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§ 18 Information från verksamheten
-Socialchef Maria Persson informerar runt det rådande läget kring covid-19 samt
den pågående vaccineringen.
- Rekrytering inför sommarsemestern är i full gång.
-Socialchefen berättar om Nära vård där några av huvudprinciperna för målbilden
är samverkan, att nå en bred målgrupp och skapa delaktighet. Region Värmland
samt länets samtliga kommuner har under vecka 11 bjudit in till fokusvecka med
seminarier kring Nära vård.
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§ 19 Verksamhets- och budgetuppföljning
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 ha hög beredskapen
för en eventuell ökad belastning på verksamheten. Verksamheten har under
januari och februari haft stort fokus på vaccinationsarbetet med riktade
personalresurser för genomförande av vaccinationerna av enskilda och
medarbetare. I samband med vaccination och samhällssmitta har verksamheten
belastas ytterligare av frånvaro kopplat till pandemin även om antalet individer
inom avdelningen med bekräftad covid-19 varit relativt låg i början av året.
Avdelningen har 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.
Hemtjänst
Den beviljade tiden är lägre i januari och februari 2021 än motsvarande period
2020.
Sjukfrånvaron för januari är 13,2%, vilket visar att vi är fortsatt påverkade av
pandemin. Kostnaden för fyllnad/övertid är lägre i januari än för samma period
2020.
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Just nu pågår en översyn av rapporteringen till resursen. I dagsläget hämtas
beviljad tid och HSL-tid från Procapita men arbete pågår för att vi ska kunna
hämta aktuella siffror från Hypergene istället. Effektivitetsmåttet i planering
ligger på 82,4% respektive 82,6% för januari och februari. För biståndsenheten
fortgår arbetet med uppföljningar av fattade beslut. När det gäller uppföljningar i
verkställighet arbetar vi med att ta fram ett enklare sätt att följa upp, då det
nuvarande sättet varit både krångligt och tidskrävande. Översyn av schema pågår i
flera grupper.
Särskilda boende/ Korttidsboende
Verksamheten har under årets första månader haft fortsatt höga kostnader relaterat
till covid då enskilda vård- och omsorgstagare med symtom krävt personal dygnet
runt för att hjälpa dem hålla distans till medboende. Vissa enheter har haft 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.
Rehab
Verksamheterna påverkas av pandemin och personalen signalerar om trötta
närstående och personer som gått ner sig både fysiskt och psykiskt. Vi arbetar
med alternativa sätt för att kunna träffa så många som möjligt av de som är
beviljade insatser i våra verksamheter. Ett exempel personer som är i behov av
träningsinsatser kontinuerligt besöker vi en gång i veckan under deras
träningsperiod. Utöver det så har de träningsprogram som de ska utföra i hemmet
och återkoppla digitalt till oss. Vi ser att fler börja använda sig av tekniken men
också förstå vikten av att ta ett eget ansvar med träningen.
Vi ser även en ökning av personer med demensproblematik som vi besöker i
hemmet som ännu inte har hemtjänstinsatser och har svårt att flera personer ska
komma in i deras hem.
Verksamheten arbetar löpande med att se över åtgärder för att minska risk för
smittspridning. Verksamheten har kommit igång bra med digitala möten internt
och fördelat om kontorsplatser i verksamheten. Vi ser dock ett stort orosmoment
inför sommaren gällande utbildning till all ny personal då det är svårt att ha
förflyttningsutbildning digitalt när det gäller lyft och lyftsele. Vi håller att titta på
alternativa lösningar.
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SSK/HSL
Ett stort arbete har lagts på vaccination av både vårdtagare och personal på SÄBO
och hemtjänst. Arbetet har krävt mycket planering och mer- fyllnad- och
övertidstimmar för sjuksköterskorna. Detta för att samtidigt med vaccination även
sköta det löpande arbetet med vårdtagarna. Flera pensionerade sjuksköterskor har
bidragit i arbetet genom att tjänstgöra på timmar för att kunna genomföra
vaccinationen.
Personalomsättningen har påverkat verksamheten under början av året, en
distriktssköterska har avslutat sin tjänst och börjat nytt arbete i annan kommun
vilket har medfört omplacering av sjuksköterska för att upprätthålla verksamheten
på aktuellt verksamhetsområde. En tidigare pensionerad sjuksköterska har
timanställts för att ersätta den omplacerade sjuksköterskan.
LSS & socialpsykiatri
