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§ 179 - Information från verksamheten 
- Socialchef Maria Persson informerar kring nuläget i verksamheten runt 

covid-19, rekrytering, sjukfrånvaro, kvinnofridsbarometern samt avtal 
samhällsorientering.

- Information kring uppföljning av hemtjänsten.
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§ 180 - Information-Nära vård 
MAS Isa Nyberg, verksamhetsstrateg Kim Henriksson och socialchef Maria 
Persson informerar kring Nära vård där fokus ska vara på person och relation, 
samordning ska vara utifrån personens fokus och man ska ha ett proaktivt och 
hälsofrämjande arbete. Även genomgång av den gemensamma målbilden för Nära 
vård i Värmland.
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Dnr KS/2021:26

§ 181 - Verksamhets- och budgetuppföljning 

Verksamhets- och budgetuppföljning individ- och omsorgsutskottet 
januari-november 2021

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

Under november har inspirationsseminarier genomförts där medarbetare inom 
avdelningen tagit del av utkast till gemensamma målbildsarbetet för Nära vård - 
tillsammans utvecklar vi hälsa, vård och omsorg i Värmland. Seminarierna 
kommer följas upp med workshops för att implementera det fortsatta arbetet med 
implementering av en kommande gemensam målbild och omställningen i sin 
helhet. 

I flera verksamheter inom avdelningen är kompetensförsörjning fortsatt mycket 
aktuell, både kortsiktigt och långsiktigt. Fortsatt dialog pågår för att utveckla de 
strategiska insatser som krävs för att öka möjligheten till att skapa goda 
förutsättningar till en trygg kompetensförsörjning. Verksamheten har under 
november annonserat tjänster och rekrytering pågår för flera yrkesgrupper. 

Utbildningar pågår inom alla personalkategorier. Dock sker de flesta digitalt. 
Vissa kurser görs en riskanalys om de ska ske fysiskt tex handledning, 
förflyttningsteknik, hot och våld och BPSD.
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Hemtjänst
Under november är vårdtyngden fortsatt hög i en del av hemtjänstgrupperna vilket 
syns i antalet förstärkningstimmar. Antalet timmar är dock lägre än i 
oktober.  Sjukfrånvaron i oktober var 12,1%. Resurskontot fortsätter att 
kompensera för volym och kostnad för enheterna. 

Bristen på timanställda har gjort att fyllnads- och övertidsuttaget ökar även efter 
november. Den beviljade tiden har minskat med ca 500 timmar i november 
jämfört med oktober. Effektivitetsmåttet för planering är 80,7 % vilket är något 
lägre än i oktober. Orsaken till det är att den beviljade tiden är lägre.

På biståndsenheten har vi fortsatt vakanser. En ny medarbetare började i 
november men det saknas fortsatt handläggare då vi tyvärr inte lyckats rekrytera 
utifrån den annonsering som gjorts. Vi fortsätter att annonsera men har även 
kontakt med bemanningsföretag. Under december har vi förstärkt med en person 
som lånats in från verkställigheten. Bristen på handläggare resulterar i längre 
handläggningstider än normalt samt att uppföljningar av biståndsbeslut får 
prioriteras ned.

Särskilda boende/ Korttidsboende
Vissa enheter har fortsatt 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. Viss förstärkning krävs även dag- och 
kvällstid. Verksamheten arbetar kontinuerligt för att följa upp behovet av 
extrapersonal men en svårighet med det är att det i dagsläget inte finns något 
mätinstrument för att bedöma vilket behov som föreligger.
Under månaden har det varit stort behov av korttidsplatser som verksamheten 
klarat att möta genom att nyttja vakanta SÄBO platser. 

