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§ 55 Information från verksamheten 

-Socialchef Maria Persson samt verksamhetscheferna Monica Davidsson och 

Pernilla Haglund sammanfattar sommaren för individ och 

omsorgsverksamheterna. Personalen har gjort ett fantastiskt arbete under den 

rådande coronapandemin och sommaren har gått över förväntan. Personalen har 

jobbat på med de regelbundet reviderade riktlinjerna som finns och haft mer 

skyddsutrustning än vanligt vilket varit besvärligt varma dagar.  

En överrekrytering av vikarier gjordes för att ha beredskap om många ur 

personalen blivit sjuka under semesterperioderna. 

-Verksamhetschef Pernilla Haglund informerar kring arbetsmiljöprojektet 

gällande syftet att minska eller helt ta bort delade turer på ett av Hagfors 

kommuns särskilda boenden. En projektgrupp har satts ihop under våren och de 

har träffats två gånger hittills och ytterligare träffar sker under hösten. 

-Socialstyrelsen har delat ut statsbidrag till kommunerna som en del av satsningen 

Äldreomsorgslyftet. Medlen möjliggör för anställda inom kommunalt finansierad 

vård och omsorg så de kan utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på 

betald arbetstid. 

_____ 

 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 5/27 

  

2020-08-31 

 

  

Individ- och omsorgsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

Dnr KS 2020/26 

§ 56 Verksamhets- och budgetuppföljning januari-maj 

samt januari-juli 2020 

 

Verksamhets- och budgetuppföljning Individ- och 

omsorgsavdelningen januari-maj 2020 

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 

Hemtjänst 

Den beviljade tiden i maj är i samma nivå som i förra månaden men betydligt 

lägre än i maj 2019 (-2800 timmar). Arbetet på biståndsenheten med 

uppföljningar löper på, effekten av det är lägre beviljad tid. För närvarande har vi 

en överanställning på bistånd som minskas efter september. Planeringen arbetar 

med sina effektivitetsmål och beläggningsgraden för planeringen är 79,5% för 

maj. Målet är 85 %, åtgärder för att nå målet följs upp kontinuerligt. På 

planeringsenheten har vi en överanställning på 0,15 årsarbetare efter en 

pensionsavgång.  

De flesta bilar är snart flyttad till den nya bilorganisationen, vilket ger 

överkostnader initialt men ska på längre sikt minska överkostnader.   

Pandemin påverkar verksamheten och sjukfrånvaron i hemtjänsten under april var 

17,05%. Trots detta är enhetschefernas sommarplanering är i stort sett klar, dock 

har vi haft några sena avhopp. Enhetscheferna arbetet under våren har varit 
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inriktat på att minimera effekterna av pandemin i verksamheten, varpå arbetet 

med åtgärderna efter genomlysningen stått tillbaka.  

Särskilda boende/ Korttidsboende 

Verksamheten har under maj arbetat vidare med rekrytering inför sommaren och 

för att förbereda inför eventuellt ökat personalbehov p.g.a. coronapandemin.  

Rehab 

Verksamheten har varit fortsatt omstyrd, individuella lösningar har gjorts utifrån 

alla som har en pågående träningsperiod, beslut på social dagverksamhet samt 

demens- dagverksamhet. Under Maj har vi inte tagit lika mycket hemtjänst besök 

utan vi har riktat in oss mer på sociala besök där enhetschefer signalerat psykisk 

ohälsa p.g.a. isolering. Verksamheten har fortsatt arbeta med uppföljning av 

riskanalyser, handlingsplaner, pandemiplaner och minibemanning utifrån 

semesterbemanning. Verksamheten haft något lägre sjukfrånvaro men har haft en 

del långtidssjukskrivningar. 

SSK/HSL 

Fortsatt arbete med att informera om basala hygienrutiner för att förebygga 

spridning av covid-19.  

Tätt samarbete mellan enhetschefer och sjuksköterskor i arbetet med information 

om covid-19. Förberedelser inför sommaren med schema och bemanning, ett 

avhopp av vik sjuksköterska som inte är löst i dagsläget men arbete pågår. HSL-

tid visar en nedgång om 10 % i jämförelse med maj 2019. 

LSS & socialpsykiatri 

LSS- och socialpsykiatrin har fortsatt bra läge vad gäller covid -19, inga smittade 

vare sig bland enskilda eller medarbetare och färre frånvarande medarbetare p.g.a. 

förkylningssymtom. Medarbetare uttrycker ingen större oro för smitta, utan är 

trygga med hygienrutiner och skyddsutrustning. Rekrytering av semestervikarier 

är i slutskedet och förutsatt att inga avhopp sker är sommarplaneringen lagd.  

Volymökningar inom LSS-verksamheten, som inte kan mötas av 

effektiviseringar, kommer innebära kostnader utöver budget. 

