdelningen, gällande
vård och omsorg, omsorg av personer med funktionsnedsättning, samt individ och
familjeomsorg
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen och uppföljningen av ej
verkställda beslut.

Beslutet skickas till:
Maria Persson, Socialchef
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Dnr KS/2021:413

§ 94 - Äldreomsorgssatsningen 2021
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela statsbidrag
till landets kommuner för en äldreomsorgssatsning. Syfte med statsbidraget är att
säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer. Hagfors kommun har
rekvirerat 6, 8 mkr.
Vid beslut om driftbudget för 2022 har en fördelning av dessa medel beslutats
avseende kommande verksamhetsår. Då vi för innevarande verksamhetsår har
beslut om två inriktningar för delar av dessa medel och att vi i februari 2022 ska
redovisa användningen av hela statsbidraget till Socialstyrelsen föreslås här en
fördelning av årets medel.
Förslag till fördelning av årets statsbidrag avseende äldreomsorgssatsningen är att
tidigarelägga de inför 2022 beslutade nya fördelningarna. Det innebär att
verksamheten kan tidigarelägga införandet av insatser som att rekrytera
verksamhetsvaktmästare och fördela ökade resurser till aktiviteter för vårdtagare
inom särskilda boenden och hemtjänst. Det innebär även resurser fördelas till
pågående arbete i befintliga verksamheter för att utveckla och
finansiera möjligheten att fördela personalresurser till en specialiserad
arbetsgrupp inom hemtjänsten, samordningsroll för sjuksköterskor, team för trygg
hemgång samt åtgärder inom demensvård. Ett exempel under 2021 är en ökad
bemanning för demensvård. I tidigare beslut inför budget 2021 fördelas medel till
en höjd beslutad personaltäthet på SÄBO samt resurser för att säkerställa insatsen
tvätt till våra hemtjänstmottagare.
Övergång till på ÄBC tillagade middagar för boende på Häggården genomförs i
samverkan med samhällsbyggnadsavdelningen i samband med att nuvarande avtal
för befintlig leverantör löper ut.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Äldreomsorgssatsningen 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fördela innevarande års statsbidrag i enlighet med
beslut om fördelning avseende äldreomsorgssatsningen 2022.

Beslutet skickas till:
Maria Persson, Socialchef
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Dnr KS/2021:238

§ 95 - Föreningsbidrag pensionärsföreningar 2021
Det finns två möjligheter för pensionärsorganisationerna att söka kommunala
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.

Sex pensionärsföreningar har lämnat in ansökan om föreningsbidrag inom
individ- och omsorgsutskottets verksamhetsområde. Vilket är en förening mer än
föregående år.
Under de förutsättningar som uppstår som följd av pandemin påverkas den typ av
verksamhet som bidraget kan sökas för. De aktiviteter som pensionärsföreningar
kan söka bidraget för är aktiviteter som medför kvalitetshöjning för personer som
redan har insatser eller förebygga behov av insatser i kommunal vård- och
omsorg. Kvalitetshöjning kan t.ex. vara aktiviteter som bidrar till ett utökat social
innehåll för den enskilde, såsom promenader, bingo, musik, dans och samtal.
Årets fördelning av bidrag påverkas av antalet föreningar men inte av deras
förutsättningar att leva upp till ovan föreslagna typer av verksamheter och
aktiviteter. Verksamhetsplaneringen för samtliga föreningar bedöms påverkade av
pandemin och undantag från aktuella kriterier görs för detta års föreningsstöd på
liknande sätt som under 2020. Under hösten kommer individ- och
omsorgsavdelningen arbeta för ökad dialog kring hur aktiviteter kan genomföras
utifrån aktuella begränsningar pga. pandemin och för att stimulera samverkan för
framtida verksamheter och aktiviteter.

Föreningarna föreslås beviljas bidrag enligt nedan:
Förslag på fördelning:
PRO Hagfors

5 800 kr

(700 medlemmar)

SKPF Norra Värmland

3 400 kr

(414 medlemmar)

PRO Ekshärad

2 600 kr

(311 medlemmar)

SPF Hagfors-Uddeholm

1 200 kr

(144 medlemmar)
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PRO Sunnemo

1 100 kr

(132 medlemmar)

900 kr

(100 medlemmar)

PRO Norra Råda

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, Ansökan om föreningsbidrag, område pensionärsföreningar
2021, Maria Persson, Socialchef
Ansökningar
Riktlinjer föreningsbidrag

Beslut
Individ och omsorgsutskottet beslutar godkänna förslag på fördelning av
föreningsbidrag till pensionärsföreningar 2021.