Rehab
Verksamheter arbetar med att bedriva smittsäkra verksamheter är en utmaning på 
många sätt, framförallt att ha verksamheten igång vid sjukdom, semester osv. Det 
kräver mer personal och samtidigt har vi drabbats av nya långtidssjukskrivningar 
och en del korttidsfrånvaro parallellt med det. För att klara att ha verksamheterna 
öppna har vi varit tvungna att sätta in en vikarie undersköterska from november. 
Sjukfrånvaron under oktober har varit 7,06%. Verksamhetens samordnare 
kommer lånas ut till 50% till förstärkning inom enhetschefsgruppen, en tf 
samordnare har planerats in till 31 januari. 
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Aktivitetssamordnaren har planerat underhållning på boendena under hösten och 
enhetschefer gjort riskbedömningar för smittsäkra underhållningar/aktiviteter på 
samtliga boenden. Antalet spelningar per boende kommer variera beroende hur 
man kan göra det smittsäkert. Tyvärr så har underhållningen inte kommit igång 
helt som planerat på grund av sjukdom och covid läget. Verksamheterna har haft 
egna aktiviteter och lite underhållningsmaterial kommer köpas in innan årsskiftet. 
Bland annat så har högtalare beställts så man kan lyssna bättre på tex musik mm.

Bostadsanpassningsbidragsansökningar är mycket högre i år jämfört med förra 
året vilket gör att det finns lite längre handläggningstider. Trygghemgångs team 
är inarbetat och efterfrågas av övrig verksamhet, vid frånvaro omfördelas 
rehabassistent för att upprätthålla insatsen och trygga upp för vård- och 
omsorgstagare vid hemgång från sjukhus.

Arbetet med att uppgradera journalsystemet Procapita till Lifecare Procapita 
pågår för fullt och 2 leg en arbetsterapeut och fysioterapeut ingår i arbetsgruppen. 

Sjuksköterskeorganisationen
Under november månad har vi vaccinerat covid dos tre till vårdtagare i 
hemtjänsten och personal. Sammantaget blev det ca 1000 personer. Vaccinationen 
genomfördes med hjälp av pensionerade sjuksköterskor för att underlätta för fast 
personal och för att på ett snabbt sätt kunna ge alla ett gott skydd mot allvarlig 
sjukdom. I hemtjänsten vaccinerades vårdtagarna samtidigt för säsongsinfluensa.

Verksamheten har en god bemanning för tillfället men en sjuksköterska har gått 
på föräldraledighet och återkommer 2023. En tidigare långtidssjukskriven 
sjuksköterska har påbörjat sin upptrappning i arbetstid och arbetar för tillfället på 
50%, förväntas återgå i full tjänst i början av 2022. Sjukfrånvaron under perioden 
januari-oktober ligger på 5,18%. Vikarier till tjänstgörande sjuksköterskor natt 
fattas vilket ger en del övertid när de som arbetar dagtid går in extra och täcker 
nätter.

En sjuksköterska har under hösten påbörjat sin vidareutbildning inom äldrevård, 
hon arbetar 60%, tjänstledig med lön 30% vilket möjliggörs av ett riktat 
statsbidrag samt är tjänstledig utan lön 10%. Utbildningen sker på distans under 2 
års tid. En sjuksköterska till är tjänstledig och studerar Farmakologi och får då 
förskrivningsrätt på vissa läkemedel, utbildningen pågår 10 veckor med hjälp av 
vår studiepolicy.

HSL
Under november blev vi klara med vaccinuppdraget samvaccinering för hemtjänst 
och hemsjukvård samt covid dos tre för personal. Fokus i december blir 
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influensavaccin till personal samt covid dos tre till personer och personal inom 
LSS.

Granskning av palliativ vård, medicinska behandlingen under covidpademin 
pågår och handlingar är inskickade. Utredning kring stöld av läkemedel pågår. 
Granskning inom IoO har skett angående nattfasta och uppskattning för basala 
hygienrutiner och klädregler har skett och resultat ska analyseras.

Pågående utvecklingsarbeten innebär arbete med införande av Lifecare HSL med 
utbildning och konsultdagar. Detta kommer möjliggöra digital signering av HSL 
insatser. Arbete pågår för uppstart av Lifecare avvikelser till hela verksamheten.