Enheten för sysselsättning och arbete ESA 

Verksamheten på alla enheter fortsätter att bidra till arbetet med skyddsartiklar 

och leveranser med anledning av covid-19 pandemin. Fritidsbanken är fortsatt 

stängd med anledning av detta. 

Projektet som Fritidsbanken drivs inom har snart drivits i 2 år och sträcker sig en 

bit in i 2021. Verksamheten har redovisat utredningsuppdraget avseende 

överlämnande av drift till föreningslivet, vilket inte bedöms vara ett alternativ. 
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Fritidsgårdens verksamhet kommer from augusti att flytta in i angränsande lokaler 

(före detta folktandvårdens lokaler), här finns vissa samverkansmöjligheter att se 

på.  

AME utvecklas positivt många deltagare från socialtjänsten. 14 extratjänster är nu 

inskrivna, personalen på AME gör ett stort arbete då det för närvarande är svårt 

p.g.a. pandemin att placera men det fungerar bra.  

EKB verksamheten har inte så många ungdomar men för de som vi stöttar har 

verksamheten en viktig betydelse, två ungdomar tar sin studentexamen i juni.  

Flera ESF har under maj varit aktuella. Vi är inne i avslutningsfasen på ett projekt 

och i uppstart på ytterligare tre projekt. Fungerar bra men mycket arbete på 

enheten men för kommunen ett bra sätt att ta del av ESF medel för viktiga 

verksamheter. Många projekt som AME ansvarar för översyn kommer initieras 

för att se på möjlighet att överföra/fördela till andra delar av kommunens 

verksamhet. Det är dock viktigt för Hagfors kommun att ta del av ESF och andra 

projekt då vi vet att ekonomin är en stor utmaning för vår kommun och behoven 

av verksamhet finns. 

Dagliga verksamheterna Björkdungen och Fixarservice fungerar bra. Björkdungen 

har en lugnande inverkan på våra deltagare mycket är förändrat men den dagliga 

verksamheten är stabil. Fixarservice fungera också bra och vi har gjort några 

justeringar för att vi inte ska vara så många personer samtidigt. Några deltagare är 

hemma p.g.a. rädsla/riskgrupp för covid 19.  

Individ- och familjeomsorg (IFO) 

Verksamheten fortsätter arbeta enligt de omställningar som gjorts utifrån covid-

19. När det är möjligt ersätts personliga kontakter med telefonsamtal och digitala 

möten och när det är möjligt arbetar personalen hemma. Inga volymförändringar 

kan påvisas utifrån pandemin men oron är stor för utsatta gruppers psykosociala 

situation. Det finns en risk att psykisk ohälsa, missbruk och barns utsatthet ökar 

som en följd av den sociala distanseringen och isoleringen. Beslut har kommit 

under budgetprocessen att det inte är aktuellt inom de närmaste åren med en 

gemensam lokal för verksamheten vilket tidigare bedömts som viktigt utifrån 

intern samverkan. Processer för förbättrad samverkan måste nu skapas utifrån 

andra premisser. 

Integration 

I arbetet med att skapa bra förutsättningar för målgruppen är fortsatt både IFO och 

AME del av, genom ett antal projekt, som syftar till att stödja och skapa 

förutsättningar till stegförflyttningar mot arbete och egenförsörjning. Inget 

mottagande har skett under maj månad. Samverkansmöten i länet med ledning av 
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Länsstyrelsen har genomförts, där avstämning av nuläget avseende mottagande 

under coronapandemin diskuterats. Under början av hösten ska kommunen svara 

på en förfrågan angående andelstal för 2021. 

 

Sammanfattning 

För perioden januari till maj redovisas ett underskott om - 12 417 tkr i förhållande 

till beslutad budget för avdelningen. Periodens resultat påverkas med 4 400 tkr av 

eftersläpande intäkter från Försäkringskassan samt 1 200 tkr avseende 

projektmedel.  

Budgeten har kompenserats med 467 tkr för de löneökningar som är beslutade och 

utbetalade från 1 april. Inom IoO gäller det Vårdförbundet, Fysioterapeuterna och 

Sveriges arbetsterapeuter.  

Sjukfrånvaron för april var 13,14 % och för perioden januari - april 11,36%. De 

två första månaderna uppvisar en lägre sjukfrånvaro än samma period föregående 

år med ca 1,4 procentenheter men under mars och april är verksamheten påverkad 

av rekommendationer avseende coronapandemin vilket ger en minskad närvaro.  

Redovisningen av individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning för 

januari till maj visar en negativ helårsprognos om 17 550 tkr mot anslagen budget 

exklusive kompensation från verksamhetspott med 6 250 tkr samt 5 700 tkr från 

integrationsavsättningen. Justerad prognos uppgår till 5 600 tkr. Statlig 

kompensation avseende sjuklöner påverkar prognosen positivt med 1 492 tkr. 

