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§ 58 Information från verksamheten
Arbetsterapeut Inga-Lill Antonsson samt verksamhetschef Carina Wiberg
informerade kring lagen om bostadsanpassningsbidrag. Lagen har till ändamål att
genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med varaktiga
funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende och kommunerna
ansvarar för bidrag enligt denna lag. Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild
person som äger en bostad för permanent bruk eller som innehar en sådan bostad
med hyres- eller bostadsrätt. Bostadsanpassningsbidrag kan beviljas vid psykiska
och fysiska handikapp och kan inkludera åtgärder i hemmet såsom installation av
hiss, ramp, anpassade kök, breddning av dörrar m.m. I Hagfors kommun finns det
få hus med hiss varför många ansökningar i vår kommun gäller hissar och ramper
för utom- och inomhusbruk.
Kommunals ordförande i sektion Klarälvdalen Eva-Lena Hagman samt
arbetsplatsombud Lena Ljung var inbjudna till dagens möte gällande synpunkter
och funderingar från medlemmar kring förändringarna i verksamheten.
Socialchef Maria Persson informerar läget för sommaren hittills. Sommaren har
varit bättre än förra året vad gäller tidsåtgång men kostsam då det varit svårt att
rekrytera vikarier, istället har man fått göra om scheman och lägga ut övertid på
befintlig personal. Även en del sjukskrivningar under sommaren, även på
vikarier, vilket också blir kostsamt.
En del rekryteringar på gång inom verksamheterna.
Frisknärvaro för år 2019 under perioden januari till juni uppgår till 91,27 %
(under samma period år 2018 var motsvarande statistik 91,49 %). För juni
uppgick frisknärvaron till 93,31% vilket innebär att trenden fortsätter med ökad
frisknärvaro månad för månad under 2019, dock är det en lite försämring i
jämförelse med samma månad 2018.
_____
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Dnr KS 2019/26

§ 59 Verksamhets- och budgetuppföljning januari-juli
2019
Redovisningen av individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari t
o m juli månad, visar en negativ avvikelse om 15 791 tkr mot anslagen budget.
Avvikelsen för perioden påverkas av eftersläpande intäkter för personlig assistans
samt projekt, motsvarande ca 8 000 tkr.
Frisknärvaro för år 2019 under perioden januari till juni uppgår till 91,27 %
(under samma period år 2018 var motsvarande statistik 91,49 %). För juni
uppgick frisknärvaron till 93,31% vilket innebär att trenden fortsätter med ökad
frisknärvaro månad för månad under 2019, dock är det en lite försämring i
jämförelse med samma månad 2018.
Helårsprognosen för avdelningen bedöms i samband med denna
budgetuppföljning påvisa ett samlat resultat om -8 991 tkr i förhållande till
beslutad budget för avdelningen, efter kompensation från integrationsavsättningen med motsvarande 5 000 tkr. Prognosen är en försämring från senaste
uppföljningen i maj med 3 064 tkr, största förändringarna är negativa och rör
hemtjänst samt IFO, innan kompensation från integrations-avsättningen.
Hemtjänst
Hemtjänsten redovisar totalt, inklusive nattpersonal, ett resultat som uppgår till - 7
730 tkr för perioden, helårsprognosen uppgår till - 9 020 tkr. Låg frisknärvaro har
påverkat under början av året och att den biståndsbedömda tiden är fortsatt hög.
Svårighet att rekrytera har medfört kostnad för mer- och övertid. Åtgärder i form
av schemaförändringar har genomförts och genomlysning av hela verksamheten
från biståndsbedömning, planering till verkställighet pågår.
Den beviljade tiden har ökat med 760 timmar per månad i jämförelse med
föregående månad. Även antalet personer har ökat med 10 personer under maj.
Effekten på kostnaden för hemtjänsten genom antal beviljade timmar innebär en
något lägre timpeng än föregående månad. Detta beror på att de fasta kostnaderna
fördelas på fler antal timmar.
Särskilda boenden/Korttidsboende
Särskilda boenden/korttidsboende redovisar samlat en budgetavvikelse - 773 tkr
vid denna budgetuppföljning. Utfallet för helår prognostiseras till - 1 446 tkr. Den
främsta orsaken till denna avvikelse är personalförstärkning på grund av