LSS & Socialpsykiatri
Som tidigare i år är personalförsörjningen svår. Problematiken att kunna rekrytera 
framförallt timvikarier med kompetens är svårt och det blir sårbart ute i 
verksamheterna. Man ser att omvårdnadsbehovet ökar och ärendena blir mer 
komplexa. På ett gruppboende har man behövt förstärka upp nattetid då 
nattpatrullen inte har möjlighet att vara behjälpliga utifrån hög vårdtyngd vilket 
genererar ökade lönekostnader.

På ledningsnivå har man riskanalyserat för att inför 2022 förtäta 
chefsorganisationen vad det gäller personlig assistans och rekrytering av 
vikarierande enhetschef med ansvar LSS boende är klart.

Inom LSS ser man fortfarande svårigheter att kunna verkställa insatser som 
korttidsvistelse och korttidstillsyn pga. av lokaler och personal. Gällande 
korttidsvistelsen är man nu längre fram då man kommer börja verkställa insatsen 
vid Aktivitetshuset Björkdungen. Detta är svårigheter som gör att det går åt 
mycket administrativ tid för ansvarig enhetschef som i sin tur gör att det minskar 
tillgängligheten ute i verksamheterna.

Sjukfrånvaron på totalen för alla verksamheter gällande oktober är något högre än 
föregående år men glädjande nog för perioden januari - oktober är den fortsatt 
lägre. Ser man mer i detalj på de olika verksamheterna sticker gruppbostäderna 
och boendestöd ut med en betydligt högre sjukfrånvaro 2021 jämfört med 2020. 
Där finns också flera långtidssjukskrivningar. Positivt är att det fortsatt är lugnt 
gällande covid och man ser inget konstaterat fall inom verksamheten.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)
Arbetet på Arbetsmarknadsenheten fortsätter i den inriktning som utvecklas under 
året. Arbetet ska bidra till att det blir ett tydligt fokus på sysselsättning. 
Samverkan mellan gymnasiet och arbetsmarknadsenheten fungerar mycket bra, 
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samverkan sker på många sätt för att det ska gynna den enskilde både med 
praktikplatser samt samplanering. De ESF projekt som pågår gör att vi än mer kan 
stötta individer och finna tydliga strukturer för samverkan. Arbete med flytt av 
Fritidsbanken har under hösten påverkats av frånvaro men pågår enligt planering. 

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Sjukfrånvaron under oktober uppgick till 2,7 % och avser endast korttidsfrånvaro 
på grund av förkylning och symtom på covid. Verksamheten har fortfarande 
vakanta tjänster och rekryteringsomgång har påbörjats. Antalet hushåll som 
ansökt om ekonomiskt bistånd har varje månad under 2021 varit lägre jämfört 
med föregående år och når under november sin lägsta nivå på närmare tre år. 
Även inflödet av nya ärenden ligger ovanligt låt men eftersom många hushåll är 
stora familjer finns ändå en minusprognos på årets resultat. Ett intensivt arbete 
med målet arbete och studier pågår tillsammans med AME och 
vuxenutbildningen och har gett resultat. Sedan 1 juli har socialtjänsten ett nytt 
uppdrag att arbeta även med våldsutövare och utbildning i regelverk och metoder 
har skett under november.

Integration
Under 2021 ska Hagfors kommun ta emot 10 flyktingar. Under maj har fem 
personer anlänt och migrationsverket har aviserat att ytterligare fem anländer till 
kommunen i början av december men än har inget definitivt datum meddelats. 
Beroende på de nyanländas behov är det väldigt stor skillnad på vilka insatser 
som behöver sättas in vid mottagandet och informationen från migrationsverket är 
mycket begränsad. Enligt anvisningsbeslut från länsstyrelsen kommer 14 personer 
anvisas under 2022. Gällande ensamkommande barn och unga ansvarar Hagfors 
kommun i dag endast för två personer under 21 år. Sedan augusti 2020 har inget 
ensamkommande barn anvisats till Hagfors kommun men en anvisning enligt 
gällande turordning kommer förmodligen ske den närmaste tiden.

