
Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 1/11 

  

2020-01-27 

 

  

Individ- och omsorgsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset, Dalavägen 10, Hagfors kl. 13:00–14:30 

  

Beslutande Thony Liljemark (OR) 

Pernilla Boström (S) 

Sten-Inge Olsson (S) 

Roger Brodin (M), 13:05-14:30 

Peter Åkerström (OR) 

  

Övriga Tomas Pettersson (S) 

Anna-Karin Berglund (C) 

Maria Persson, Socialchef 

Annica Lövgren, Enhetschef, 13:00-13:25 

Malin Qvicker, Förvaltningssekreterare 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten 2020-01-30 

  

Avser paragrafer 1 - 5 

  

  

Sekreterare  

 Malin Qvicker 

  

  

Ordförande  

 Thony Liljemark 

  

  

Justerande  

 Pernilla Boström 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Individ- och omsorgsutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-01-27 

Datum då anslaget sätts upp 2020-01-30 

Datum då anslaget tas ned 2020-02-21 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Malin Qvicker 
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§ 1 Information från verksamheten 

- Verksamhetschef Annica Lövgren informerar kring missbruksvården i 

Värmland. Genom samverkan ansvarar Värmlands läns vårdförbund tillsammans 

med de 16 kommunerna i länet samt Region Värmland för det långsiktiga 

utvecklingsarbetet inom missbruks- och beroendevården i Värmland. 

Utvecklingsfrågorna rör missbruk/beroende av alkohol, narkotika, dopning och 

spel och det finns utvecklingsområden både för unga och vuxna. 

Utvecklingsområden för unga är en länsgemensam beroendemottagning för 

ungdomar mellan 13-25 år, vårdavdelning för åldern 13-17 år samt lokala 

beroendemottagningar.  

De utvecklingsområden som finns för vuxna är lokal beroendemottagning från 25 

år och äldre samt regionalt behandlingshem från 18 år och äldre. 

Värmlands läns vårdförbund bedriver flera verksamheter bland annat 

Beroendecentrum, HVB-hemmet Flöjten samt Akut Substansberoende (ASP)-

platser. 

 

- Socialchef Maria Persson har genomgång av resultatet rörande 

medarbetarbarometern där de flesta medarbetare ser fram emot att gå till jobbet, 

anser att arbetsgivaren är positiv till föräldraledighet samt att man kan påverka 

förläggningen av sin arbetstid.  

Undersökningen påvisar även fall av mobbning på arbetsplats och att 

arbetsinsatsen värderas olika på grund av t.ex. kön och/eller etnisk tillhörighet 

vilket är frågor som man måste jobba med. 

 

-Socialchefen informerar kring den fortsatta genomlysningen av hemtjänsten. 

Man har i dagsläget gått igenom 97 % av ärendena och nettoförändringen är 

hittills -344 timmar/månad. 

 

_____ 
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Dnr KS 2020/29 

§ 2 Återrapportering av ej verkställda beslut individ- 

och omsorgsutskottet 2020 

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 rapporteras till IVO per 31 december avseende fjärde kvartalet 2019. 

Vård och omsorg 

7 beslut har ej kunnat verkställas, samtliga avseende särskilt boende 

Det har inte skett några avbrott längre än tre månader. 

1 beslut har kunnat verkställas sedan föregående rapportering, avseende särskilt 

boende 

 

LSS och socialpsykiatri 

Tre beslut har inte kunnat verkställas, samtliga avseende kontaktperson LSS 

Det har inte skett några avbrott längre än tre månader. 

Ett beslut avseende kontaktperson LSS har avslutats av annan anledning 

 

 

Individ och familjeomsorg 

Ett beslut har inte kunnat verkställas avseende kontaktperson för vuxna. 

Det har inte skett några avbrott längre än tre månader. 
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Handlingar i ärendet 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2020-01-20. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen och uppföljningen av ej 

verkställda beslut. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Maria Persson, socialchef 
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§ 3 Målkortsrapportering 

Socialchef Maria Persson rapporterar verksamhetens målkort. 

_____ 
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Dnr KS 2020/4 

§ 4 Remissvar Regionalt behandlingshem för vuxna 

med missbruks- och beroendeproblematik 

Värmlands läns vårdförbund har sammanställt ett förslag gällande ett 

länsgemensamt behandlingshem för vuxna personer med missbruks- och 

beroendeproblematik samt samsjuklighet. Planen är att länets 16 kommuner 

tillsammans med Region Värmland gemensamt via Värmlands läns vårdförbund, 

ska driva ett HVB-hem för målgruppen. Syftet är att tillhandahålla en mer 

sammanhållen vårdkedja, bidra till ökad samverkan mellan huvudmännen samt 

öka kvalitén för målgruppen. Förslaget har skickats ut för synpunkter och 

ställningstagande till samtliga Värmlands läns kommuner samt till Region 

Värmland. Remissvar ska lämnas senast 2020-02-29 till Värmlands läns 

vårdförbund. 