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 6/19

2019-08-26

Individ- och omsorgsutskottet

vårdbehov. Frisknärvaron har under inledningen av 2019 varit något lägre inom
verksamheten jämfört samma period föregående år
Rehab
Rehab inklusive bostadsanpassning redovisar en positiv avvikelse om 482 tkr och
har efter juli justerat prognosen ytterligare till en positiv avvikelse på helår med
710 tkr. Bostadsanpassningsbidragen har i jämförelse med föregående år varit
något högre och handläggare har aviserat om ytterligare ökade kostnader.
Prognosen kommer beräknas inför delårsbokslut.
SSK/HSL
Redovisar tillsammans en avvikelse om - 29 tkr. Prognos per helår + 25 tkr.
Sjuksköterskeorganisationen har en helårsprognos på - 105 tkr, sommaren har
inneburit ökade kostnader men inte utöver planerade åtgärder. Verksamhetschef
HSL har sänkt sin helårsprognos från +200 till 130 tkr på grund av ökade
kostnader för HSL material.
LSS & socialpsykiatri
Det samlade helårsprognosen för LSS och socialpsykiatri har förbättrats med 183
tkr sedan föregående uppföljning och beräknas uppgå till - 703 tkr för helår. Störst
orsak är fortsatt överkostnad för institutionsvård, behov av dubbel-assistans, samt
ökat vårdbehov inom LSS boende. Biståndsbedömt behov av köpt plats för
institutionsvård föreligger, budget finns för en plats, två personer har dock behov
av sådant boende i nuläget. Positiv avvikelse prognostiseras för biståndsbedömt
behov av kontaktperson och ledsagarservice.
ESA
Beräknar en helårsprognos med ett underskott om 250 tkr. Enheten har en
förstärkning av 0,5 arbetskonsulent som ej ryms i budget. Vid beslut om
förstärkning bedömdes behovet härröra från integrationsverksamheten, varpå
eventuell överkostnad vid 2019 års bokslut kommer att återsökas från
integrationsavsättningen.
Individ- och familjeomsorg (IFO)
Sammantaget beräknas prognosen för IFO till 4 145 tkr över budget vilket är en
försämring med 750 tkr från föregående uppföljning i maj. Orsakerna till den
negativa prognosen är höga kostnader för placerade barn och unga, missbruksvård
för vuxna, försörjningsstöd samt personalkostnader på grund av att
bemanningsföretag anlitas. Prognosen för placeringar av barn och unga utgår från
de placeringar som pågår i dag vilket innebär att alla placeringar som tillkommer
innebär ytterligare försämrad prognos. Vad gäller missbruksvården har fler
institutionsplaceringar tillkommit efter beslut i förvaltningsdomstol. Insatser i
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öppenvård beräknas ge ett positivt resultat då verksamheten inte längre är
beroende av externa utförare.
Delar av överkostnaderna bedöms härledas från integrationsområdet, varpå ca 3
200 tkr prognostiseras att vid 2019 års bokslut återsökas från
integrationsavsättningen.
Integration
Alla boendeenheter är nu avvecklade, personalresurser finns för kvarvarande
ungdomar integrerade i ESA. Omställningskostnader för personal under
uppsägningstid påverkar utfallet under fortsatt 2019. En analys av kostnader och
intäkter genomförs kontinuerligt, prognosen är svårbedömd. Preliminär prognos
kvarstår och är beräknad till en negativ avvikelse om 1 500 tkr per helår, vilket
beräknas återsökas från integrationsavsättningen.
Individ- och omsorgsavdelningens administration
Individ- och omsorgsavdelningens administration redovisar en avvikelse om + 2
780 tkr. Den dominerande delen av denna avvikelse härrör sig till avslutade
assistans ärende samt uppräkning av SFB kronan, helårsprognosen uppgår till +2
338tkr.

Förslag till 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 biståndsenheten, enhetschefer, planerare,
legitimerad personal samt IoO ledningsgrupp.
-Regelbunden kartläggning och analys av frisknärvaron och rehabilitering inom
avdelningen pågår i syfte att öka frisktal. Under augusti-september kommer
analys av fördelningen kort- respektive långtidsfrånvaro samt återkommande
korttidsfrånvaro göras.
-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
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
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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.
-Efter föregående verksamhet- och budgetuppföljning har verksamhetschefer och
enhetschefer tagit fram verksamhetsnära åtgärdsplaner för att minska
kostnadsutvecklingen.
Förslag till beslut
Individ och omsorgsutskottet föreslår Kommunstyrelsen godkänna individ- och
omsorgsavdelningens budgetuppföljning och åtgärder.
Handlingar i ärendet
Socialchef Maria Perssons skrivelse 2019-08-14.
_____
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Dnr KS 2019/29