Den negativa prognosen för IoO består fortsatt till största delen av kostnader för 

hemtjänst, placeringar barn och unga, integrationsverksamhet avseende 

ensamkommande barn, LSS boende och SÄBO/korttids. Utöver dessa insatser ser 

vi fortsatt kostnader för bemanningspersonal inom IFO samt överkostnader för 

sjuksköterskor. 

Prognosen för hemtjänsten har omarbetats efter maj. I tidigare prognos 

underskattades beräknat utfall 2020 och under våren har åtaganden utifrån 

genomlysning av hemtjänsten stått tillbaka för arbetet som krävs som följd av 

coronapandemin. I uppföljningen påverkas avvikelse och prognos av 

coronapandemin, personalkostnader för biståndsenheten samt övriga kostnader för 

bilar. Effekterna av pandemin innebär kostnader för sjuklön, vikarier samt 

enheternas ökade kostnader för vissa förbrukningsartiklar. Överkostnad för bilar 

prognostiseras till ca 500 tkr, utfall för perioden är dock lägre än 2019. Ny 

helårsprognos för hemtjänsten är - 5 600 tkr. Avdelningen har tilldelats de medel 

som fanns vid kommunstyrelsen (för ökade kostnader inom hemtjänsten, i 
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avsaknad av tidigare planerade platser på särskilt boende).    

 

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. 

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. Samverka internt och externt lokalt, regionalt 

och nationellt i syfte att begränsa de negativa effekter som kan uppstå för såväl 

vård- och omsorgstagare/klienter och medarbetare. Även om störningar kan 

uppstå om både vård- och omsorgstagare/klienter och medarbetare insjuknar 

samtidigt är det viktigt att arbeta för att begränsa de negativa effekter som kan 

uppstå. Stor vikt läggs vid att informera och kommunicera vilket är avgörande för 

att skapa förutsättningar för verksamheten samt skapa lugn och trygghet i denna 

till viss del ovissa och oroliga tillvaro för våra invånare och medarbetare.  

Arbete med att kartlägga behov och tillgång av förbrukningsmaterial inklusive 

skyddsutrustning samt arbetskläder. Samverka internt, lokalt, regionalt och 

nationellt för att säkerställa tillgången. 
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Verksamhets- och budgetuppföljning Individ- och 

omsorgsavdelningen januari-juli 2020 

  

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 god 

samverkan internt och externt, med Region Värmland, övriga kommuner och 

andra aktörer följer vi utvecklingen av pandemin och reviderar de rutiner 

verksamheten arbetar utifrån regelbundet. Ett stort och viktigt arbete genomförs 

löpande och i en snabb takt för att implementera nya och reviderade rutiner. Inför 

hösten upprätthålls beredskap för ökad påfrestning i verksamheten utifrån 

pandemins utveckling parallellt med att vi går in i en fas där vi närmar oss ett 

normalläge för verksamheten.  

Hemtjänst 

Verksamheten har arbetat kontinuerligt med åtgärder för att motverka smitta av 

covid-19 och förberedelsen har varit god avseende tillgång på förbrukning- och 

skyddsmaterial. Inom hemtjänsten finns idag ingen bekräftad smittad av covid -19 

och arbetet fortlöper utifrån aktuella rekommendationer för att minska risken för 

smittspridning samt tidigt upptäcka eventuell smitta.  

Pandemin påverkar verksamheten och sjukfrånvaron i hemtjänsten under våren 

och var som högst i mars, för juni är sjukfrånvaron 8,63 %. Enhetschefernas 

arbete under sommaren har utöver fokus på semesterperioden varit inriktat på att 

minimera effekterna av pandemin i verksamheten, varpå arbetet med åtgärderna 
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efter genomlysningen stått tillbaka.  

Den beviljade tiden i juli visar en något ökande nivå från juni men i relation till 

juli 2019 är skillnaden ca 4 600 timmar mindre. Antalet personer med insatser har 

minskat sedan senaste rapporteringen dock visar tabellen nedan en större 

minskning i juni och en liten uppgång i juli.  

 

Särskilda boende/ Korttidsboende 

Verksamheten har arbetat kontinuerligt med åtgärder för att motverka smitta av 

covid-19 och förberedelsen har varit god avseende tillgång på förbrukning- och 

skyddsmaterial. Våra boenden har inte drabbats smittspridning av covid -19 och 

arbetet fortlöper utifrån aktuella rekommendationer för att minska risken för 

smittspridning samt tidigt upptäcka eventuell smitta.  

Verksamheten har under juni/juli haft en hög vårdtyngd p.g.a. andra orsaker än 

covid-19, vilket har resulterat i att flera enheter tagit in extrapersonal för att kunna 

tillgodose omvårdnadsbehovet hos de boende.  