Hagfors kommun ser positivt på förslaget om ett gemensamt behandlingshem för 

vuxna med missbruks- och beroendeproblematik samt samsjuklighet. För att 

tillgodose målgruppens behov behövs en ökad samverkan mellan socialtjänst och 

hälso- och sjukvård. Ett HVB-hem kan bidra till en mer sammanhållen vårdkedja i 

Värmland som i dag startar med abstinensvård vid Beroendecentrum som drivs 

gemensamt genom Värmlands läns vårdförbund. Under våren 2020 startar även 

den gemensamma tillnyktringsenheten vilket är ytterligare ett komplement i 

vårdkedjan. Ett flertal andra förslag finns också gällande missbruks- och 

beroendevården i länet. Kommunstyrelsen godkände 2019-10-14 ett svar till 

Värmlands läns vårdförbund gällande en gemensam beroendevård för unga i 

länet. Förlag har även tagits fram avseende gemensamma lokala 

beroendemottagningar för vuxna i länets olika delar och Värmlands läns 

vårdförbund kommer även utreda frågan om ett länsgemensamt HVB-hem för 

unga.  

Dessa utvecklingsområden drivs till stor del som separata spår. Det gör det svårt 

att överblicka hela den samlade bilden vad gäller bland annat resurser och 

ansvarsfördelning mellan huvudmännen vad gäller missbruksvårdens framtid i 

länet. Hagfors kommun ser ett behov av att Värmlands läns vårdförbund kan 

presentera en samlad bild av den föreslagna missbruks- och beroendevården i 

länet för de närmaste åren där en kostnadskalkyl fördelat på samtliga huvudmän 

ingår. 
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Handlingar i ärendet 

Remissförfrågan och utredning gällande regionalt behandlingshem för vuxna med 

missbruksproblematik. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget om regionalt behandlingshem för 

vuxna med missbruksproblematik men yrkar på fortsatt utredning. Hagfors 

kommun föreslår Värmlands läns vårdförbund att efter bearbetning av inkomna 

synpunkter återremittera ärendet till länets kommuner och Region Värmland 

genom en utredning som ger en samlad bild och kostnadskalkyl av den planerade 

utvecklingen av missbruks- och beroendevården i Värmland. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Socialchef 

Verksamhetschef IFO 

Värmlands läns vårdförbund, Lagergrensgatan 2, 652 14 Karlstad 
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Dnr KS 2020/22 

§ 5 Anmälningsärenden 200127 

Dnr KS 2019/4, handling 80 

Protokoll direktionen, Värmlands läns vårdförbund 

Dnr KS 2019/4, handling 81 

Stimulansmedel ANDT-BF 2019-2020, Länsstyrelsen Värmland 

Dnr KS 2019/4, handling 82 

Anvisningsmodell för ensamkommande barn, Migrationsverket 

Dnr KS 2019/8, handling 65 

Delegeringsbeslut Barn- och ungdomsgruppen t o m oktober månad 2019-

Uppdaterad 

Dnr KS 2019/8, handling 66 

Delegeringsbeslut bostadsanpassning t o m december månad 2019 

Dnr KS 2019/16, handling 36 

Synpunkter och klagomål inom socialtjänst, vård- och omsorg 

Dnr KS 2019/11, handling 66 

Licens- och serviceavtal, Datafront 

Dnr KS 2019/4, handling 85 och 86 

Samverkansavtal Tillnyktringsenheten TNE 

Dnr KS 2020/4, handling 5 

Utredning av rapport om missförhållande i enlighet med 24§ LSS 

Dnr KS 2020/4, handling 9 

Uppsägning samverkansavtal Kvinnojouren Duvkullan Hagfors-Munkfors 

Dnr KS 2020/8, handling 1 

Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen t o m december månad 2019 

Dnr KS 2020/8, handling 2 

Delegeringsbeslut familjerätten t o m december månad 2019 

Dnr KS 2020/8, handling 3 

Delegeringsbeslut LSS t o m december månad 2019 

Dnr KS 2020/8, handling 4 

Delegeringsbeslut vuxengruppen t o m december månad 2019 
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Dnr KS 2020/4, handling 1 

Återrapportering av 2019 års stadsbidrag för förstärkning av äldreomsorgen, 

Socialstyrelsen 

Dnr KS 2020/4, handling 10 

Påminnelse-IVO begär yttrande och handlingar som gäller ett ej verkställt beslut. 

IVO 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Dom Mål nr 5571-19 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Dom Mål nr 5601-19 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Dom Mål nr 2073-19 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Dom Mål nr 2821-19 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Dom mål nr 3211-19 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Dom mål nr 6686-19 

Hovrätten för västra Sverige 

Mål nr T 5448-19 Rotel 23 

Ordförandebeslut angående omplacering 

Beslut 

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden. 

_____ 

 
 