§ 60 Återrapportering av ej verkställda beslut inom
omsorg om personer med funktionsnedsättning och
individ- och familjeomsorg
Kommunerna har skyldighet att rapportera gynnande beslut, enligt 2 kap 3 § och 4
kap 1 § SoL, samt 9 § LSS, som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum, eller om avbrott i verkställighet skett och insatsen inte verkställts
igen inom tre månader. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Rapportering till IVO för kvartal 2 år 2019 bifogas. Rapporteringen för andra
kvartalet gäller två beslut avseende kontaktperson SoL som inte verkställts inom
föreskriven tid.
Uppgifter om ej verkställda beslut skall kommunstyrelsen även rapportera till
kommunfullmäktige och kommunens revisorer i form av statistikrapport.
Förslag till beslut
Individ och omsorgsutskottet föreslår Kommunstyrelsen godkänna individ- och
omsorgsavdelningens återrapportering av ej verkställda beslut inom omsorg om
personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.

Handlingar i ärendet
Redogörelse för ärenden enligt LSS
Redogörelse för ärenden enligt SoL
Statistikrapporter bil. 2
Socialchef Maria Perssons tjänsteskrivelse från 2019-08-16
_____
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Dnr KS 2019/29

§ 61 Återrapportering av ej verkställda beslut Vård och
omsorg
Kommunerna har fr.o.m. 1 juli 2016 genom ändring i Socialtjänstlagen,
skyldighet att rapportera in gynnande beslut, enligt 2 kap 3 § och 4 kap 1 § SoL,
som inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Rapporteringen skall ske
en gång per kvartal. Från och med tredje kvartalet 2013 skall inrapporteringen ske
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Rapporteringen till IVO gällande kvartal 2, år 2019, bifogas. Denna rapportering
avser rapportering av 8 ej verkställda beslut som även rapporterades kvartal 1
2019, varav 3 samtidigt rapporteras som verkställda. Därutöver avser
rapporteringen för kvartal 1, 11 nya ej verkställda beslut, varav 3 samtidigt
rapporteras in som verkställda.
Uppgifter om ej verkställda beslut skall kommunstyrelsen även rapportera till
kommunfullmäktige och kommunens revisorer i form av statistikrapport.
Förslag till beslut
Individ och omsorgsutskottet föreslår Kommunstyrelsen godkänna individ- och
omsorgsavdelningens återrapportering av ej verkställda beslut Vård och omsorg.
Handlingar i ärendet
Individrapport
Statistikrapport
_____
Beslutet skickas till
Socialchef Maria Persson.
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Dnr KS 2019/379

§ 62 Ansökan om föreningsbidrag, område
funktionshinder 2019
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 inkommit med en ansökan, varav fyra
med fullständig ansökan enligt de grundläggande krav som är uppställda för detta
föreningsbidrag.
Den ansökan som ej är fullständig, avser DHR och saknar ekonomisk redovisning
i enligt ansökningsblanketten vilket är en förutsättning för att ansökan ska
behandlas.
Av övriga fyra föreningar bedriver lokal verksamhet i kommunen och uppfyller
kraven för att ta del av det kommunala föreningsbidraget. Föreningarna har
presenterat aktiviteter såsom temadagar, friskvårdsaktiviteter, resor, öppen
verksamhet m.m.
För föreningsbidraget 2019, föreslås följande fördelning till de föreningar som
inkommit med fullständiga ansökningar:
Hjärt- och lungsjukas förening i Hagfors/Munkfors 22 000 kr
HRF Hörselskadades förening i Hagfors 22 000 kr
Reumatikerföreningen Hagfors-Ekshärad 12 000 kr
SRF Klarälvdalen 12 000 kr.
Handlingar i ärendet
Riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag inom området funktionshinder –
Hagfors kommun. (2012-05-28 §20 KF)
Ansökan föreningsbidrag SRF
Ansökan föreningsbidrag HRF
Ansökan föreningsbidrag Reumatikerföreningen
Ansökan föreningsbidrag Hjärt-Lungsjukas förening Hagfors-Munkfors
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Ansökan föreningsbidrag DHR
Tjänsteskrivelse, Ansökan om föreningsbidrag, område funktionshinder 2019,
Maria Persson, Socialchef
Beslutsgång
Åsa Kréstin Höglund anmäler jäv och deltar inte i överläggningen.
Beslut
Individ och omsorgsutskottet beslutar godkänna förslag på 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
Hjärt- och lungsjukas förening i Hagfors/Munkfors, Anna-Lisa Andersson
HRF Hörselskadades förening i Hagfors, Anita Fridberg
Reumatikerföreningen Hagfors-Ekshärad, Åsa-Kréstin Höglund
SRF Klarälvdalen, Stina Rhudin
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Dnr KS 2019/431

