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Dnr KS 2017/30

§ 16 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och
omsorgsavdelningen
Redovisning av vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari t.o.m.
mars månad, visar en positiv avvikelse om 550 tkr mot budget. Budgeten har
utökats med 14 160 tkr för kost, städ och internhyra
Sjukfrånvaron jan- feb: 10,34% (2016 jan-feb: 10,8 %).
Helårsprognos: - 2 900 tkr
Vård- och omsorgsavdelningens administration
Vård- och omsorgsavdelningens administration redovisar en avvikelse mot budget
med 956 tkr. Färdtjänsten visar en positiv avvikelse om 690 tkr, vilket beror på
periodisering.
Särskilda boende/ Korttidsboende
Särskilda boenden redovisar en avvikelse om -325 tkr. På en enhet har man extra
personal p.g.a. vård- och omsorgstagare med specifika behov. Arbete pågår med
att successivt minska personal över budget. Ökad vårdtyngd på några enheter har
medfört extra personal. Några boenden och arbetsgrupper har även haft högre
kostnader p.g.a. av influensa och magsjuka. Korttidsboende redovisar en
avvikelse mot budget om - 175 tkr. Fortsatt hög beläggning på korttidsboendet
under de första månaderna. Enheten påverkas även av att förhöjda
sysselsättningsgrader inte inryms i schema. Ombyggnation i syfte att utöka
verksamheten med ytterligare två lägenheter på Lillåsen, beräknas vara klar v
15.(Beslut KF 2016-11-28).
Hemtjänst
Hemtjänsten visar totalt, inklusive natt - 60 tkr i avvikelse mot budget.
Den beviljade tiden är fortsatt hög. Befolkningsprognos 2017-2026 visar
att andelen 80 år och äldre kommer att öka, vilket medför att den beviljade tiden
sannolikt inte kommer att minska. Prognos för resursfördelnings-kontot: - 2 000
tkr. Den beviljade tiden och hälso- och sjukvårdstiden har ökat kraftigt i Råda
hemtjänst.
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Förslag till åtgärder
Uppföljning av beviljade/utförda insatser i ordinärt boende samt nattpatrull varje
månad.
Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning inom hela vård- och
omsorgsavdelningens ansvarsområde utifrån verksamhetens behov.
Minska tiden vid flytt till särskilt boende.
Fortsatt analys av sjukfrånvaron samt arbeta för högre frisktal.
Uppföljning av kostnader för hälso- och sjukvårdsmaterial.
Handlingar i ärendet
Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2017-04-11
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning
och åtgärder.
_____
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Dnr KS 2017/30

§ 17 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala
avdelningen
Avdelningen har fortsatt höga sjuktal, för februari månad uppgick sjukfrånvaron
till 9,99 %.
Budget är 3 600 tkr högre på årsbasis, då avdelningen tilldelats budget för kost,
städ och internhyra. Prognosen på helår visar ett plus med 193 tkr, vilket är 300
tkr sämre än föregående prognos. Den försämrade prognosen beror på kostnader
för bemanningsföretag inom vuxen-IFO. Även för barn- och ungdomsenheten
finns samma oro, då bemanningsföretag används för att klara det lagstadgade
uppdraget. Inom assistansen släpar fortfarande intäkter. Den positiva prognosen
för ekonomiskt bistånd i förhållande till budget bedöms kvarstå på årsbasis.
Kostnaderna fortsätter dock att vara högre än föregående år och för mars månad
ligger kostnaderna i princip i paritet med budget.
LSS och socialpsykiatri
Verksamhetens prognos är oförändrad med + 593 tkr på helårsbasis. Fortsatt
släpar intäkterna från Försäkringskassan. Inom assistansen sker förnärvarande
omprövning av Försäkringskassan i ett ärende, där man muntligen kommunicerat
att ersättningen kan komma att upphöra.
Individ och familjeomsorg
Verksamhetens prognos pekar på ett överskridande om 400 tkr, vilket beror på
kostnader för bemanningsföretag samt fler familjehemsplaceringar än budget på
helår. Användandet av bemanningsföretag beror på att vi inte klarat att rekrytera
socionomer till vakanser inom myndighetsutövningen. Fortsatt ligger en
plusprognos på ekonomiskt bistånd med 1 200 tkr på helår, trots att kostnaderna
under årets första månader är högre än jämförbar period 2016.
Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)
Enheten följer planerad verksamhet. Samtal har inletts med Arbetsförmedlingen
om ett gemensamt sysselsättningsprojekt för målgruppen nyanlända.
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Förslag till åtgärder
För att fortsatt klara verksamhetens kostnader inom given budgetram arbetar
Sociala avdelningen med följande åtgärder:
Vakanser skall i mån av möjlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv lösas inom
befintlig personalstat
Fortsatt arbete med verksamhetsanpassning och bemanning inom individ- och
familjeomsorgens verksamhetsområden
Fortsatt arbete med frisknärvaro och rehabilitering inom avdelningen i syfte att
sänka sjuktalen
Handlingar i ärendet
Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2017-04-07
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Sociala avdelningens budgetuppföljning och
åtgärder.
_____
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Dnr KS 2017/35