Beslutet skickas till:
PRO Hagfors, Att: Lennart Nilsson Storgatan 4, 683 31 Hagfors
PRO Ekshärad, Att: Ingrid Hedin, Granvägen 13, 683 60 Ekshärad
PRO Sunnemo, Att: Ruth Köhler, Björkil Sågen, 683 95 Sunnemo
SKPF Norra Värmland, Att: Iréne Runkvist Karlsson, ℅ Berit Nilsson, Rudstorp
16, 684 93 Ransäter
PRO Norra Råda, Att: Majwor Willman, Ås Täppa, 683 93 RÅDA
SPF Hagfors-Uddeholm, Att Hans Liljas, Abborrtorpsvägen 2B, 683 31 Hagfors
Maria Persson, socialchef
Jonas Nilsson, ekonomichef
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Dnr KS/2021:239

§ 96 - Föreningsbidrag område funktionshinder 2021
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. Tre föreningar har inkommit med ansökan.
Årets fördelning av bidrag påverkas inte av föreningarnas bristande
förutsättningar att leva upp till ovan föreslagna typer av verksamheter och
aktiviteter. Verksamhetsplaneringen för samtliga föreningar bedöms påverkade av
pandemin och undantag från aktuella kriterier görs för detta års föreningsstöd på
liknande sätt som under 2020. Under hösten kommer individ- och
omsorgsavdelningen arbeta för ökad dialog kring hur aktiviteter kan genomföras
utifrån aktuella begränsningar pga. pandemin och för att stimulera samverkan för
framtida verksamheter och aktiviteter.
Fördelning av föreningsbidraget avseende område funktionshinder, föreslås enligt
följande:
DHR Hagfors- Munkfors - Filipstad

22 000 kr

Hjärt- och lungsjukas förening i Hagfors/Munkfors

22 000 kr

HRF Hörselskadades förening i Hagfors

22 000 kr

Handlingar i ärendet
Riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag inom området funktionshinder –
Hagfors kommun. (2012-05-28 §20 KF)
Ansökan föreningsbidrag Hjärt-Lung
Ansökan föreningsbidrag HRF
Ansökan föreningsbidrag DHR
Tjänsteskrivelse, Ansökan om föreningsbidrag, område funktionshinder 2021,
Maria Persson, Socialchef
Beslut
Individ och omsorgsutskottet beslutar godkänna förslag på fördelning av
föreningsbidrag inom området funktionshinder verksamhetsåret 2021.

Beslutet skickas till:
Maria Persson, socialchef
Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 23/27

2021-08-30

Individ- och omsorgsutskottet

Jonas Nilsson, ekonomichef
Hjärt- och lungsjukas förening i Hagfors/Munkfors, Anna-Lisa Andersson
HRF Hörselskadades förening i Hagfors, Anita Fridberg
DHR Hagfors-Munkfors- Filipstad, Ann-Christine Månsson

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 24/27

2021-08-30

Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS/2021:22

§ 97 - Anmälningsärenden
Dnr KS 2021/4, handling 2796
Protokoll direktionen 210528, Värmlands läns vårdförbund
Dnr KS 2021/4, handling 2754
Anmälan allvarligt tillbud
Dnr KS 2021/4, handling 2842
Kontrollrapport livsmedel-Häggården
Dnr KS 2021/8, handling 3001
Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag juni månad 2021
Dnr KS 2021/8, handling 3218
Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag juli månad 2021
Dnr KS 2021/8, handling 3505
Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen juni månad 2021
Dnr KS 2021/8, handling 3503
Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen juli månad 2021
Dnr KS 2021/8, handling 3501
Delegeringsbeslut vuxengruppen juni månad 2021
Dnr KS 2021/8, handling 3499
Delegeringsbeslut vuxengruppen juli månad 2021
Dnr KS 2021/8, handling 3509
Delegeringsbeslut familjerätten juni månad 2021
Dnr KS 2021/8, handling 3508
Delegeringsbeslut familjerätten juli månad 2021
Dnr KS 2021/8,handling 3514
Delegeringsbeslut Socialpsykiatrin juni månad 2021
Dnr KS 2021/8,handling 3513
Delegeringsbeslut Socialpsykiatri juli månad 2021
Dnr KS 2021/8,handling 3512
Delegeringsbeslut LSS juni månad 2021
Dnr KS 2021/8,handling 3511
Delegeringsbeslut LSS juli månad 2021
Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 25/27