Ekonomiskt resultat

Budge
t jan-

nov

Redovis
n jan-

nov

Årsbudg
et

Varav 
integrationsp

ott

Progno
s helår

Verksamheter, 
tusental kronor

Utskott 430 490 470 535
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Gemensamt 
individ och 
omsorg

9 947 12 316 12 948 18 298

Vård och omsorg 
i ordinärt boende

84 
827

81 762 93 677 91 677

Vård och omsorg 
i särskilt boende

83 
418

85 957 92 088 95 579

Pool 0 642 0 0

Rehabverksamhet
en

15 
953

14 022 17 423 16 125

Bostadsanpassnin
g

825 1 884 900 4 400

Färdtjänst 3 868 2 320 4 210 2 960

SSK och HSL 19 
074

19 652 20 783 21 168

LSS och 
socialpsykiatri

56 
509

58 482 61 492 61 486

-varav personlig 
assistans

21 
777

24 853 22 908 23 248

-varav boende 
egen regi

20 
658

20 349 23 009 22 791

ESA 8 948 8 832 10 014 200 9 914

Individ och 
familjeomsorg

41 
744

45 531 50 379 4000 53 119

-varav placering 
barn

12 
298

13 688 17 810 4000 17 430

-varav placering 
vuxna

3 349 5 490 3 973 6 173

-varav 
ekonomiskt 
bistånd

10 
377

10 639 11 360 11 560

Integration -517 2 434 2 884 3400 2 884
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-varav 
ensamkommande

-724 1 573 1 659 2400 1 659

-varav 
flyktingmottagan
de

207 861 1 225 1000 1 225

Projekt individ 
och omsorg

0 1 217 0 0

Totalt individ 
och 
omsorgsutskott

325 
026

335 541 367 268 7600 378 
145

Sammanfattning

För perioden januari till november redovisas ett resultat om -  10,5 mkr i 
förhållande till beslutad budget för avdelningen. Periodens resultat påverkas till 
störst del av merkostnader verksamheten har för åtgärder avseende pandemin, 
personalkostnader inom SÄBO/korttids, kostnader för insatser inom vuxen IFO, 
integrationsområdet samt eftersläpande intäkter från Försäkringskassan och 
projekt.

I individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning prognostiseras en 
nettokostnad för verksamheten uppgående till 378 145 tkr vilket innebär - 18,5 
mkr mot budget. Prognos per helår är försämrad ca 650 tkr vilket är en 
nettoförändring som innehåller en förbättrad prognos för rehabverksamheten och 
hemtjänsten samt en försämrad prognos för sjuksköterskeorganisationen, SÄBO 
och integration. Prognostiserad återsökning från integrationsavsättningen justeras 
upp från föregående prognos till 7,6 mkr. Om allt i övrigt lika, kompenseras 
verksamheten med stor del av verksamhetspotten och prognosen kan justeras till 
ett underskott om - 3,6 mkr vilket är lika med föregående månad.

Den negativa prognosen för IoO består till största delen av kostnader för 
skyddsmaterial och kostnader för förbrukningsmaterial utifrån pandemin.

Den negativa trenden för sjukfrånvaron har brutits. Sjukfrånvaron i oktober var 
för avdelningen 9,57 % vilket nästan är två procentenheter bättre än i september. I 
jämförelse med oktober 2020, är sjukfrånvaron 0,43 procentenheter lägre.

Förslag till åtgärder

Individ- och omsorgsavdelningen arbetar fortsatt med åtgärder för att främja 
kompetensförsörjningen. Arbetet sker internt och i samverkan. 
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Verksamheten arbetar kontinuerligt för en översyn av såväl vårdtyngd som 
behovet av personal för att kunna arbeta effektivt. Översyn och justering av 
scheman görs efter behov. Vissa enheter har stort behov av extrapersonal och de 
utvärderar behovet enligt gällande rutin. Respektive verksamhetschef följer upp 
utfallet gemensamt med verksamhetens enhetschefer. Verksamhetschef för 
hemtjänst respektive SÄBO har prioriterat varsin enhet där arbetet kommer 
fördjupas, utifrån ekonomiskt utfall under 2021. 