Verksamheter påverkas fortfarande av pandemin. Enhetschefer signalerar
svårigheter att säkerställa kvalité utifrån att man inte har kunnat genomföra
framförallt fysiska APT. Man har inom några verksamheter i februari börjat
planera för digitala APT från mars månad.
På handläggare sidan ser man också en liten ökning av behov till eventuellt
utökade insatser pga. av social isolering utifrån att den "Öppna verksamheten"
håller stängt. Del av lösning på detta är att Boendestöd börjat boka in några extra
hembesök alt. ta emot enskilda besök i sina lokaler.
Det finns en stor oro inför personalförsörjning redan nu och framåt, trycket ökar
pga. saknad av vikarier samt pågående pandemi. Annonsering har och sker
löpande för att locka sökande.
Arbete med MAB har utökats från tidigare år för att lägga ett litet större fokus på
att stärka ledarskapet inom verksamheten.
Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)
Verksamheten daglig verksamhet fungerar bra. Verksamheten håller hög kvalité.
Fixarservice kommer att byta lokaler och flytta in på en del av Björkdungen.
Pandemin påverkar verksamheten fortsatt och vissa planerade förändringar av
verksamheten påverkas och senareläggs. Brukarna på Fixarservice är positiva till
byte av lokaler.
Arbetsmarknadsenheten arbetar fortsatt med personer som har försörjningsstöds
praktik och extratjänster. Samverkan inom kommunens verksamheter fungerar
bra. Det finns dock fortsatt många frågetecken i samverkan med
arbetsförmedlingen om hur vi ska kunna hitta nya former.
De ESF projekt vi har på enheten Yrkesväg Värmland och Arbetskraft Värmland
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fungerar mycket bra och är ett stort komplement till vår kärnverksamhet. Ett annat
ESF projekt som skolan ansvarar för är Stepstone och det är också ett projekt som
gynnar våra deltagare.
Fritidsbanken lånar för närvarande ut mycket utrustning detta trots att det pga.
pandemin inte är öppet utan lån sker enligt överenskommelse mellan
fritidsbanken och låntagaren. Förslag om fritidsbankens framtid ska arbetas in i
budget för 2022.
Individ- och familjeomsorg (IFO)
Verksamheten har under årets första månader varit fortsatt påverkad av
situationen kring pandemin. Även om inga volymförändringar kan påvisas
innebär pandemin begränsningar i utförandet av insatser till en målgrupp som ofta
är redan utsatt. Omställningen till digitala kontakter kan inte i alla situationer
motsvara personlig kontakt. Omfattande insatser i arbetsmiljön har under period
genomförts för att förebygga hot och våld. Antalet hushåll som ansökt om
försörjningsstöd under januari och februari är lägre än föregående år och inga nya
placeringar av barn och unga utanför eget hem har tillkommit.
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. Länsstyrelsen i Värmlands
län beslutar om fördelning av mottagande av vissa nyanlända invandrare för
bosättning genom anvisning till kommuner i Värmland. För kalenderåret 2021
anvisar 10 st till Hagfors. Därtill har Hagfors tilldelats 1,08 promille av de
beräknat 800 ensamkommande barnen, vilket blir ett barn.
Sammanfattning
För perioden januari och februari redovisas ett resultat om - 5,3 mkr i förhållande
till beslutad budget för avdelningen. Periodens resultat påverkas av merkostnader
verksamheten har för åtgärder avseende coronapandemin samt eftersläpande
intäkter från Försäkringskassan och projekt.
Vid individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning efter januari och
februari prognostiseras en nettokostnad för verksamheten uppgående till 343 127
tkr vilket innebär ett underskott om 7,3 mkr mot budget.
Den negativa prognosen för IoO består till största delen av kostnader för
placeringar barn och unga, SÄBO/korttids och LSS boende medräknat köpt plats
för boende LSS/Socialpsykiatri.
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Sjukfrånvaron i januari var 10,1 % vilket är 0,1 procentenhet högre än januari
2020.
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. Under februari har enhetschefer och vissa
fackliga representanter påbörjat en föreläsningsserie i tre delar med fokus på
bemanningsekonomi och resursfördelning där även schemaläggning är en del.
Syftet är att ge en gemensam utgångspunkt att föra fortsatt dialog och arbete
utifrån.
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.
Handlingar i ärendet
Verksamhets- och budgetuppföljning Individ- och omsorgsavdelningen januarifebruari 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhet- och budgetuppföljningen för januarifebruari 2021

