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§ 31 Ändring av föredragningslista
Nytt ärende om habiliteringsersättning tas upp som ärende § 41.
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§ 31 Information från verksamheten
-Socialchef Maria Persson informerar kring coronaläget och nuläget vad gäller
smittspridningen.
-Information kring budgetprocessen.
- Just nu tittar man över kommunens särskilda boenden (SÄBO) och jämför med
andra likvärdiga kommuner. Man tittar bland annat på kvalitet och effektivitet,
återrapportering vid kommande sammanträde.
_____
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Dnr KS 2021/71

§ 32 Patientsäkerhetsberättelsen
Är en sammanfattning över hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under 2020,
vilka strategier, mål och resultat som uppnåtts.
Isa Nyberg MAS/ Verksamhetsansvarig HSL har informerat Individ- och
omsorgsutskottets ledamöter om Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2020,
på utskottets sammanträde 2021-05-31 och berättelsen går vidare till
godkännande i kommunstyrelsen.
Handlingar i ärendet
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2020.

Beslutet skickas till
Isa Nyberg MAS/Verksamhetsansvarig HSL
Carina Wiberg MAR/Verksamhetschef Rehab
_____
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§ 33 Nära vård
Socialchef Maria Persson samt medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Isa
Nyberg berättar om Nära vård. Under vecka 11 genomfördes en fokusvecka med
temat ”Vad är viktigt för dig” som ska göra det möjligt att på ett bättre sätt
anpassa insatserna för patienter/brukare efter deras egna förutsättningar och behov
samt skapa förståelse för vad som är viktigt för individen och göra dem delaktiga.
Under vecka 23 arrangeras fokusveckan igen för medarbetare i regionen och
kommuner med bland annat tre olika seminarier.
_____
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Dnr KS 2021/311

§ 34 Kvalitetsberättelsen
Kvalitetsberättelsen för Individ- och omsorgsavdelningen är en sammanfattning
över hur kvalitetsarbetet har bedrivits under 2020, vilka åtgärder som vidtagits
och vilka resultat som uppnåtts samt mål för 2021.
Handlingar i ärendet
Kvalitetsberättelse Individ-och omsorgsavdelningen 2020
Verksamhetschefens skrivelse 2021-05-24
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsberättelsen för Individ- och
omsorgsavdelningen 2020.

Beslutet skickas till
Maria Persson Socialchef
Pernilla Haglund Verksamhetschef
Monica Davidsson Verksamhetschef
Annica Lövgren Verksamhetschef
Ann-Sofie Ronacher Verksamhetschef
Louise Jonasson Verksamhetschef
_____
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Dnr KS 2021/26