Flera enheter har även haft hög sjukfrånvaro under sommaren relaterat till 

förkylningssymtom men även symtom från mage. Detta har resulterat i att vissa 

enheter haft svårt med bemanning varpå det har rekryterats på kvalificerad 

övertid. Verksamheten har påbörjat ett arbete med strategisk rekrytering för att 

öka både antalet vikarier men även för att de vikarier som idag används ska kunna 

jobba på fler enheter. Detta arbete kommer att intensifieras under hösten. 

Särskilt boende behöver under hösten se över hur planeringen av det dagliga 

arbetet fungerar dels utifrån verksamhetens effektivitet men även utifrån 

kvalitetsaspekter för de boende. Parallellt med detta kommer ytterligare 

schemaarbete att göras. 

Rehab 

Sommarmånaderna har planerats som tidigare år vad gäller bemanning, 

verksamheten anpassas och vikarier tas inte in utan befintlig personal fördelas. 

Verksamheten och aktuella insatser bedrivs utifrån fastlagd prioriteringsordning. 

Under sommaren har verksamheten fortlöpande arbetat vidare med förebyggande 

åtgärder enligt rekommendationerna avseende coronapandemin. Verksamheten 

kan se att vissa åtgärder i samhället påverkar enskildas hälsa över tid, vilket 

kommer leda en översyn av verksamhetsplaneringen inför hösten.  

Förhållandevis lite ärende avseende inköp av hjälpmedel och några enstaka hyror 

av hjälpmedel har hanterats under sommaren. Dagverksamhet för demens och 

vissa andra prioriterade insatser har skett av rehabassistenter i egnahem och delvis 
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på Solåsbacken. Verksamheten har haft någon enstaka sjukfrånvaro. 

SSK/HSL 

Kontinuerligt fortsätter arbetet med att informera om basala hygienrutiner och 

specifika och regelbundet reviderade rutiner för att förebygga spridning av covid-

19. Tätt samarbete mellan enhetschefer och sjuksköterskor i arbetet med 

information om covid-19. Hitintills har coronaläget orsakat viss ökning av 

övertidstimmar men i övrigt är det i verksamheten stabilt. HSL-tid delegerad från 

legitimerad personal till baspersonalen visar en fortsatt nedgång tom juni men 

ökar under juli. I jämförelse med 2019 är volymen HSL tid 5% lägre, både under 

juli och totalt för perioden januari till juli. 

LSS & socialpsykiatri 

LSS- och socialpsykiatrin har ett bra nuläge vad gäller covid -19, inga smittade 

vare sig bland enskilda eller medarbetare. Under juni månad har sjukfrånvaron 

varit hög, delvis beroende på säkerhetsåtgärder med anledning av covid -19, men 

även på grund av andra orsaker. Ett begränsat antal bekräftat corona positiva har 

förekommit inom verksamheten i början av sommarperioden, i nuläget är de åter 

friska. Såväl ordinarie personal som vikarier har ställt upp och jobbat på ett 

föredömligt sätt för att tillgodose de enskildas behov, vilket medfört en del 

övertidsarbete. Medarbetare uttrycker ingen större oro för smitta, utan är trygga 

med hygienrutiner och skyddsutrustning.  

Volymökningar inom LSS-verksamheten, som inte kan mötas av 

effektiviseringar, kommer innebära kostnader utöver budget.  

Enheten för sysselsättning och arbete ESA 

Hela verksamheten har löpt på bra under sommaren även om planeringen varit ett 

lägre antal vikarier än tidigare år. AME har haft många uppdrag och fått stöd från 

personalen på Fritidsbanken. Extratjänsterna har fungerat bra och är idag 15 

stycken, de är placerade på vår avdelning. Det gäller dock att få fler avdelningar i 

kommunen att ta emot extratjänster. Vi ska träffa personal från 

Arbetsförmedlingen för att ta emot ytterligare 15 personer för extratjänst. 

Projektet som Fritidsbanken drivs inom har snart nått 2 år. Projektet sträcker sig 

fram till augusti 2021. Fritidsbanken fortsatt stängd, nytt beslut kommer tas efter 

semesterperioden. Vi startar den 18 augusti upp ytterligare ett ESF projekt och det 

innebär att enheten ansvarar för tre projekt Yrkesväg Värmland, Värmlands 

arbetskraft och Värmland tillsammans. Vi kan på detta sätt genomföra bra 

verksamhet och få ekonomiskt stöd. Daglig verksamhet Aktivitetshuset 

Björkdungen och Fixarservice har fungerat bra. Förutom de förändringar vi gjort 

p.g.a. covid-19 har vi inte gjort några större förändringar i verksamheten, detta är 

viktigt för våra brukare då så mycket annat är förändrat. Fixarservice hade stängt i 
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två veckor och de brukare som då inte ville ha semester fick stöd av AME, vilket 

fungerade bra. Personalen på enheten har under denna period gjort ett mycket bra 

arbete. 