§ 63 Andelstal för mottagande av ensamkommande
barn samt kommuntal för anvisade nyanlända 2020
Länsstyrelsen har gett länets kommuner tillfälle att yttra sig om andelstal för
mottagande av ensamkommande barn samt kommuntal för anvisade nyanlända
2020.
Migrationsverkets förslag till läns- och kommuntal för mottagande av anvisade
nyanlända samt andelstal för mottagande av ensamkommande barn 2020 lämnas
först under hösten 2019. Länsstyrelsen vill dock redan nu inleda processen och
möjliggöra för länets kommuner att internt bereda kommunens inställning till det
sammantagna mottagandet av ensamkommande barn och nyanlända via anvisning
2020. Länsstyrelsen ser vikten av att samordna processerna för kommuntal för
nyanlända och andelstal för ensamkommande barn. Beslut om kommuntal fattas
av Länsstyrelsen utifrån underlag från Migrationsverket, av regeringen beslutat
länstal ska alltid uppfyllas.
Länsstyrelsen önskar därför svar på:
1a) om kommunen önskar överlåta hela (eller del av) sin andel för mottagande av
ensamkommande barn, och i sådana fall till vilken kommun i länet?
1b) om kommunen önskar ta över andel för mottagande av ensamkommande barn
från en eller flera kommuner, och i sådana fall från vilken/vilka kommun/er i
länet?
2) Kommunens inställning till kommuntal, det vill säga kommunens mottagande
av nyanlända via anvisning 2020.
Svar till fråga, 1a och b) Hagfors kommun behåller vår andel av ensamkommande
barn och erbjuder oss inte att ta över annan kommuns andel.
Bakgrund till svaret är att anvisningar av ensamkommande barn göras enligt två
system. Antingen så anvisas barnet av Migrationsverket enligt måluppfyllelse, då
och den kommun i Sverige som har lägst måluppfyllelse aktuell dag blir
mottagande kommun. Det andra är utifrån anknytning. Om barnet uppger att det
har en anknytningsperson som man önskar bo med går anvisningen till den
kommunen där anknytningspersonen bor, oavsett den kommunens måluppfyllelse.
Vid överlåtelse av tilldelningstal till annan kommun kan en kommun inte överlåta
tilldelning utifrån anknytning utan ska ändå ha en beredskap för
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anknytningsanvisningar. Kommunen kommer alltså fortsatt kunna få
anknytningsanvisningar även om den är ”nollad”. Länsstyrelsens statistik visar att
utav de anvisningar som gjordes förra året i Värmlands län var 50 %
anknytningsanvisningar. 2018 anvisades 4 stycken barn till Hagfors, tre enligt
måluppfyllelse och ett på anknytning. Hade vi valt att omfördela vår andel under
2018 till en annan kommun så innebär det att vi ändå hade fått ta emot ett barn på
anknytning men resterande tre hade gått till den kommun vi valt att omfördela till.
Under åren har Hagfors haft fler anvisningar på anknytningar än övriga
kommuner i länet, undantaget Karlstad vilket ligger till grund för ett högre
andelstal då Migrationsverket vill att andelen ska spegla verkligheten i anvisandet.
Effekten av det är att även om vi överlåter vårt tilldelningstal troligen utifrån
tidigare års statistik kommer mottaga barn utifrån tilldelning p.g.a. anknytning.
Svar till fråga, 2) Hagfors kommun föreslår att Länsstyrelsens beslut om
kommuntal fortsatt viktas utifrån kommunens storlek, arbetsmarknadsläge,
sammantagna mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn
samt hur många asylsökande personer som redan vistas i kommunen. Vid
beräkningarna föreslås att egenbosatta inom målgruppen inklusive ungdomar
enligt gymnasielagen samt anknytnings-anvisningar av ensamkommande barn ska
innebära minskning av tilldelningstalet. Inte en uppräkning för att mottagandet
ska spegla verkligheten i anvisandet på det sätt som Länsstyrelsen sedan tidigare
beskrivit beräkningen av tilldelningstal från Migrationsverket. Beslut om
tilldelningstal föreslås även viktas med större variation och ett lägre minimum än
tidigare då antalet nyanlända minskar. Hagfors står bakom Länsstyrelsens
bedömning att en fortsatt beredskap och kapacitet behöver upprätthållas i länet.
Samverkan och dialog mellan Länsstyrelsen och kommunerna är viktig, vilket
sker i olika forum och föreslås fortsätta.
Förslag till beslut
Individ och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna yttrande om
andelstal för mottagande av ensamkommande barn samt kommuntal för anvisade
nyanlända 2020.
Handlingar i ärendet
Länsstyrelsen Värmland; Justerad anvisningsmodell för ensamkommande barn –
en övergripande beskrivning
Länsstyrelsen Värmland; Beredning av andelstal för mottagande av
ensamkommande barn samt kommuntal för mottagande av anvisade nyanlända
2020
Tjänsteskrivelse, Ansökan om föreningsbidrag område funktionshinder 2019,
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Maria Persson, Socialchef
Beslutet skickas till
Sofia Olsson, Integrationsutvecklare, Länsstyrelsen Värmland
Maria Persson, Socialchef
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Dnr KS 2019/22