§ 18 Rapport enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda
beslut enligt 9 § LSS inom omsorg om personer med
funktionshinder
Från 1 januari 2010 skall gynnandebeslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom
tre månader från beslutsdatum rapporteras till Socialstyrelsen, från och med 3:e
kvartalet 2013 till Inspektionen för vård och omsorg.
Av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2017,
framgår att inom LSS-verksamheten finns sex ärenden som inte verkställts inom
tre månader. Ett ärende avseende daglig verksamhet, ett ärende avseende
ledsagarservice, ett ärende avseende korttidsvistelse utanför det egna hemmet, ett
ärende avser bostad med särskild service i form av elevhem, ett ärende avseende
kontaktperson och ett ärende avseende bostad med särskild service. Två av dessa
ärenden har verkställt under perioden, avseende kontaktperson respektive
ledsagarservice.
Handlingar i ärendet
Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2017-04-05
Statistikrapport
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
_____
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Dnr KS 2017/35

§ 19 Rapport enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda
beslut inom omsorg om personer med
funktionshinder och individ- och familjeomsorg
Från 1 januari 2010 skall gynnandebeslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till Socialstyrelsen, från och med
3:e kvartalet 2013 till Inspektionen för vård och omsorg.
Av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2017,
framgår att det inte finns några ej verkställda beslut att rapportera inom omsorg
om personer med funktionsnedsättning. Inom Individ- och familjeomsorgen finns
inga ej verkställda beslut per 31 mars 2017.
Handlingar i ärendet
Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2017-04-05
Statistikrapport
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
_____
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Dnr KS 2017/36

§ 20 Återrapportering av ej verkställa beslut Vård och
omsorg
Kommunerna har from 1 juli 2006, genom ändring i Socialtjänstlagen, skyldighet
att rapportera in gynnande beslut, enligt 2 kap 3 § och 4 kap 1 § SoL, som inte har
verkställts senast tre månader efter beslut. Rapportering skall ske en gång per
kvartal. Från och med 3:e kvartalet 2013 skall inrapporteringen ske till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Rapportering till IVO gällande kvartal 1, år 2017.
Vid detta anmälningstillfälle finns 2 beslut att rapportera som ej verkställda. Från
rapportering kvartal fyra, finns fem beslut som rapporteras in som verkställda och
två som avslutade p.g.a. att ansökan återtagits.
Handlingar i ärendet
Individrapport
Statistik rapport
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
_____
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Dnr KS 2017/224

§ 21 Länsöverenskommelse och samverkansrutin för
socialtjänst, förskola, skola, tandvård och hälso- och
sjukvård
Inom länet har en gemensam överenskommelse och samverkansrutin arbetats
fram gällande barn som är aktuella inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Syftet med överenskommelsen och samverkansrutinen är att tydliggöra
kommunernas och landstingets gemensamma ansvar för barn som far illa, där
utveckling, lärande och hälsa ska uppmärksammas hos barn som är aktuella inom
den sociala barn- och ungdomsvården.
Målsättningen med upparbetad överenskommelse och rutin är att bidra till att
samverkan mellan aktuella aktörer fungerar. Alla barn inom den sociala barn- och
ungdomsvården ska få det stöd de behöver för att kunna nå kunskapskraven i
skolan samt få sina behov av tandvård och hälso- och sjukvård tillgodosedda.
Handlingar i ärendet
Socialchef Monica Hammar och Barn- och bildningschef Tove Frostviks
skrivelse, 2017-04-13.
Utveckling, lärande och hälsa för barn inom den sociala barn- och
ungdomsvården. Länsöverenskommelse och samverkansrutin för socialtjänst,
förskola, skola, tandvård och hälso- och sjukvård.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar länsöverenskommelse och samverkansrutin för
socialtjänst, förskola, skola, tandvård och hälso- och sjukvård gällande barn inom
den sociala barn- och ungdomsvården.
_____
Beslutet skickas till
Monica Hammar
Tove Frostvik
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Dnr KS 2017/225

