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Plats och tid Sammanträdesrummet Stadshuset kl. 09:00 – 12:20

Beslutande Thony Liljemark (OR)
Pernilla Boström (S)
Camilla Hülphers (OR)
Roger Brodin (M)
Sten-Inge Olsson (S)

Övriga

Annika Hagberg (OR), kl 09:00-12:00, §§ 172-180
Malin Ericsson (S), kl 09:00-12:00, §§ 172-180
Liljemark Eva (OR), kl 09:00-12:00, §§ 172-180
Anna-Karin Berglund (C), kl 09:00-12:00, §§ 172-180
Maria Persson, socialchef
Malin Hedberg Soini, ekonom
Tobias Persson, ekonom
Carina Wiberg, verksamhetschef/Mar, § 172
Eva Pettersson, sekreterare

Plats och tid för justering Digital signering 

Avser paragrafer § 172 - § 184

Sekreterare

Eva Pettersson

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 2022-10-31
Datum då anslaget sätts upp 2022-11-03
Datum då anslaget tas ned 2022-11-25
Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten

Eva Pettersson
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§ 172 - Information-Fokusområde Rehab 
Carina Wiberg, verksamhetschef/Mar informerar från Rehab verksamheten.
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§ 173 - Information från verksamheten 
Socialchef Maria Persson informerar från verksamheten

Nuläget i verksamheten
- Covid -19
- Kriget i Ukraina
- Säbo platser/korttidsplatser
- Torsby sjukhus, utskrivning från sjukhus
- Personlig assistans 2023

Plan god och psykisk hälsa Hagfors Kommun 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen
Målkort Individ- och omsorgsutskottet avdelningsövergripande
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§ 174 - Information-Rapportering sjukstatistik 
Socialchef Maria Persson rapporterar om sjukfrånvaro t o m september 2022
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Dnr KS/2022:26

§ 175 - Verksamhet- och budgetuppföljning individ- 
och omsorgsutskott januari-september 2022
 
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
Arbete fortgår i samverkan i länet för att skapa en färdplan mot den gemensamma 
målbilden för Framtidens Värmland - tillsammans utvecklar vi en god och nära 
vård, hälsa och omsorg.  Arbete med att utvärdera sommaren pågår och 
delredovisningar av utvärderingen har lyfts i olika forum. En samlad rapport
kommer ges på sista verksamhetsrådet för året och därefter till individ- och 
omsorgsutskottet. 
Sjukfrånvaron för januari till augusti har varit generellt sett mycket hög. Juni är 
enda månaden där nivån är under 2021 års nivå. Januari till augusti har 
sjukfrånvaron varit 11,19% i relation till föregående år är detta 1,71 
procentenheter högre. I augusti var sjukfrånvaron 10,3 %, 1,4 procentenheter 
högre än juli och 2,4 procentenheter högre än 2021. 

Hemtjänst
Sjukfrånvaron för augusti är 10,7% vilket är något högre jämfört med augusti 
2021.
Fortsatt hög kostnad för övertid i augusti relaterat till vikariebrist och nivån på 
sjukfrånvaron.
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Den beviljade tiden är något lägre i september än samma period 2021. Fortsatt 
kan verksamheten inte mäta HSL-tiden men förhoppningen är det blir möjligt i 
slutet på 2022 eller i början av 2023.
På biståndsenheten har våra nya medarbetare kommit igång med handläggning 
och samordnaren har återgått till sin ordinarie tjänst vilket har gjort att 
arbetsbelastningen nu är hanterbar.
Den nya planeraren har börjat och introducerat och är nu igång med planeringen 
för Ekshärads hemtjänst. Effektivitetsmåttet för planering för september är 78,5%. 
Orsaken till att den är lägre, är att vårdtyngden har sjunkit i flera 
hemtjänstgrupper.

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Eftersom ett flertal nyanställningar gjordes under våren och sommaren var 
förhoppningen att verksamheten inför hösten skulle vara fullt bemannad. På grund 
av långtidssjukskrivning samt då en medarbetare valt att avsluta sin tjänst, är det 
ett flertal vakanser på barn och ungdomsgruppen och ny rekryteringsomgång 
pågår. Sjukfrånvaron uppgick under augusti till 6,0 % men ingen sjukfrånvaro är 
kopplad till arbetssituationen. Verksamheten har under september deltagit i ett 
flertal olika webbsändningar och workshops, bland annat samverkan med 
psykiatrin samt kring budget- och skuldrådgivning.
Antalet hushåll som ansökt om ekonomiskt bistånd uppgick i september till 122 
vilket är en fortsatt låg nivå jämfört med de senaste åren samt samma period förra 
året. Oro finns dock inför den närmaste framtiden med stigande priser och 
förväntad lågkonjunktur.