§ 35 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 fortsatt ha
beredskap för en eventuell ökad belastning på verksamheten samtidigt som
förberedelse för minskade restriktioner från nationellt och regional nivå arbetas
fram. Nationellt implementeras något minskade restriktioner samtidigt som det
epidemiologiska läget i vår Region krävt fortsatt återhållsamhet. Detta ställer krav
på intern och externa kommunikation och samverkan. Verksamheten har under
april fortsatt arbetet med vaccinationer både till nya vård- och omsorgstagare och
till medarbetare enligt nationella prioriteringar. Region Värmland har kapacitet
för att även genomföra personalvaccination av vår vård- och omsorgspersonal i
FAS 2 (dos 2) samt nyanställda och visstidsanställda i FAS 1 och 2. Avdelningen
fortsätter ha 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.
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Hemtjänst
Under april har vårdtyngden fortsatt varit relativt låg. Den beviljade tiden i april
är lägre än mars och motsvarande månad 2020. Nytt schema i Ekshärad hemtjänst
är infört i slutet av april, schemat kommer följas upp, verksamheten bedömer att
det kommer ta en tid innan vi kan se några effekter av det nya schemat. En
hemtjänstgrupp på Tranan har under perioden haft ett flertal undersköterskor
sjukskrivna vilket medför ökad belastning och problem att rekrytera rätt
kompetens, då vi generellt har brist på undersköterskor. Det fattas fortfarande
vikarier inför sommaren och enhetscheferna arbetar på med detta.
Effektivitetsmåttet för planering under april är 81,2% vilket är något lägre än i
mars. Detta är relaterat till lägre vårdtyngd.
Sjukfrånvaron är fortsatt hög, för mars 16,6%. En stor del är relaterat till
pandemin men i vissa grupper ser vi andra mönster som verksamhetschef och
enhetschef
tillsammans med rehab-samordnare kartlägger.
Särskilda boende/ Korttidsboende
Verksamheten har under våren 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.
Verksamheten har under våren förstärkts med administrativa resurser
motsvarande 1,30 årsarbetare vilket har belastat verksamhetschefs budget. Dessa
resurser har varit till dels för hjälp med besöksbokningar till säkra besök på
särskilt boende och dels en administrativ förstärkning som hjälp till enhetschef då
25 % har saknats i verksamheten på grund av sjukskrivning.
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.
Ytterligare en faktor som påverkat budgetutfallet är att det i dagsläget finns 26
tomma platser på särskilt boende/korttids. Detta genererar i att verksamheten
förlorar omvårdnadsintäkter. Fakturerade intäkter under perioden redovisar ett
underskott mot budget med 401 tkr. Verksamheten arbetar med att resursfördela
utifrån de tomma platserna. Detta innebär att personal på t ex korttids går in och
täcker delar av behovet av extrapersonal kvällstid på Lillåsen. Enhetscheferna
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arbetar även med att vakanshålla del av arbetspass utifrån antalet tomma platser
på enheten.
Rehab
Verksamheten inväntar direktiv om eventuellt kommande lättnader med
utgångspunkt från nuvarande restriktioner på grund av pandemin för uppstart av
dagverksamheter. Planering pågår för att skapa förutsättningar till ett arbetssätt
som minimerar smittspridning. Fortsatt arbete individuellt anpassade insatser för
de personer som har dagverksamhet beviljat. Arbete med individuella insatser
skapar fortsatt högt tryck på rehab-assistenter. Aktivitetssamordnare har kontakt
med aktörer och aktivitetssamordnare för uppstart av större aktiviteter och
underhållning om restriktionerna lättar. Under pandemin har aktivitetssamordnare
satsat mer på spridning av digitala utbud som gör att verksamheterna kan anpassa
tid, dag och vilken typ av underhållning som önskas. Verksamheten strävar efter
ett brett utbud av aktiviteter.
Om planeringen håller, kommer alla tjänsteutrymmen avseende legitimerad
personal vara tillsatta under hösten. Ett utvecklingsarbete har startats upp som
innehåller en omstart för att arbeta mer personcentrerat, en central fråga är "Vad
är viktigt för dig?". Som en del i arbetet genomförs workshops via digitala
verktyg för ökad teamsamverkan. Yrkesgrupperna arbetsterapeut,
sjukgymnast/fysioterapeut, sjuksköterska, enhetschef, verksamhetschef samt
MAS/MAR deltar. Ett arbetssätt som syftar till att strukturera och kvalitetssäkra
arbetet implementeras.
Rehabverksamheten har under perioden haft personal hemma på grund av covid
restriktioner som påverkat delar av verksamheterna.
Förflyttningsutbildning, lyft och lyftsele till sommarvikarier pågår.
SSK/HSL
Vaccinering fortsätter med enstaka strödoser. Vakans motsvarande två
distriktssköterskor finns fortfarande på Tranan, rekrytering har varit lyckad och
nya medarbetare börjar arbeta i maj månad. Vakanserna på Tranan har gjort att
två helger av sex har varit obesatta och detta har gett en del övertid för att besätta
helg turerna. Fortsatt arbete med utredning av de oegentligheter som uppkom på
ett boende i februari månad. Planering och uppstart av Stora team-träffen som är
en workshop för att stärka teamkänsla mellan sjuksköterskor, enhetschefer och
rehab. Dessa team-träffar syftar också till att gå mot ett mer personcentrerat
arbetssätt där våra vårdtagare ska stå i centrum.
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LSS & socialpsykiatri
Läget kring personalförsörjning ute i verksamheterna är fortsatt svår redan i det
dagliga arbetet och då framförallt på en av våra två gruppbostäder. Två
långtidssjukskrivningar och en pensionsavgång som är under återtillsättning
påverkar nuläget. Enhetscheferna ser sommaren som en av de svåraste på många
år.
Under april rekryterades en enhetschef som kommer på plats först i slutet av juli,
vilket gör att man kommer gå kort avseende enhetschefer i juni och juli, detta
försvårar situationen då läget för enhetscheferna redan är ansträngt med
rekrytering som huvudpunkt.
Ser man på sjukfrånvaron inom LSS och socialpsykiatrin gällande jan - mars är
den mindre än samma period förra året, vilket är glädjande även om den är fortsatt
hög.
Ser man på beviljade insatser så ökar de övriga insatserna inom LSS, ärenden som
också är mer komplexa (framförallt personer med annat språk, vilket försvårar
rekryteringen m.m.) Däremot har man lagt ner stort arbete på att rekrytera
kontaktpersoner vilket har fallit väl ut.
Digitala APT fortsätter och cheferna känner sig mer trygga och hanterar det efter
bästa förmåga. Man kör även flera intervjuer med vikarier via digitala forum.
Covid-läget är relativt lugnt, och smittspridning inom verksamheten har inte
förekommit under april.
Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)
Verksamheten för daglig verksamhet är öppen och har verksamhet enligt
planering. Pandemin påverkar verksamheten fortsatt genom restriktioner, vissa
förändrade uppdrag gentemot övriga verksamheter inom kommunen samt en lite
andel direkt och indirekt smitta.
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 för samverkan, detta
kommer vara ett löpande arbete under året. Pågående ESF projekt löper på och är
ett mycket bra komplement till vår kärnverksamhet.
Individ- och familjeomsorg (IFO)
Personalsituationen är fortfarande ansträngd och inom den sociala barnavården
finns vakanta tjänster som socialsekreterare trots att konsult är anlitad.
Hemmaplanslösningar prioriteras men kommer förmodligen inte kunna förhindra
kommande placeringar på HVB-hem och i familjehem den närmaste tiden. Ett
flertal processer pågår i både förvaltningsdomstol samt tingsrätt och hovrätt
gällande upphörande av vård, omplaceringar samt vårdnadsöverflyttningar vilket
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är både tidskrävande samt kräver stor kompetens och erfarenhet av personalen.
Beträffande försörjningsstödet har april en lägre kostnad, färre hushåll och färre
nya ärenden jämfört med de tre senaste åren. En analys av orsaker och samband är
inte helt enkel men förmodligen spelar det minskade flyktingmottagandet en roll
men samarbetet med AME och vuxenutbildningen bedöms också ha gett resultat.
Ett stort antal extratjänster och ett flertal arbetsmarknadsprojekt har gett större
möjlighet till arbete och studier senaste året.
Under de första fyra månaderna har tre Lex Sarah rapporter och två klagomål
inkommit. Avvikelserna har inte föranlett någon anmälan till IVO utan har
hanterats inom verksamheten.
Integration
I arbetet med att skapa bra förutsättningar för målgruppen är IFO och AME
fortsatt en del av ett antal projekt, som syftar till att stödja och skapa
förutsättningar till stegförflyttningar mot arbete och egenförsörjning.
Egenförsörjning kan innebära stegförflyttning till att komma rätt i andra
välfärdssystem som innebär ersättning från andra myndigheter. 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 stycken till Hagfors. Hagfors har tilldelats 1,08
promille av de beräknat 800 ensamkommande barnen, vilket blir ett barn. Under
året har 7 individer kommit till Hagfors inklusive ett ensamkommande barn.