§ 22 Utökning av samordnare vid Barnahus
Barnahus Värmland är en länsgemensam verksamhet där socialtjänst, polis,
åklagare och sjukvården samarbetar i utredningar där barn och unga under 18 år
misstänks ha utsatts för brott gällande bl.a. våld i nära relationer, sexuella
övergrepp och hedersrelaterad problematik. Verksamheten regleras genom avtal
mellan parterna; länets kommuner, åklagarkammaren i Värmland,
polismyndigheten Värmland och landstinget i Värmland.
I verksamheten finns idag 1,5 tjänst som samordnare. Bemanningen har genom
Karlstad kommun varit förstärkt med 0,5 tjänst i projektform. Utvärderingar i
verksamheten och en kvalitetsgranskning har visat att verksamheten är i behov av
förstärkt grundbemanning av samordnare för att klara det förväntade uppdraget.
Utökning av 0,5 tjänst till 2,0 samordnare innebär för Hagfors del en beräknad
kostnadsökning om 11 875 kronor på årsbasis. Kostnaden får hanteras inom
budgetram för Sociala avdelningen.
Handlingar i ärendet
Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2017-04-18
Verksamhetsbeskrivning 2017, Barnahus Värmland
Underlag till tjänstskrivelse att utöka samordnare Barnhus Värmland till 2,0
Tilläggsavtal Barnahus Värmland
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till utökad grundbemanning av
samordnare och godkänner upprättat tilläggsavtal till Barnahus Värmland med i
kraftträdande 1/7 2017
_____
Beslutet skickas till
Monica Hammar
Karlstads kommun
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
att: Jan Sundström
652 24 Karlstad
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Dnr KS 2017/234

§ 23 Besluts- och behörighetsattster inom Individ- och
omsorgsutskottets verksamhetsområde
Det har upprättats en del ändringar inom Individ- och omsorgsutskottets
verksamhetsområde och därmed även ett nytt och uppdaterat förslag till beslutsoch behörighetsattester, att gälla fr o m 2017-05-01.
Handlingar i ärendet
Ekonom Malin Hedberg Soinis skrivelse, 2017-04-24
Attestlista 2017
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om behörighets- och beslutsattester, att gälla från och
med 2017-05-01.
_____
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Dnr KS 2017/229

§ 24 Kvalitetsberättelse 2016
Kvalitetsberättelsen är en sammanfattning över hur kvalitetsarbetet har bedrivits
under 2016, vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts samt mål
för 2017.
Handlingar i ärendet
Verksamhetschefer Monica Davidsson och Pernilla Haglunds skrivelse 2017-0419
Kvalitetsberättelse Vård och omsorgsavdelningen 2016
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsberättelsen för Vård och
omsorgsavdelningen 2016
_____
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§ 25 Information från verksamheten
Verksamhetscheferna Monica Davidsson och Pernilla Haglund informerar om
Kvalitetsberättelsen för vård och omsorg 2016, KS 2017/229.
Pernilla informerar om vård och omsorgs kulturgaranti för äldre och hur man
kartlägger intressen och dokumenterar så att varje person skall få en meningsfull
sysselsättning. Man ska uppmärksamma högtidsdagar och göra en del
gemensamma aktiviteter, såsom grillkvällar mm.
vård och omsorgschef Eva Alama och socialchef Monica Hammar rapporterar om
bl a sommarsemestern.
Inom sociala avdelningen har verksamhetschef Ann Sjögren Bengtsson utsetts
som kontaktperson för samverkan i arbetet med suicidprevention i Värmland.
Sociala avdelningen har en uppstarsdag på Hotell Monica, inför att nya
organisationen träder i kraft 2 maj 2017.
_____
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Dnr KS 2017/26

§ 26 Anmälningsärenden
Hjälpmedelsnämndens protokoll och rättelse i reglementet.
Minnesanteckningar och statistik för Norra Värmlands Familjerådgivning med
Krismottagningar, 2017-04-12.
Tillsyn av Miljö- och byggavdelningen enligt miljöbalken:
Skogvaktaren 2, Briggen, Dnr KS 2017/4, handling nr20
Lillåsen, Dnr KS 2017/4, handling nr 1
Häggården, Dnr KS 2017/4, handling nr 6
Rekvisition från Socialstyrelsen av stimulansmedel för ökad bemanning inom
äldreomsorgen 2017.
Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) angående tillsyn av hem för
vård eller boende (HVB) för barn och unga vid:
Heden HVB, Dnr KS 2017/143
Slussen HVB, Dnr KS 2017/144
Briggen HVB, Dnr KS 2017/207
Stödboendet Mana, Dnr KS 2017/208
Samverkansavtal mellan Landstinget och Värmlands kommuner om
ansvarsfördelning avseende vissa sjukvårdsprodukter, vissa apoteksvaror samt
tillbehör och utrustning till livsmedel för särskilda näringsändamål. KS 2017/11,
handl nr 29.
Avtal om anslutning till tjänsten Svevac. KS 2017/11, handl nr 28.
Verksamhetsberättelse för:
Familjecentralen Kärnhuset
Visit
Hagfors ungdomsmottagning
Kulturgaranti vård-och omsorgsavdelningen
Delegeringsbeslut Sociala avdelningen, äldreomsorg, Rehab och barn- och
ungdomsenheten, t o m mars 2017, Dnr KS 2017/8, handling nr 20-25.
Beslut
Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden.
_____
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