Handlingar i ärendet
Verksamhets- och budgetuppföljning individ- och omsorgsutskott januari-
november 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhets- och budgetuppföljningen.

Beslutet skickas till
Maria Persson, socialchef
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§ 182 - Svar medborgarförslag; Utlåning av surfplattor 
till seniorer 
Det har inkommit ett medborgarförslag med förslag om personer som är över 65 
år och är bosatta i Hagfors kommun erbjuds låna surfplatta samt får möjligheter 
till digital hjälp för att komma igång med användandet. 

Ett antagande för svar till detta medborgarförslag är att förslaget avser surfplattor 
som inte är att se som del av eller som ses som en biståndsbedömd 
välfärdstekniksprodukt eller förskrivet hjälpmedel.

Hagfors kommun kan bidra till att minska det digitala utanförskapet genom att 
bidra till ökade kunskaper i intresseföreningar eller i samverkan med individer 
som har insatser från verksamheten eller deras närstående. Innan pandemin bjöd 
Hagfors kommun in till ett utbildningstillfälle i samverkan med andra aktörer. 
Med den digitala utveckling vi nu haft kommer liknande aktiviteter troligen 
återkomma i samverkan med intresseföreningarna. En åtgärd för att minska ett 
digitalt utanförskap kan genom efterfrågan utvecklas genom ett ökat digitalt 
inslag i dagverksamhet eller andra aktiviteter som erbjuds genom biståndsbeslut 
eller vissa öppna verksamheter till de målgrupper som individ- och 
omsorgsavdelningen arbetar för. 

Hantering av eventuella surfplattor avseende behov av support och felsökningar 
skulle kunna innebära längre handläggningstider än kontakter med lokala 
näringsidkare. Utbudet skulle vara begränsat och inte individuellt anpassas efter 
behov och önskemål om modell/typ. För full funktionalitet krävs uppkoppling 
vilket ställer krav på ytterligare utrustning och/eller kostnader för abonnemang. 

Ett digitalt utanförskap finns idag men minskar allteftersom produkter och tjänster 
utvecklas och blir mer lättillgängliga både i användande och kostnadsmässigt. Det 
digitala utanförskapet finns idag i olika åldersgrupper. Via kommunala biblioteket 
finns möjlighet att prova på och använda digital utrustning för att söka efter 
information eller göra ärenden på webben. Möjlighet till  korttidslån av surfplatta 
finns  på plats i lokalen. Biblioteket erbjuder även eboksläsare (läsplattor) och har 
startat  upp  digital-första hjälpen som en  aktivitet en kväll i veckan. 

En samlad bedömning är att Hagfors kommun kan vidta åtgärder för att minska 
ett digitalt utanförskap i samverkan och genom att öka digitala inslag i ordinarie 
verksamhet. Ett riktat stöd i enlighet med medborgarförslaget ses inte möjligt.  

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag, Utlåning av surfplattor till seniorer
Svar på medborgarförslag, Thony Liljemark 
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Förslag till beslut
Medborgarförslag om utlåning av surfplattor till seniorer avslås.

Beslutet skickas till
Kattarina Hjern
Maria Persson, Socialchef
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Dnr KS/2021:433

§ 183 - Svar medborgarförslag; Digital-otek för 
seniorer 
Det har inkommit ett medborgarförslag med förslag om ett Digital-otek för 
seniorer. Förslaget innebär att Hagfors kommun öppnar ett digital-otek, där 
seniorer (personer över 65 år) får möjligheter att låna hem och testa olika digitala 
saker innan man köper dem. Det kan handla om smartphone, surfplatta, 
robotdammsugare, digitala terapidjur och liknande prylar som underlättar och 
berikar en seniors vardag. 