Ekonomiskt resultat
Sammanfattning
För perioden januari till mars redovisas ett resultat om - 7,8 mkr i förhållande till
beslutad budget för avdelningen. Periodens resultat påverkas till störst del av
merkostnader verksamheten har för åtgärder avseende pandemin, eftersläpande
intäkter från Försäkringskassan och projekt.
Vid individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning efter april
prognostiseras en nettokostnad för verksamheten uppgående till 376 247 tkr vilket
innebär - 22,4 mkr mot budget. Prognostiserad återsökning från
integrationsavsättningen är 6,6 mkr. Om allt i övrigt lika, kompenseras
verksamheten med hela verksamhetspotten och prognosen kan justeras till ett
underskott om 8,2 mkr.
Den negativa prognosen för IoO består till största delen av kostnader för
skyddsmaterial och ökade kostnader för förbrukningsmaterial utifrån pandemin.
Statligt stöd har utlysts och sökts fördelat på tre tillfällen för perioden februari till
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december 2020, utöver medel avseende 2020 har inget statsbidrag aviserats.
Kommer ett sådant beslut minskar underskottet med motsvarande.
Verksamheten redovisar en oförändrad prognos avseende kostnader för covid-19,
IFO och EKB. SÄBO/korttids, personlig assistans, bostadsanpassningsbidrag
samt kostnader för integration har försämrade prognoser. Hemtjänsten har ett
positivt utfall redovisat för första tertialen och en prognos för hela
verksamhetsåret lika med budget.
Sjukfrånvaron i mars är något högre än föregående månad, 11,6% i jämförelse
med 10,8 %. I jämförelse med mars 2020, som var första månaden där statistiken
påverkades av pandemin är sjukfrånvaron 2,4 procentenheter lägre. Detta trots det
epidemiologiska läge vi varit i sedan februari i år och en bit in i april.