Individ- och familjeomsorg (IFO) 

Sommar och semesterperioden har fram till juli och en bit in i augusti fungerat bra 

ur verksamhetssynpunkt. Personalen täcker upp för varandra då vikarier inte finns 

att tillgå på grund av verksamhetens inriktning. Några volymförändringar utifrån 

pandemin kan fortfarande inte påvisas men det finns en oro för utsatta gruppers 

psykosociala situation och verksamheten har gjort omställningar utifrån 

folkhälsomyndighetens rekommendationer. Antalet hushåll som ansökt om 

försörjningsstöd har varje månad sedan mars varit färre jämfört med förra året 

vilket är tvärtemot vad som befarats. 

 

Integration 

I arbetet med att skapa bra förutsättningar för målgruppen är fortsatt både IFO och 

AME del av ett antal projekt, som syftar till att stödja och skapa förutsättningar 

till stegförflyttningar mot arbete och egenförsörjning. Inget mottagande har skett 

fram tom juli utöver verkställighet av tilldelning avseende 2019 som skedde i 

början av året. I nuläget ligger vi nära att få nästa tilldelning av ett 

ensamkommande barn men totalt antal ungdomar med insatser minskar. Fortsatt 

finns verkställighet i egen regi organiserat vid enheten för sysselsättning och 

arbete (ESA).  Under början av hösten ska kommunen svara Länsstyrelsen på en 

förfrågan angående andelstal för 2021. 

 

Sammanfattning 

För perioden januari till juli redovisas ett underskott om - 12 370 tkr i förhållande 

till beslutad budget för avdelningen. Periodens resultat påverkas av eftersläpande 

intäkter från Försäkringskassan samt projektmedel. Resultatet påverkas också av 

merkostnader verksamheten har för åtgärder avseende coronapandemin. Arbete 

med sammanställning av dessa merkostnader pågår inför återsökning av medel via 

ett utlyst statsbidrag. 

Vid individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning för januari till och med 

juli prognostiseras en nettokostnad för verksamheten uppgående till 362 648 tkr 

vilket innebär ett underskott om 11 867 tkr mot budget. I nettokostnaden är 

inräknat att verksamheten erhåller 5 700 tkr från flyktingpotten. Allt i övrigt lika, 

vid årsskiftet 2020-2021, kommer hela kommunens verksamhetspott att åtgå till 

verksamheten vilket innebär ett totalt underskott för individ- och 
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omsorgsavdelningen om 4 354 tkr. 

Den negativa prognosen för IoO består fortsatt till största delen av kostnader för 

hemtjänst, placeringar barn och unga, integrationsverksamhet avseende 

ensamkommande barn, LSS boende och SÄBO/korttids. Utöver dessa insatser ser 

vi fortsatt kostnader för bemanningspersonal inom IFO samt överkostnader för 

sjuksköterskor. 

Sjukfrånvaron för juni var 8,68 % och för perioden januari - juni 10,85%. De två 

första månaderna uppvisar en lägre sjukfrånvaro än samma period föregående år 

men från mars är verksamheten påverkad av rekommendationer avseende 

coronapandemin vilket ger en ökad sjukfrånvaro. Avdelningen har kompenserats 

genom statliga medel avseende sjuklöner med 3 070 tkr. 

 

 

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. 

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. Samverka internt och externt lokalt, regionalt 

och nationellt i syfte att begränsa de negativa effekter som kan uppstå för såväl 

vård- och omsorgstagare/klienter och medarbetare. Stor vikt läggs vid att 

informera och kommunicera vilket är avgörande för att skapa förutsättningar för 

verksamheten samt skapa lugn och trygghet i denna till viss del ovissa och oroliga 

tillvaro för våra invånare och medarbetare.  

Arbete med att kartlägga behov och tillgång av förbrukningsmaterial inklusive 

skyddsutrustning samt arbetskläder. Samverka internt, lokalt, regionalt och 

nationellt för att säkerställa tillgången. 

 

Handlingar i ärendet 

Socialchef Maria Perssons skrivelse 2020-06-24 

Socialchef Maria Perssons skrivelse 2020-08-18 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna verksamhet- och budgetuppföljningen för 

januari-maj 2020 samt januari-juli 2020. Individ- och omsorgsutskottet vill även 

uppmärksamma kommunstyrelsen på att man enligt prognos inte kommer att 

inrymma sina verksamheter inom tilldelad budget 2020. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Socialchef Maria Persson 
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Dnr KS 2020/29 

§ 57 Återrapportering av ej verkställda beslut 

Kommunstyrelsen beslutade 2006-03-14, § 31, att kommunfullmäktige och övriga 

nämnder och styrelser, två gånger per år, har en punkt på dagordningen där ej 

återrapporterade beslut behandlas. För kommunstyrelsens och 

kommunfullmäktiges del bör redovisning ske i april och oktober.  

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 skall ske en gång per kvartal till Inspektionen 

för vård och omsorg (IVO). 