Beslutet skickas till
Maria Persson, Socialchef
_____
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Dnr KS 2021/218

§ 20 Besluts- och behörighetsattester
Det har upprättats ändringar inom individ- omsorgsutskottets verksamhetsområde,
och därmed ett nytt och uppdaterat förslag till besluts och behörighetattester, att
gälla från och med 2021-05-01.
Handlingar i ärendet
Förslag till besluts- och behörighetsattester inom individ- och omsorgsutskottet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om behörighets- och beslutsattester, att gälla från och
med 2021-05-01 enligt förslag.
Beslutet skickas till
Malin Hedberg Soini, ekonom
Maria Persson, socialchef
_____
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Dnr KS 2021/103

§ 21 Ett regionalt utrednings- och behandlingshem för
unga med risk- och missbruksproblematik upp till 20
år samt akutavdelning för unga upp till 18 år
Värmlands läns vårdförbund har sammanställt ett förslag om ett länsgemensamt
akut, utrednings- och behandlingshem för unga med risk- och missbruk. Förslaget
innebär 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
samt ökad kvalité för målgruppen.
Enligt § 4 i förbundsordningen för Värmlands läns vårdförbund ska större
förändringar som att skapa, överlåta eller lägga ner verksamheter beslutas av
vårdförbundet efter samråd med medlemskommunerna. Förslaget har skickats ut
för synpunkter och ställningstagande till samtliga Värmlands läns kommuner samt
till Region Värmland. Remissvar önskas senast 2020-04-15 till Värmlands läns
vårdförbund.
Hagfors kommun ser positivt på förslaget om ett gemensamt behandlingshem för
utrednings- och behandlingshem för unga med risk- och missbruksproblematik
upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp till 18 år.
Handlingar i ärendet
Remissförfrågan och utredning gällande utrednings- och behandlingshem för unga
med risk- och missbruksproblematik upp till 20 år samt akutavdelning för unga
upp till 18 år
Remissvar från Hagfors kommun, Socialchef
Tjänsteskrivelse, Socialchef
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag om ett regionalt utrednings- och
behandlingshem för unga med risk- och missbruksproblematik upp till 20 år samt
akutavdelning för unga upp till 18 år.
Beslutet skickas till
Socialchef
Verksamhetschef IFO
Värmlands läns vårdförbund, Lagergrensgatan 2, 652 14 Karlstad
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Dnr KS 2021/22

§ 22 Anmälningsärenden
Dnr KS 2021/4, handling 799
Kontrollrapport livsmedel Häggården
Dnr KS 2021/4, handling 1234
Kontrollrapport livsmedel, Lillåsen 1
Dnr KS 2021/4, handling 825
Verksamhetsberättelse 2020 Norra Värmlands Familjerådgivning och
krismottagningar
Dnr KS 2021/4, handling 1019
Verksamhetsberättelse 2020 Familjecentralen Hagfors
Dnr KS 2021/4, handling 1020
Verksamhetsberättelse 2020 Ungdomsmottagningen Hagfors
Dnr KS 2021/4, handling 1075
Protokoll Hjälpmedelsnämnden 210312, Region Värmland
Dnr KS 2021/8, handling 974
Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag februari månad 2021
Dnr KS 2021/8, handling 1254
Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen februari månad 2021
Dnr KS 2021/8, handling 1253
Delegeringsbeslut vuxengruppen februari månad 2021
Dnr KS 2021/8, handling 1255
Delegeringsbeslut familjerätten februari månad 2021
Dnr KS 2021/8,handling 1252
Delegeringsbeslut LSS/socialpsykiatri t o m februari månad 2021
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Dnr KS 2021/32, handling 845
Kammarrätten i Göteborg, Underrättelse Mål nr 7695-20
Dnr KS 2021/32, handling 907
Advokatbolaget Opus, Överklagande
Dnr KS 2021/32, handling 910
Hovrätten i västra Sverige, Meddelande om delgivning Mål nr T 3091-20
Dnr KS 2021/32, handling 1029
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 1082-21
Dnr KS 2021/32, handling 1032
Kammarrätten i Göteborg, Dom Mål nr 7695-20
Dnr KS 2021/32, handling 1074
Förvaltningsrätten i Karlstad, Föreläggande Mål nr 247-21
Dnr KS 2021/32, handling 1032
Hovrätten i västra Sverige, Skrivelse Mål nr T 3091-20
Dnr KS 2021/32, handling 1230
Hovrätten i västra Sverige, Föreläggande Mål nr T 3091-20
Dnr KS 2021/32, handling 1231
Kammarrätten i Göteborg, Beslut Mål nr 7789-20
Dnr KS 2021/32, handling 1232
Kammarrätten i Göteborg, Meddelande om delgivning, Mål nr 1174-21
Dnr KS 2021/32, handling 1272
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 7104-20
Dnr KS 2021/49, handling 801
IVO, Begäran om uppgifter
Dnr KS 2020/482, handling 12
IVO, Beslut
Dnr KS 2021/49, handling 1233
IVO, Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter
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Beslut
Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden

_____
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