2021-08-30

Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2021/32, handling 3088
Hovrätten för Västra Sverige, Underrättelse Mål nr T 3554-21
Dnr KS 2021/32, handling 3087
Hovrätten för Västra Sverige, Protokoll Mål nr T 3554-21
Dnr KS 2021/32, handling 2812
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 1186-21
Dnr KS 2021/32, handling 3024
Förvaltningsrätten i Karlstad, Föreläggande Mål nr 3237-21
Dnr KS 2021/32, handling 3081
Förvaltningsrätten i Karlstad, Föreläggande Mål nr 3275-21
Dnr KS 2021/32, handling 3083
Kammarrätten i Göteborg, Underrättelse Mål nr 3315-21
Dnr KS 2021/32, handling 2794
Kammarrätten i Göteborg, Meddelande om delgivning Mål nr 3315-21
Dnr KS 2021/32, handling 3082
Kammarrätten i Göteborg, Meddelande om delgivning Mål nr 3642-21
Dnr KS 2021/32, handling 3090
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 2678-21
Dnr KS 2021/32, handling 3089
Värmlands Tingsrätt, Dom Mål nr B 2429-21
Dnr KS 2021/32, handling 3086
Kammarrätten i Göteborg, Beslut Mål nr 3146-21
Dnr KS 2021/32, handling 3026
Kammarrätten i Göteborg, Meddelande om delgivning Mål nr 3315-21
Dnr KS 2021/32, handling 2896
Kammarrätten i Göteborg, Beslut Mål nr 3475-21
Dnr KS 2021/32, handling 2897
Kammarrätten i Göteborg, Beslut Mål nr 1501-21
Dnr KS 2021/32, handling 2898
Kammarrätten i Göteborg, Meddelande om delgivning Mål nr 3643-21
Dnr KS 2021/32, handling 2899
Stockholms Tingsrätt, Domsbevis Mål nr B 795-21
Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 26/27

2021-08-30

Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2021/32, handling 2900
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 265-21
Dnr KS 2021/32, handling 2987
Stockholms Tingsrätt, Dom Mål nr B 795-21
Dnr KS 2021/32, handling 3092
Förvaltningsrätten i Karlstad, Underrättelse Mål nr 3402-21
Dnr KS 2021/32, handling 3213
Kammarrätten i Göteborg, Meddelande om delgivning Mål nr 3642-21
Dnr KS 2021/32, handling 3214
Förvaltningsrätten i Karlstad, Beslut nr 3402-21
Dnr KS 2021/32, handling 3215
Kammarrätten i Göteborg, Meddelande om delgivning Mål nr 4464-21
Dnr KS 2021/32, handling 3214
Förvaltningsrätten i Karlstad, Föreläggande Mål nr 3712-21
Dnr KS 2021/32, handling 3273
Värmlands tingsrätt, Laga kraft Dom Mål nr B 2429-21
Dnr KS 2021/32, handling 3289
Kammarrätten i Göteborg, Underrättelse Mål nr 4464-21
Dnr KS 2021/32, handling 3294
Förvaltningsrätten i Karlstad, Meddelande om delgivning Mål nr 3402-21
Dnr KS 2021/32, handling 3295
Förvaltningsrätten i Karlstad, Föreläggande Mål nr 3860-21
Dnr KS 2021/32, handling 3309
Hyres- och arrendenämnden i Göteborg, Underrättelse ärenden nr 4058-21
Dnr KS 2021/32, handling 3310
Kammarrätten i Göteborg, Meddelande om delgivning Mål nr 3642-21
Dnr KS 2021/32, handling 3311
Kammarrätten i Göteborg, Meddelande om delgivning Mål nr 3642-21
Dnr KS 2021:32, handling 3312
Högsta förvaltningsdomstolen, Beslut Mål nr 4577-21
Dnr KS 2021/32, handling 3365
Förvaltningsrätten i Karlstad, Beslut Mål nr 3237-21

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 27/27

2021-08-30

Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2021/32, handling 3381
Kammarrätten i Göteborg, Meddelande om delgivning Mål nr 3643-21
Dnr KS 2021/32, handling 3382
Högsta Förvaltningsdomstolen, Beslut Mål nr 4663-21
Dnr KS 2021/32, handling 3408
Förvaltningsrätten i Karlstad, Föreläggande Mål nr 3860-21
Dnr KS 2021/102, handling 2903
Personligt ombud, Protokoll 210225
Dnr KS 2021/102, handling 2904
Personligt ombud, Ledningsgruppen för Personligt ombud 210521
Dnr KS 2021/49, handling 3019
IVO, Begäran om uppgifter inför kommande tillsynsinsats
Dnr KS 2021/49, handling 3234
IVO överlämnar klagomål på er verksamhet Dnr 26595/2021-3
Dnr KS 2021/49, handling 3402
IVO överlämnar klagomål på er verksamhet Dnr 30225/2021-3
Dnr KS 2021/16, handling 3220
Klagomål hemtjänst.
Dnr KS 2021/16, handling 3221
Klagomål hemtjänst.
Dnr KS 2021/4, handling 3368
Meddelande till Socialnämnd om uppsägning p g a försummad hyresbetalning
Dnr KS 2021/5, handling 3455
Delegeringsbeslut, Medelstilldelning Klarälvdalens samordningsförbund
Dnr KS 2021/388, handling 3442
Anmälningsärende enligt Lex Maria
Ordförandebeslut omedelbart LVU 210702

Beslut
Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