Följande har rapporterats till IVO per 30 juni avseende andra kvartalet 2020: 

 

Vård och omsorg: 

-Tre beslut har ej kunnat verkställas, avseende särskilt boende. 

-Avbrott längre än tre månader har skett i 0 beslut, avseende särskilt boende. 

-Femton beslut har kunnat verkställas sedan föregående rapportering, avseende 

särskilt boende. 

-Två beslut har avslutats av annan anledning. 

 

LSS och socialpsykiatri: 

-Ett beslut har inte kunnat verkställas, avseende kontaktperson LSS. 

-Det har inte skett några avbrott av verkställighet längre än tre månader. 

-Två beslut har kunnat verkställas sedan föregående rapportering, båda avseende 

kontaktperson LSS. 

 

Individ och familjeomsorg: 

Har inget att rapportera. 
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Handlingar i ärendet 

Socialchef Maria Perssons skrivelse 2020-08-24 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen och uppföljningen av ej 

verkställda beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Socialchef Maria Persson 
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Dnr KS 2020/249 

§ 58 Ansökan om föreningsbidrag, område 

funktionshinder 2020 

Individ- och omsorgsutskottet hanterar sedan 2013-01-01 medel riktat till vård- 

och 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 tre med 

fullständig ansökan enligt de grundläggande krav som är uppställda för detta 

föreningsbidrag.  

De ansökningar som ej är fullständig, avser DHR och Reumatikerföreningen. 

Föreningarna har fått information om vilka uppgifter de ska komplettera med, 

ytterligare förening har fått liknande information och därefter kompletterat sin 

ansökning. En ansökan, SRF Klarälvdalen inkom sent men är nu komplett och 

behandlas i detta beslut.  

De tre föreningarna bedriver lokal verksamhet i kommunen och uppfyller kraven 

för att ta del av det kommunala föreningsbidraget. Vid samtal med föreningarna 

beskrivs ett en mycket påverkad och minskad föreningsaktivitet p.g.a. 

coronapandemin. Föreningarna har presenterat aktiviteter såsom temadagar, 

friskvårdsaktiviteter, resor, öppen verksamhet i verksamhetsplaner för 2020 men 

flertalet av aktiviteterna har blivit inställda.  

Fördelning av föreningsbidraget till de föreningar som inkommit med fullständiga 

ansökningar avseende område funktionshinder, föreslås enligt följande:  

Hjärt- och lungsjukas förening i Hagfors/Munkfors 22 000 kronor 

HRF Hörselskadades förening i Hagfors 20 000 kronor 

SRF Synskadades riksförbund Klarälvdalen 12 000 kronor 

 

Handlingar i ärendet 

Riktlinjer för kommunalt föreningsbidrag inom området funktionshinder – 

Hagfors kommun. (2012-05-28 § 20 KF) 

Ansökan föreningsbidrag Hjärt-Lungsjukas förening 
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Ansökan föreningsbidrag HRF 

Ansökan föreningsbidrag SRF 

Tjänsteskrivelse, Ansökan om föreningsbidrag, område funktionshinder 2020, 

Maria Persson, Socialchef 

 

Beslut 

Individ och omsorgsutskottet beslutar godkänna förslag på fördelning av 

föreningsbidrag inom området funktionshinder verksamhetsåret 2020. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Maria Persson, socialchef 

Malin Hedberg-Soini, ekonom 

Hjärt- och lungsjukas förening i Hagfors/Munkfors, Anna-Lisa Andersson 

HRF Hörselskadades förening i Hagfors, Anita Fridberg 

SRF Klarälvdalen, Ulla Svensson 

DHR Hagfors-Munkfors- Filipstad, Ann-Christine Månsson 

Reumatikerföreningen Hagfors-Ekshärad, Åsa-Kréstin Höglund 
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Dnr KS 2020/397 

§ 59 Förordnande av kompletterande beslutanderätt 

enligt LVU och LVM 

För många beslut som fattas enligt lagen om vård av unga (LVU) och lagen om 

vård av missbrukare (LVM) finns inskränkningar i möjligheten att delegera 

beslutsfattandet. Detta framgår av 10 kapitlet 4 § socialtjänstlagen (SOL). Av 

samma lagrum framkommer även att vissa beslut endast får delegeras åt en 

särskild avdelning som består av ledamöter eller ersättare i nämnden, det vill säga 

utskott.  

Ibland behöver beslut enligt LVU och LVM kunna fattas skyndsamt. Därför finns 

i några fall i LVU och LVM en rätt att fatta beslut i nämndens ställe. Det är i 

dessa fall inte fråga om delegering utan en kompletterande beslutanderätt som 

följer direkt av lag. Det är endast i fall där nämndens beslut inte kan avvaktas som 

den kompletterande beslutanderätten kommer i fråga. Beslut som fattas enligt 

denna bestämmelse ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde så att nämnden 

får insyn i hur dessa ärenden handläggs.  