Integration
Utifrån kriget i Ukraina är tilldelningstalet enligt massflyktsdirektivet fastställt till 
38 personer för Hagfors kommun. 24 personer har anvisats hittills men flera 
anvisningar har återkallats av migrationsverket. Sista september uppgick 
mottagandet till 11 personer varav 7 vuxna och 4 barn. I nuläget finns tillgång till 
flera tomma lägenheter. Tidigare har ett mottagande skett av ett ensamkommande 
barn från Ukraina. I kommunen finns 17 självbosatta varav några har hänvisats till 
migrationsverket då de sökt stöd från kommunen. Innevarande år är mottagandet 
av kvotflyktingar för Hagfors kommun 14 personer och sju personer, en familj 
samt ett ensamkommande barn har mottagits under september.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)
På arbetsmarknadsenheten fortsätter arbetet med målet att våra deltagare ska nå 
en egen försörjning. Arbetet med kartläggning och validering fortsätter ge ett bra 
resultat och flera personer har kommit ut till anställningar.
Ett projekt pågår på enheten med sex personer. Dessa personer har via SFI gått 
service och bemötande och är nu ett stöd inom en hemtjänstgrupp och ett särskilt 
boende. 
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Detta för att avlasta vårdpersonalen med uppgifter som personaltvätt, städ mm. 
Utvärdering  har påbörjats för att kunna ta fram förslag till beslut om insatsen 
framåt. 
Hagfors kommun har erhållit statsbidrag för att tillsammans med 
arbetsförmedlingen finna nya former i samverkan. Arbetet har påbörjats och ger 
förhoppningar om att skapa positiva förändringar i samverkan mellan 
arbetsförmedlingen och kommunen. 

Särskilt boende/Korttidsboende
Verksamheten har under året haft hög påverkan relaterat till covid genom 
frånvarande personal och enskilda vård- och omsorgstagare med symtom som 
krävt ökat behov av personal. Sjukfrånvaron är fortsatt hög och resulterar i 
svårigheter att bemanna verksamheten.
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. 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.
Fr om 2022-10-01 upphör behovet av specialgrupp på demensenheten då den 
enskildes behov kan tillgodoses på annat sätt. Detta kommer att minska 
verksamhetens kostnader för innevarande verksamhetsår. 
Under september har sjukfrånvaron ökat och ligger på 15,4 %. Den höga 
sjukfrånvaron resulterar i att flera enheter har ett stort arbete med omfattande 
rekrytering där en brist på vikarier leder till ökade kostnader för kval övertid.
Kontinuerligt arbete pågår för att effektivisera verksamheten och få bort de 
överkostnader som finns idag.

LSS & Socialpsykiatri
Sjukfrånvaron som i juni och juli visade en minskande trend men steg åter i 
augusti och låg då på 10,6%. Övertidskostnaderna är höga i större delen av 
verksamheten, svårast att få till rekryteringen är inom personlig assistans. Detta är 
en effekt av den höga frånvaron men också att tillgången på vikarier är ansträngd. 
Under sommaren har tre ärenden inom personlig assistans avslutats, två med 
beslut från Försäkringskassan och ett kommunalt ärende. Det påverkar 
verksamheten på flera vis. För medarbetarna innebär det att de ingår i en 
omplaceringsutredning. Under processen har de fördelats till andra arbetsställen 
utifrån verksamhetens behov. Detta skapar merarbete men ger också 
verksamheten möjlighet att se på vart kompetensen kan berika verksamheten på 
nya platser. Rekryteringssituationen och arbete med  omplaceringsutredningarna 
innebär även en ökad arbetsbelastning för enhetschefer. 
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Ny riskbedömningen har gjorts och man har under september återgått till 
ordinarie schema vid den servicebostad där man tidigare i år behövt förstärka 
nattbemanningen på grund av hot och våld.
Flödet på beslutade insatser ökar främst inom boende och korttidsvistelse. 
Gällande boendeplatser är läget svårt då man saknar lediga lägenheter att 
verkställa i. Vid ett av serviceboendena har en satellitlägenhet kopplats på. 
Korttidsvistelse ska verkställas i familjehem där enhetschef får ökad belastning då 
utredningar m.m. behöver göras.