§ 64 Anmälningsärenden 190826
Dnr KS 2019/193, handling 7
Verksamhetsberättelse för kvinnojouren Duvkullan Hagfors/Munkfors 2018
Dnr KS 2019/4, handling 17
IVO granskar socialnämndernas kontroll av tillstånd för konsulentverksamhet
Dnr KS 2019/252, handling 2
IVO-Tillsyn av ej verkställt beslut
Dnr KS 2019/8, handling 26
Delegeringsbeslut Barn- och ungdomsgruppen t o m maj månad 2019
Dnr KS 2019/8, handling 27
Delegeringsbeslut Familjerätten t o m maj månad 2019
Dnr KS 2019/8, handling 28
Delegeringsbeslut Vuxengruppen t o m maj månad 2019
Dnr KS 2019/8, handling 29
Delegeringsbeslut Bostadsanpassning t o m maj 2019
Dnr KS 2019/8, handling 30
Delegeringsbeslut Vård- och omsorgsavdelningen t o m maj månad 2019
Dnr KS 2019/8, handling 31
Delegeringsbeslut LSS t o m maj månad 2019
Dnr KS 2019/8, handling 32
Delegationsbeslut Vuxengruppen t o m juni 2019
Dnr KS 2019/8, handling 33
Delegationsbeslut Barn- och ungdomsgruppen t o m juni 2019
Dnr KS 2019/8, handling 34
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Delegationsbeslut Bostadsanpassning t o m juni 2019
Dnr KS 2019/8, handling 35
Delegationsbeslut LSS t o m juni 2019
Dnr KS 2019/8, handling 36
Delegationsbeslut Familjerätten t o m juni 2019
Dnr KS 2019/8, handling 37
Delegationsbeslut Vård- och omsorgsavdelningen t o m juni 2019
Dnr KS 2019/8, handling 38
Delegationsbeslut Familjerätten t o m juli 2019
Dnr KS 2019/8, handling 39
Delegationsbeslut Barn- och ungdomsgruppen t o m juli 2019
Dnr KS 2019/8, handling 40
Delegationsbeslut Vuxengruppen t o m juli 2019
Dnr KS 2019/8, handling 42
Delegationsbeslut LSS t o m juli 2019
Dnr KS 2019/8, handling 43
Delegationsbeslut Vård- och omsorgsavdelningen t o m juli 2019
Dnr KS 2019/4, handling 21
Beräkningsunderlag för 2018 års stimulansmedel för ökad bemanning inom
äldreomsorgen, Socialstyrelsen
Dnr KS 2019/11, handling 48
Avtal mellan Hagfors kommun och BPSD-registret
Dnr KS 2019/4, handling 25
Ledningsgruppen för personligt ombud
Dnr KS 2019/4, handling 26
Information om Personligt ombud till Socialnämnderna i Värmlands kommuner
samt regionfullmäktige
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Dnr KS 2019/4, handling 28
Synpunkter och klagomål inkomna till Patientnämnden 2018
Dnr KS 2019/4, handling 29
Årsredovisning 2018 Patientnämnden
Dnr KS 2019/385, handling 3, 5
Värmlands läns Vårdförbund bokslut 2018
Förvaltningsrätten Linköping
Beslut mål nr 4197-19, 4198-19
Förvaltningsrätten i Karlstad
Dom mål nr 852-19
Förvaltningsrätten i Karlstad
Beslut mål nr 2073-19
Förvaltningsrätten i Karlstad
Dom Mål 802-19
Högsta Förvaltningsdomstolen Stockholm
Beslut Mål nr 3911-19
Kammarrätten i Göteborg
Dom mål nr 2857-19
Kammarrätten i Göteborg
Beslut mål nr 2771-19
Förvaltningsrätten i Karlstad
Dom mål nr 851-19
Beslut om vård enl. LVU
Förordnande av SFV.
Beslut
Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden.
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