Enligt LVU och LVM är det ordförande i nämnden, det vill säga 

kommunstyrelsen, eller annan ledamot som nämnden har förordnat som har den 

kompletterande beslutanderätten. Vad gäller 43 $ p.2 LVU kan även tjänstemän 

förordnas. Ett förordnande skiljer sig från delegation på så sätt att nämnden måste 

ange vem förordnande avser, namnet på denna ledamot eller tjänsteman måste 

anges i förordnandet. 

Handlingar i ärendet 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2020-08-19 

Bilaga Förordnande av kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till förordnande av 

kompletterande beslutanderätt enligt LVU och LVM. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Socialchef Maria Persson 
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Dnr KS 2020/399 

§ 60 Beredning av andelstal 

Länsstyrelsen har gett länets kommuner tillfälle att yttra sig om andelstal för 

mottagande av ensamkommande barn samt kommuntal för anvisade nyanlända 

2021.  

Migrationsverkets förslag till läns- och kommuntal för mottagande av anvisade 

nyanlända samt andelstal för mottagande av ensamkommande barn 2021 har 

lämnas, se bilaga till denna tjänsteskrivelse. Länsstyrelsen gav tillfälle redan i 

april till länets kommuner att senast 2 oktober inkomma med yttrande avseende 

andelstal för mottagande av ensamkommande barn samt kommuntal för anvisade 

nyanlända 2021. Länsstyrelsen vill på så sätt möjliggöra för länets kommuner att 

internt bereda kommunens inställning till det sammantagna mottagandet av 

ensamkommande barn och nyanlända via anvisning 2021. 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. 

Enligt Migrationsverkets februariprognos beräknas ca 1 000 ensamkommande 

barn söka asyl i Sverige 2020 och 1 200 beräknas söka asyl 2021. Cirka 22 000 

nyanlända med uppehållstillstånd beräknas bosätta sig i landets kommuner 2020. 

Av dessa är cirka 10 000 anhöriga och 5 000 kvotflyktingar. Prognosen för 2021 

anger cirka 19 000 varav anhöriga är 7 500 och kvotflyktingar 5 000. 

 

Länsstyrelsen önskar 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 2021. 
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Svar till fråga, 1a och b) Hagfors kommun behåller vår andel av ensamkommande 

barn och erbjuder oss inte att ta över annan kommuns andel.  

Hagfors kommun gör samma bedömning som inför 2020. Bakgrunden 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 kommuntal till annan kommun kan en kommun inte överlåta tilldelning utifrån 

anknytning utan ska ändå ha en beredskap för anknytningsanvisningar. 

Kommunen kommer alltså fortsatt kunna få anknytningsanvisningar även om den 

är ”nollad”. 2018 anvisades 4 st barn till Hagfors, tre enligt måluppfyllelse och ett 

på anknytning. 2019 anvisades 3 barn, dock inget på anknytning. Under tidigare 

år 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 kommuntal är det troligt att vi kommer 

mottaga barn utifrån tilldelning p.g.a. anknytning, utifrån tidigare års statistik.        

 

Svar till fråga, 2) Hagfors kommun föreslår att Länsstyrelsens fortsatt beslutar om 

kommuntal på liknande sätt som länstalen beräknas. Att kommuntalen delvis 

viktas utifrån mottagande över tid av de olika målgrupperna samt 

självbosättningsmönster över tid för samma målgrupper inklusive ungdomar 

enligt gymnasielagen samt anknytnings-anvisningar av ensamkommande barn.  

Beslut om kommuntal föreslås fortsatt beslutas med variation och att minimum, 

utöver 0 tilldelning speglas av kommunens storlek. 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.  

 

Handlingar i ärendet 

Länsstyrelsen; Beredning av andelstal för mottagande av ensamkommande barn 

samt kommuntal för mottagande av anvisade nyanlända 2021 

Länsstyrelsen; Information om förslag på länstal till Värmland 2021 

Migrationsverket; Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av 

länstal 2021 
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Länsstyrelsen; Information om andelar avseende mottagandet av asylsökande 

ensamkommande barn år 2021 

Tjänsteskrivelse, Yttrande: Andelstal för mottagande av ensamkommande barn 

samt kommuntal för anvisade nyanlända 2021, Maria Persson, Socialchef. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner yttrande om andelstal för mottagande av 

ensamkommande barn samt kommuntal för anvisade nyanlända 2021. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Sofia Olsson, integrationsutvecklare Länsstyrelsen Värmland 

Maria Persson, socialchef 
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Dnr KS 2020/405 

§ 61 Medeltilldelning Klarälvdalens 

samordningsförbund 2021 

Klarälvdalens samordningsförbund har inkommit med en skrivelse till kommunen 

daterad 2020-07-07 med förfrågan om Hagfors kommun vill öka sina insatser 

inom finansiell samordning. Klarälvdalens samordningsförbund vill ha ett 

formellt beslut i frågan om huruvida Hagfors kommun är villig att öka sitt anslag 

till förbundet.  