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.
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. Aktivt arbeta med att möta
förväntningar och oro inför en kommande förändring av restriktionerna ur ett
nationellt perspektiv samtidigt som ett avvikande regionalt eller lokalt
epidemiologiskt läge kan kräva separata åtgärder.
Handlingar i ärendet
Verksamhets- och budgetuppföljning Individ- och omsorgsavdelningen januariapril 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna verksamhet- och budgetuppföljningen för
januari-april 2021.
Beslutet skickas till
Maria Persson, Socialchef
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§ 36 Rapportering av sjukstatistik
Socialchef Maria Persson rapporterar sjukstatistiken som under april månad
minskat till 9,7 % jämfört med mars månads 12%.
_____
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§ 37 Målkortsrapportering
Socialchef Maria Persson rapporterar verksamhetens målkort för tertial 1.
_____
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Dnr KS 2021/291

§ 38 Godkännande av plan för god psykisk hälsa i
Värmland
I Värmland har ett arbete med revidering av analys och handlingsplan - stöd till
riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016-2020, pågått under 2020 och
första delen av 2021. Arbetet med revideringen har skett på uppdrag av
beredningsgruppen tillika styrgrupp för utvecklingsarbete kopplat till
samordningsgruppen regional koordinering psykisk hälsa inom Nya perspektiv.
Den reviderade planen har ett nytt namn, Plan för god psykisk hälsa i Värmland.
Det övergripande målet är god psykisk hälsa i Värmland för alla. Uppföljning av
planen sker årligen och ska gälla från beslutsdatum i respektive kommun och
Region Värmland till och med 2024-12-31.
Planen har tidigare skickats ut för synpunkter till verksamheter i kommun och
regionens olika verksamheter samt till brukar- och anhörigföreningar och
samordningsförbund m.fl., därefter har justeringar skett utifrån inkomna
synpunkter. Individ- och omsorgsavdelningen har bidragit med synpunkter.
Planen har godkänts av beredningsgruppen, Nya perspektiv 2021-05-10. Planen
har nu skickats ut till kommuner och regioner för godkännande.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, Plan för god psykisk hälsa i Värmland, Maria Persson,
socialchef
Plan för god psykisk hälsa i Värmland
Följebrev till kommunerna
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna plan för god psykisk hälsa i Värmland.

Beslutet skickas till
Maria Persson, socialchef
Jenny Dahlin, skolchef
Sophia Alm, Regional koordinator psykisk hälsa, Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, Karlstad Kommun
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Dnr KS 2021/236

§ 39 Ansökan om ekonomiskt bidrag Brottsofferjouren
2022
Brottsofferjouren Värmland ansöker om ekonomiskt bidrag med sex kronor per
invånare för verksamhetsåret 2022 samt framför en önskan om ett treårigt avtal.
Brottsofferjouren är en ideell förening med uppgift att stötta brottsoffer. De är en
viktig samverkanspart för socialtjänsten i dess lagstadgade arbete med att stödja
personer som utsatts för brott. Hagfors kommun stödjer idag verksamheten med
ett bidrag om fyra kronor per invånare, vilket motsvarar 46 068 kronor baserat på
invånarantal 31 december 2020. För att bibehålla hög kvalitet och god
tillgänglighet i verksamheten ansöker Brottsofferjouren om en ökning av bidraget
från fyra till sex kronor per invånare för bidragsåret 2022.
En utökning av bidraget till sex kronor, ger en ökad kostnad om 23 034 kronor
baserat på invånarantal 31 december 2020.
Handlingar i ärendet
Ansökan från Brottsofferjouren Värmland inklusive verksamhetsberättelse
verksamhetsåret 2020
Beslut
Individ och omsorgsutskottet beslutar bevilja Brottsofferjouren Värmland ett
fortsatt bidrag om fyra kronor per invånare för verksamhetsåret 2022.

