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§ 12 Information från verksamheten 
-Socialchef Maria Persson informerar att arbetet i stort rullar på i alla 

verksamheter men mycket av tiden läggs på arbetet runt coronaviruset. 

Samverkansgrupper har ställts in och resurser används för att förbereda det man 

tror ska komma gällande coronaviruset, dagliga avstämningsmöten hålls och 

mycket av tiden läggs på information. 

I nuläget är det inget förbud för anhöriga att besöka kommunens äldreboenden 

och LSS-boenden men man avråder starkt från detta i största möjliga mån utom 

vid speciella fall som till exempel vid livets slutskede. Det har fungerat 

någorlunda men arbetet med att få anhöriga att förstå innebörden av avrådan är ett 

fortgående arbete. 

Aktiviteter och dagverksamhet för äldre ställs in tills vidare och 

underhållning/aktiviteter med externa underhållare är inställda på särskilt boende 

och korttids. Verksamheternas egna aktiviteter fortsätter som planerat. Dessa 

åtgärder görs för att undvika smittspridning av coronaviruset. 

-Individ- och omsorgsförvaltningens uppdrag  gällande arbetsmiljöprojekt på ett 

av Hagfors kommuns särskilda boenden har inte hunnits med som planerat, 

socialchefen har en förhoppning kring bättre återrapportering vid sammanträdet i 

april. 

-I samarbete med arbetsförmedlingen kommer Hagfors kommun ta emot 15 

extratjänster innan sommaren. Extratjänster erbjuds dem som har varit arbetslösa 

en längre tid eller är nyanlända i Sverige och ger en chans att komma in i 

arbetslivet.  Bristyrken är kartlagda i verksamheterna och extratjänster kommer 

erbjudas inom dessa verksamheter.  

-Fritidsbanken kommer stängas ner tillfälligt p g a coronaviruset och personalen 

omfördelas till verksamheter med större behov i dagsläget. 

_____ 
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Dnr KS 2020/26 

§ 13 Verksamhets- och budgetuppföljning individ- och 

omsorgsavdelningen jan-feb 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 

Vårdtyngden är fortsatt hög. Den beviljade tiden är dock lägre för både januari 

och februari jämfört med 2019. Kostnader för sjuklön överstiger budget med 138 

tkr. Enhetscheferna för hemtjänst lägger stor del av sin arbetstid på rekrytering av 

personal. Fortsatt arbete med genomlysningen i hemtjänsten har pågått under 

början av året.                                                    

  

Särskilda boende/ Korttidsboende 

Vissa enheter har under årets första månader varit hårt drabbade av 

vinterkräksjuka vilket resulterat i behov av kohortvård.  

Korttidsverksamheten har fortsatt en hög vårdtyngd vilket resulterar i att 

verksamheten har behov av extrapersonal dygnet runt. I dagsläget finns inget som 

tyder på att detta behov kommer att upphöra. 

Verksamhetens enhetschefer jobbar i stor omfattning med rekrytering för att 

kunna tillgodose det behov av vård- och omsorg som finns. Anledningen till detta 
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är dels att det finns en del vakanser på enheterna men även sjukfrånvaro och 

behov av extrapersonal bidrar till detta. Enhetscheferna för särskilt 

boende/korttidsboende arbetar kontinuerligt med schema för att kunna möta 

verksamhetens behov. 

 

Rehab 

En nyanställning av arbetsterapeut har gjorts med start 2020-03-09. Fortsatt hög 

arbetsbelastning på leg personal. Inkommande ärenden har ökat och verksamheten 

följer verksamhetens prioriteringsordning.  Både kort och långtidssjukskrivning 

finns bland legitimerad personal. Fortsatt arbete med genomlysning av hemtjänst. 

Inköp av hjälpmedel är fortsatt stort under perioden.      

    

SSK/HSL 

Arbete med att hålla nere övertidsarbete, timvikarier ger en lägre kostnad vid 

sjukdom och frånvaro under helger. Lönekostnaderna ger ett negativt resultat som 

beror på viss överanställning av sjuksköterskor. Under året finns i verksamheten 

två sjuksköterskor som avser att ta ut pension och därför behöver jag behålla de 

övertaliga. Övriga kostnader visar också ett negativt resultat vilket beror på att 

konteringen för bilar inte ligger rätt, detta kommer att rättas till nästa månad. 

Samverkan vid hemgång från slutenvården har trots högt tryck på kortis inte 

genererat något dygn där kommunen har betalningsansvar.  

Arbete pågår med rutin för kost (sondmat och näringsdryck) för att anpassa 

arbetsflödet med ny vård- och omsorgstaxa.  

 

LSS & socialpsykiatri 

Under årets två första månader har medarbetarsamtal och återkoppling av MAB-

resultatet genomförts. Ny boende har flyttat in på gruppboendet Villan, varför 

personalförstärkning krävts. Utbildning/handledning för att motverka 

utåtagerande beteende, har skett till samtliga medarbetare vid Abborrtorpsvägen, 

situationen där medför att personalförstärkning krävs för att undvika ensamarbete. 

Rekrytering av två nya enhetschefer har genomförts. 

 

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA) 

I början av året har samverkan med arbetsförmedlingen lett till att vi under våren 

kommer ta emot nya extratjänster. Planering fortgår under mars inför uppstart i 

april. Verksamheten har arbetet med uppdraget kring Fritidsbanken för att se på 
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möjligheterna att lämna över verksamheten efter projekttiden till föreningsdrift, 

rapport till KS i mars. ESA är del i uppstart av ett nytt ESF projekt och är del i 

ansökan till ytterligare ett projekt. Arbetat med resursfördelning inom ESA för att 

prioritera om personalresurser i samband med vakanser. Under de två första 

månaderna har medarbetarsamtal genomförts och enheten har gått igenom 

resultatet från medarbetarebarometern.  