Inom Individ- och omsorgsavdelningen används viss digital teknik som 
hjälpmedel och andra ses som välfärdsteknik. Välfärdsteknik är ett begrepp som 
delvis överlappar begreppet hjälpmedel för det dagliga livet. Välfärdsteknik kan 
användas av personen själv, av närstående eller personal. Det kan ges som 
bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på 
konsumentmarknaden. Några exempel på välfärdsteknik är digitala trygghetslarm, 
nattillsyn via kamera, gps-larm, olika former av sensorer och medicinpåminnare.

Eftersom produkter som räknas som välfärdsteknik också kan förskrivas som 
hjälpmedel kan det vara svårt att dra en skarp gräns mellan de båda. Skillnaden 
kan vara att välfärdsteknik alltid är digital teknik medan hjälpmedel kan innehålla 
digital teknik men inte behöver göra det. Det pågår ett arbete regionalt i länet för 
att gemensamt för Region Värmland och de 16 kommunerna se på denna fråga. 
Då utvecklingen går fort på området finns även pågående processer kring detta på 
nationellt plan. Det finns inte någon juridisk definition av välfärdsteknik. 
Socialstyrelsen definierar välfärdsteknik som digital teknik som syftar till att 
bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en 
person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning.

Inom Individ- och omsorgsavdelningen kommer vi vara en del i arbetet med att 
behovspröva och stödja individer i att få ta del av de produkter som bedöms av 
biståndsbedömare eller förskrivs som hjälpmedel. Välfärdsteknik ingår som 
alternativ av insatser som bäst svarar mot personens behov och önskemål. Ibland 
är det tekniska lösningar och ibland är det andra insatser som hen bedömer är 
mest lämpade. Ofta är det en kombination av teknik och personella insatser som 
erbjuds via biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen, SoL, Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS eller som förskrivet hjälpmedel enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

I mötet med enskilda som söker stöd kommer en dialog kring produkter som 
ligger utanför de biståndsbedömda eller förskrivna successivt öka. Detta för att ge 
stöd till individen att bibehålla självständighet och integritet. I arbetet med 
omställningen till nära vård  är individens delaktighet och preventiva insatser 
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centrala för att ge möjlighet till att vara en aktiv medskapare till sin egen hälsa. 
Aktiva val för att förebygga behov av vård och omsorg är delvis ett egenansvar 
men med stöd från samhället. Information om produkter är viktigt. Vissa digitala 
verktyg finns möjlighet att prova på våra kommunala bibliotek. 

Ett digital-otek för produkter som finns inom ramen för ett egenansvar skulle 
innebära en hantering av produkter som finns på en marknad med näringsidkare 
som kan erbjuda kundservice. Efterfrågan på ett individuellt anpassat sätt skulle 
vara svårt att möta vilket skulle kunna leda till en minskad efterfrågan och delvis 
kunna ge motsatt effekt. En effekt av att ha provat en ej anpassad produkt skapar 
osäkerhet och minskat intresse från den enskilde för den aktuella produkttypen. 
Verksamheten kan vara ett stöd i att finna information om typer av produkter 
medan näringsidkare och leverantörer kan erbjuda ett brett utbud med för 
individen och hemmet anpassade produkter.  

En samlad bedömning är att Hagfors kommun kan vidta åtgärder för att öka 
kunskapen om digitala produkter i samverkan och genom att öka digitala inslag i 
ordinarie verksamhet. En utlåning av produkter som finns inom ramen för 
egenansvaret i enlighet med medborgarförslaget ses inte möjlig. Vissa produkter 
infaller inom ram för hjälpmedel och välfärdsprodukter som vi redan idag bistår 
med efter biståndsbeslut eller förskrivning. 

Handlingar i ärendet
Medborgarförslag Digital-otek för seniorer
Svar på medborgarförslag, Thony Liljemark 

Förslag till beslut
Medborgarförslag om ett Digital-otek avslås.