Beslutet skickas till
Brottsofferjouren Värmland, Drottninggatan 30, 652 25 Karlstad
Maria Persson, socialchef
Malin Hedberg Soini, ekonom
_____
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§ 40 Habiliteringsersättning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till
kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får
användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till dem
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Statsbidraget
får även användas till att bibehålla en nivå på dagpenningen som tidigare höjts
med hjälp av statsbidraget. Medlen är avsedda för habiliteringsersättning och ska
betalas via dagpenning utifrån deltagande i daglig verksamhet enligt LSS.
Sista ansökningsdag är den 1 juni 2021.
Beslut
Individ och omsorgsutskottet ger socialchef Maria Persson i uppdrag att ansöka
om det utlysta statsbidraget samt återkomma med ett förslag kring
habiliteringsersättningen på kommande sammanträde i juni.

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

§ 41 Anmälningsärenden
Dnr KS 2021/4, handling 1839
Protokoll direktionen Värmlands läns vårdförbund 2021-03-19
Dnr KS 2021/4, handling 1883
Kvartalsrapport Friskvårdscentralen Hagfors januari-mars 2021
Dnr KS 2021/4, handling 1927
Årsredovisning 2020 Hjälpmedelsnämnden
Dnr KS 2021/4, handling 2138
Enkät-Brottsförebyggande rådet
Dnr KS 2021/8, handling 1914
Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag april månad 2021
Dnr KS 2021/8, handling 2284
Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen april månad 2021
Dnr KS 2021/8, handling 2286
Delegeringsbeslut vuxengruppen april månad 2021
Dnr KS 2021/8, handling 2285
Delegeringsbeslut familjerätten april månad 2021
Dnr KS 2021/8,handling 2287
Delegeringsbeslut LSS/socialpsykiatri t o m april månad 2021
Dnr KS 2021/32, handling 1872
Förvaltningsrätten i Karlstad, Meddelande om delgivning Mål nr 1082-21
Dnr KS 2021/32, handling 1873
Förvaltningsrätten i Karlstad, Meddelande om delgivning Mål nr 1082-21
Dnr KS 2021/32, handling 2085
Förvaltningsrätten i Karlstad, Meddelande om delgivning Mål nr 2212-21
Dnr KS 2021/32, handling 2086
Förvaltningsrätten i Karlstad, Underrättelse Mål nr 2212-21
Dnr KS 2021/32, handling 2087
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Förvaltningsrätten i Karlstad, Beslut Mål nr 2194-21
Dnr KS 2021/32, handling 2089
Förvaltningsrätten i Karlstad, Underrättelse Mål nr 2245-21
Dnr KS 2021/32, handling 2090
Hovrätten i västra Sverige, Protokoll Mål nr Ö 3001-21
Dnr KS 2021/32, handling 2110
Förvaltningsrätten i Karlstad, Beslut Mål nr 2245-21
Dnr KS 2021/32, handling 2175
Hovrätten i västra Sverige, Rättelse komplettering Mål nr T 3091-20
Dnr KS 2021/32, handling 1997
Förvaltningsrätten i Karlstad, Meddelande om delgivning, Mål nr 247-21
Dnr KS 2021/32, handling 2176
Förvaltningsrätten i Karlstad, Meddelande om delgivning, Mål nr 2194-21
Dnr KS 2021/32, handling 2177
Förvaltningsrätten i Karlstad, Meddelande om delgivning, Mål nr 2245-21
Dnr KS 2021/32, handling 1997
Förvaltningsrätten i Karlstad, Meddelande om delgivning, Mål nr 247-21
Dnr KS 2021/32, handling 2127
Hovrätten i västra Sverige, Dom Mål nr T 3091-20
Dnr KS 2021/32, handling 2266
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 2212-21
Dnr KS 2021/49, handling 1877
IVO, Beslut, DNR 10341//2021
Dnr KS 2020/482, handling 12
IVO, Beslut Dnr 45912/2020-6
Dnr KS 2021/49, handling 1916
IVO, Beslut Dnr 10341/2021
Dnr KS 2021/49, handling 1941
IVO, Meddelande-IVO lämnar klagomål på er verksamhet
Dnr KS 2021/49, handling 2111

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 22/22

2021-05-31

Individ- och omsorgsutskottet

IVO, Beslut Dnr 12749/2021-7

Dnr KS 2021/247, handling 1993
Tillsynsmeddelande, Arbetsmiljöverket
Ordförandebeslut tidsbegränsad hyresgaranti 210518

Beslut
Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden
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