Inför nytt budgetår gör staten - Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen - en 

preliminär beräkning av medelstilldelning. Den preliminära tilldelningen från 

staten för år 2021 är 1,319 tkr (Jmf 1,150 tkr för år 2019 och 2020). Staten och 

Region Värmland står för 75 % av den årliga budgeten. De återstående 25 % delas 

av de tre ingående kommunerna Hagfors, Forshaga och Munkfors utifrån 

invånarantal. En matchning av statens medfinansiering skulle för Hagfors 

kommun innebära en ökning av medfinansiering med 38 870 kronor för år 2021. 

Budgetramen för Individ och omsorgsavdelningen 2021 inrymmer inte en höjning 

av medelstilldelning i enlighet med statens förslag. Vid en höjning av 

medeltilldelningen måste motsvarande belopp sparas på andra kostnader inom 

ansvarsområdet. I budgetarbetet inför verksamhetsåret 2022 får en eventuell 

ökning av medel tilldelningen från staten beaktas. 

 

Handlingar i ärendet 

Skrivelse från Klarälvdalens samordningsförbund inklusive bilagor 

Tjänsteskrivelse av Socialchef Maria Persson 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om ökad medelstilldelning till Klarälvdalens 

samordningsförbund inför 2021. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Socialchef Maria Persson 
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Dnr KS 2020/22 

§ 62 Anmälningsärenden 

Dnr KS 2020/8, handling 28 

Delegeringsbeslut vuxengruppen juni månad 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 29 

Delegeringsbeslut familjerätten juni månad 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 30 

Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen juni månad 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 31 

Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag t o m juni månad 2020 

Dnr KS 2020/8,handling 32 

Delegeringsbeslut LSS/socialpsykiatri t o m juni månad 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 33 

Delegeringsbeslut vuxengruppen juli månad 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 34 

Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen juli månad 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 35 

Delegeringsbeslut familjerätten juli månad 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 36 

Delegeringsbeslut bostadsanpassning juli månad 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 37 

Delegeringsbeslut socialpsykiatri/LSS juli månad 2020 

Dnr KS 2020/4, handling 135 

Upphävning av tidigare beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen med 

anledning av covid-19, Kalix kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 136 

Upphävning av tidigare beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Strömstads 

kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 137 

Upphävning av tidigare beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Vingåkers 

kommun 
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Dnr KS 2020/4, handling 139 

Upphävning av tidigare beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Bergs 

kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 142 

Upphävning av tidigare beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, 

Vänersborgs kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 143 

Upphävning av tidigare beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Norbergs 

kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 144 

Upphävning av tidigare beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Södertälje 

kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 148 

Enkät, frågor om inflyttning till kommunen, Statskontoret 

Dnr KS 2020/268, handling 2 

Önskemål att kommunen ska satsa på en syn- och hörselinstruktör, SRF 

Klarälvdalen 

Dnr 2020/276, handling 1 

Rapport enligt Lex Sarah 

Dnr 2020/276, handling 3 

Rapport enligt Lex Sarah 

Dnr 2020/276, handling 4 

Rapport enligt Lex Sarah 

Dnr KS 2020/262, handling 24 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 5118-19 

Dnr KS 2020/262, handling 25 

Nacka tingsrätt, Förordnande Mål nr T 5500-19 

Dnr KS 2020/262, handling 27 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Beslut Mål nr 852-19 

Dnr KS 2020/262, handling 29 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Underrättelse Mål nr 2356-20 
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Dnr KS 2020/262, handling 32 

Värmlands tingsrätt, Protokoll Mål nr FT 3095-20 

Dnr KS 2020/262, handling 33 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 3539-20 

Dnr KS 2020/262, handling 34 

Hovrätten i Västra Sverige, Protokoll Mål nr T 4155-20 

Dnr KS 2020/262, handling 36 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 3237-20 

Dnr KS 2020/262, handling 37 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 4268-20 

Dnr KS 2020/262, handling 38 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Beslut Mål nr 1610-20 

Dnr KS 2020/262, handling 39 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 3598-20 

Dnr KS 2020/262, handling 40 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 4633-20 

Dnr KS 2020/262, handling 41 

Hovrätten i Västra Sverige, Protokoll Mål nr T 3091-20 

Dnr KS 2020/262, handling 42 

Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 3790-20 

Dnr KS 2020/262, handling 43 

Förvaltningsrätten i Göteborg, Underrättelse Mål nr 10497–20 

Dnr KS 2020/262, handling 44 

Kammarrätten i Göteborg, Beslut Mål nr 5040-20 

Dnr KS 2020/262, handling 45 

Värmlands Tingsrätt, Protokoll Mål nr T 5768-19 

Beslut 

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden. 

_____ 

 
 