 

Individ- och familjeomsorg (IFO) 

Under februari har samtliga medarbetarsamtal slutförts och verksamheten har 

arbetat med resultatet från medarbetarundersökningen. Behov av socionomer 

finns fortlöpande, framförallt på grund av föräldraledigheter och rekrytering av 

socialsekreterare till vuxengruppen har genomförts. I syfte att finna alternativ till 

försörjningsstöd deltar verksamheten i ett flertal projekt i samverkan med bl.a. 

AME och skolan. Under perioden har det bl.a. varit inriktat på ett fortsatt 

pilotprojekt utifrån FINSAM-projektet På rätt väg i Klarälvdalen. Utifrån akut 

skyddsbehov har ytterligare placeringar i familjehem av barn tillkommit. 

 

Integration 

Mottagande har skett under första två månaderna avseende tilldelningstal för 2019 

som ej verkställts innan årsskiftet, inget ensamkommet barn har kommit. I arbetet 

med att skapa bra förutsättningar för målgruppen är både IFO och AME del i ett 

antal projekt som syftar till att stödja och skapa förutsättningar till 

stegförflyttningar mot arbete och egenförsörjning.  

   

Sammanfattning 

Redovisningen av individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning för 

januari och februari visar en negativ helårsprognos om 10 400 tkr mot anslagen 

budget exklusive kompensation från verksamhetspott med 3 750 tkr samt 3 700 

tkr från integrationsavsättning. Helårsprognosen kommer justeras avseende 

SÄBO vid nästkommande verksamhet- och budgetuppföljning med en positiv 

avvikelse med 770 tkr för de budgetmedel som finns för tjänstetillsättning 

avseende Häggårdens utbyggnad. Prognosen utgår från antagandet att 

utbyggnaden inte driftsätts första halvåret 2020.  

För perioden redovisas ett samlat resultat om - 3 250 tkr i förhållande till beslutad 

budget för avdelningen.  

Frisknärvaro för perioden under perioden uppgår till 90,89 %, under samma 

period år 2019 var motsvarande statistik 89,52 %. De två första månaderna 
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uppvisar en bättre frisknärvaro än föregående år med 1,37 procentenheter. För 

helåret 2019 uppgick frisknärvaron till 91,55 %.  

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

behov av placeringar barn och unga, LSS boende och korttids. Utöver dessa 

insatser ser vi fortsatt kostnader för bemanningspersonal inom IFO samt 

överkostnader för sjuksköterskor och för visst ökat personalbehov 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. 

-Regelbunden kartläggning och analys av frisknärvaron och rehabilitering inom 

avdelningen pågår i syfte att öka frisktal.  

-Fortsatt fördjupat arbete krävs för att arbeta med målgruppen som finns både 

inom IFO, AME och vuxenutbildning. Målet att hitta vägar för stegförflyttningar 

från försörjningsstöd till egenförsörjning.  

-Kraftigt ökade behov inom ramen för två av våra LSS boenden redovisas, 

regelbunden utvärdering inför varje ny schemaperiod genomförs för att minimera 

överkostnader.  

    

Handlingar i ärendet 

Socialchef Maria Perssons skrivelse 2020-03-25. 

 

Förslag till beslut 

Individ och omsorgsutskottet föreslår Kommunstyrelsen godkänna individ- och 

omsorgsavdelningens budgetuppföljning och åtgärder. 
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Dnr KS 2020/204 

§ 14 Besluts- och behörighetsattester inom individ- 

och omsorgsutskottets verksamhetsområde 
Det har upprättats ändringar inom individ- omsorgsutskottets verksamhetsområde, 

och därmed ett nytt och uppdaterat förslag till besluts och behörighetattester, att 

gälla från och med 2020-05-01. 

Handlingar i ärendet 

Förslag till besluts- och behörighetsattester inom individ- och omsorgsutskottet. 

Förslag till beslut 

Individ- och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta om behörighets- 

och beslutsattester, att gälla från och med 2020-05-01 enligt förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Malin Hedberg Soini, ekonom 

Maria Persson, socialchef 
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Dnr KS 2020/22 

§ 15 Anmälningsärenden  

Dnr KS 2020/8, handling 7 

Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag t o m februari månad 2020 

Dnr KS 2020/8,handling 8 

Delegeringsbeslut LSS/socialpsykiatri t o m februari månad 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 9 

Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen t o m februari månad 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 10 

Delegeringsbeslut familjerätten t o m februari månad 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 11 

Delegeringsbeslut vuxen t o m februari månad 2020 

Dnr KS 2020/4, handling 28-33 

Friskvården i Värmland; stadgar, verksamhetsberättelse, årsredovisning, 

revisionsberättelse, verksamhetsplan 

Dnr KS 2020/4, handling 34-43 

Agera Värmland; verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, årsredovisning, 

budget 2020, verksamhetsplan 

Dnr KS 2020/4, handling 45 

Kunskapsstyrning i samverkan- Socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård 

Dnr KS 2020/4, handling 46 

Kostnad 2020 per kommun för SKR´s rekommendation 

Dnr KS 2020/4, handling 49 

Kontrollrapport livsmedel, gruppbostad Smältaren 

Protokoll Hjälpmedelsnämnden 200220 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Föreläggande Mål nr 4653-19 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Föreläggande Mål nr 5118-19 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Dom mål nr 1019-20 
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Åklagarmyndigheten Bergslagen 

Underrättelse om beslut gällande häleri 

Ordförandebeslut - omplacering LVU 

Beslut 

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden. 

_____ 

 
 