Beslutet skickas till
Kattarina Hjern
Maria Persson, Socialchef
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Dnr KS/2021:11

§ 184 - Samverkansavtal med Friskvården i Värmland 
Hagfors kommun och Friskvården i Värmland har haft ettåriga samverkansavtal 
tidigare och inför kommande verksamhetsår föreslås ett treårigt samverkansavtal. 
Ett treårigt samverkansavtal ger Friskvården i Värmland en ökad möjlighet till 
hållbar verksamhetsplanering när en längre tidsperiod finns att planera inför. 
Detta kommer gynna invånarna i Hagfors kommun. 

Hagfors kommun tillsammans med Region Värmland och övriga femton 
kommuner arbetar med att ta fram en gemensam målbild för hur vi ska 
utveckla  arbetet med hälsa,  vård och omsorg.  I detta arbete är en av 
hörnstenarna att vi ska arbeta mer proaktivt. I denna omställning och inom ramen 
för folkhälsoarbete är Friskvården i Värmland en god samverkanspart för att 
kunna erbjuda aktiviteter via friskvårdscentralen. 

Friskvården i Värmlands åtaganden är att tillhandahålla och arbetsleda 
heltidsanställd hälsokonsulent vid friskvårdscentralen i Hagfors. Verksamheten 
ska erbjuda hälsosamtal, motionsgrupper och föreläsningar inom området mat, 
motion och motivation. Representant från verksamheten ingår i en lokal 
samverkansgrupp där kommun och Region Värmland ingår.

Samverkan sker genom en samverkansgrupp där Friskvården i Värmland, Hagfors 
kommun och Region Värmland representeras. Samverkansavtalet utvärderas 
årligen och före den 1 november 2024 ska parterna avgöra om nytt avtal ska 
ingås. 

Handlingar i ärendet

Socialchef Maria Persson tjänsteskrivelse, 2021-12-20
Förslag till samverkansavtal mellan Hagfors kommun och Friskvården i 
Värmland, 2022 till 2024

Beslut
Individ- och omsorgsutskottet beslutar ingå ett treårigt samverkansavtal med 
Friskvården i Värmland avseende verksamhetsåren 2022 till 2024. 

Beslutet skickas till
Maria Persson, socialchef
Carina Wiberg, verksamhetschef Rehab
Friskvården i Värmland
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Dnr KS/2021:4

§ 185 - Årshjul för 2022 
Information och genomgång av årshjulet för 2022.

Handlingar i ärendet
Årshjul individ- och omsorgsutskottet 2022
Årshjul kommunstyrelsen -Verksamhet IoO 2022

Förslag till beslut 
Individ- och omsorgsutskottet godkänner förslag till årshjul för individ- och 
omsorgsutskottet 2022 samt föreslår kommunstyrelsen att godkänna årshjulet för 
individ- och omsorgsutskottets verksamhet för 2022.

Beslutet skickas till
Maria Persson, socialchef
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Dnr KS/2021:22

§ 186 - Anmälningsärenden 
Dnr KS 2021/8, handling 5603
Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag november månad 2021

Dnr KS 2021/8,handling 5437
Delegeringsbeslut LSS november månad 2021

Dnr KS 2021/8, handling 5436
Delegeringsbeslut Socialpsykiatrin november månad 2021

Dnr KS 2021/8,handling 5434
Delegeringsbeslut Vuxengruppen oktober månad 2021

Dnr KS 2021/8,handling 5433
Delegeringsbeslut Familjerätten oktober månad 2021

Dnr KS 2021/8,handling 5435
Delegeringsbeslut Barn- och ungdomsgruppen oktober månad 2021

Dnr KS 2021/388, handling 5568
Beslut Lex Maria – IVO

Dnr KS 2021/49, handling 5206
Meddelande om tillsyn avseende omplaceringar av placerade barn – IVO

Dnr KS 2021/4, handling 5428
Enkät från Socialstyrelsen om kommunernas arbete med IBIC, Socialstyrelsen

Handlingar i ärendet
Anmälningsärenden 211220

Beslut
Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden

Beslutet skickas till
Maria Persson, socialchef
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