Rehab
Verksamheterna är i fullt igång och det är viss kö till social dagverksamhet och 
träningsdagverksamhet. En arbetsterapeut har rekryterats för att jobba gentemot 
bistånd och trygghemgång. Uppdraget är att vara med vid nybesök, ta vissa nya 
insatser för att se om det går att sätta in träningsinsatser mer frekvent för att de 
ska bli självständiga istället för hemtjänst samt delta på uppföljningsbesök av 
insatser. I samverkan med Trygghemgång kommer arbetsterapeuten göra en 
uppföljning efter en tid i hemmet och se hur det fungerar och om träningsinsatser 
behövs. 
Aktiviteter och Underhållning planeras för fullt för hösten. En elcykel med plats 
för 2 vård och omsorgstagare har köpts in och rutiner håller på att tas fram. Några 
turer för provcykling har hunnits med under september. Tanken är att denna ska 
kunna bokas ute på särskilda boenden.
Arbetet för de legitimerade med att etablera plan och teamkonferenser pågår men 
ställs fortfarande inför utmaningar när nu även sjuksköterskor börjar få problem 
med bemanningen.sjuksköterskeorganisationen. Arbetssättet och ambitionsnivån 
är del i den riskanalys som gjorts för bemanningsläget. 
Bostadsanpassningsbidrag det har kommit in 35 ärenden av olika nivå,  inget stort 
ärende är beslutat men det finns ett större ärende under handläggning. 
Färdtjänstresorna börjar närma sig nivån som innan pandemin, tex för resor till 
dagverksamheterna. I redovisningen ser man att samordingsvinsterna för resorna 
ökar. Kommunen har fått tillgång till ett system så man kan analysera färdtjänsten 
som gäller resande i kommunen.
Utbildningsplanen rullar på inom alla personalkategorier. BKA för alla planeras 
från och med november för all personal på särskilt boende och LSS boende. MI 
utbildning samt juridik inom hjälpmedel är några exempel på utbildningar som 
också är aktuella. 
Verksamheterna har fortsatt hög sjukfrånvaro även om verksamheten ser en liten 
ljusning. Verksamheten har anställt en fysioterapeut från ett annat land som 
rehabassistent i väntan på svensk legitimation. Fortsatt vakanser under hösten 
kommer finnas ibland de legitimerade. Från årsskiftet kommer tillkommer en 
föräldraledighet vilket föranleder fortsatta rekryteringsinsatser. 
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SSK/HSL
Bemanningen inom sjuksköterskeorganisationen har varit ansträngd och en 
riskanalys har gjorts tillsammans med legitimerade och chefer. Tidigare under 
året fanns en planering för ett antal pensionsavgångar. Sedan början av sommaren 
har ytterligare förändringar skett. Delvis av positiva orsaker då några medarbetare 
har studieledighet och tar del av riktade statsbidrag för kompetensutveckling.   
Vi har ingen budget för sanktionsavgifter vid försenad hemgång vid utskrivning 
från slutenvården. Platstillgången på korttids är ansträngd och medför risker för 
sanktionsavgifter. Fram till nu har vi betalat för ett dygn under året. Kommunen 
har svarat på remiss om avgift vid försenad utskrivning där strävan efter  en 
modell på nationell nivå som utgår från tillit och förtroende beskrevs. Det lyftes 
ambition om att skapa  effektiva vårdprocesser utan avgifter alternativt avgift som 
kan debiteras i bägge riktningar. Detta då även kommuner kan få kostnader i 
samband med att slutenvården flyttar fram utskrivningsdatum och verksamheten 
stått redo för mottagande av den enskilde. 
Under september månad har påfyllnadsdos av covidvaccin administrerats till 
SÄBO och hemsjukvården. Vid vaccinering av hemsjukvården har det varit både 
kommun och regionanställda sjuksköterskor.

Ekonomiskt resultat
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Sammanfattning
För perioden januari till september 2022 redovisas ett resultat om - 15,5 mkr i 
förhållande till beslutad budget för avdelningen. Periodens resultat påverkas till 
störst del av merkostnader verksamheten har för personalkostnader inom särskilt 
boende, hemtjänst och personlig assistans samt kommunens kostnader för 
migration kopplat till individ- och omsorgsavdelningen. 

I individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning prognostiseras en 
nettokostnad för verksamheten uppgående till 388 073 tkr vilket innebär en 
prognos som är - 20,3 mkr. Ny prognos innehåller minskade kostnader för löner 
på hemtjänsten och personlig assistans men ökade kostnader för särskilt boende. 

Den negativa prognosen innehåller prognostiserade kostnader utöver budget för 
särskilt boende, placeringar barn- och unga, migration, LSS/Socialpsykiatri 
genom köpta platser boende vuxna, ej budgeterade förändringar inom personlig 
assistans, elevhem samt hemtjänst.

Överkostnader för personal är en följd av mycket hög frånvaro under innevarande 
verksamhetsår Särskilt boende har en prognos som påverkas av fler faktorer, ett 
ökat behov av personal för att minska risk för smittspridning, den sedan tidigare 
beskrivna utökningen av nattpersonal på Lillåsen, förstärkt bemanning vid den 
speciallägenhet verksamheten har på en av våra demensavdelningar under 
perioden januari till september och minskade intäkter för särskilt boende. Den 
förstärkta bemanningen vid speciallägenheten är avslutad från oktober. 

Om allt i övrigt lika, föreslås utifrån kostnaderna för migration, en fortsatt 
kompensation om 0,2 mkr från avsatta medel. En justerad prognos på helåret 
2022 innebär då ett underskott om - 20,1 mkr, vilket är en förbättring med 0,8 
mkr sedan delårsbokslutet. 

Förslag till åtgärder
Fortsatt arbete med kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Ett arbete med 
löpande med åtgärder som kan bidra till att vara en attraktiv arbetsgivare och 
kompetensförsörjning på sikt. Ett arbete som sker på flera plan och i olika former. 
En del är samverkan i lokalt vård- och omsorgscollege, ett annat samverkan med 
fackliga parter genom samverkansavtalets olika delar och genom ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete. 

Verksamheten ska arbeta kontinuerligt med översyn av såväl vårdtyngd som 
behovet av personal för att kunna arbeta effektivt och möte aktuella individers 
behov. Översyn och justering av scheman krävs kontinuerligt efter behov. Vissa 
enheter har stort behov av extrapersonal och de ska utvärdera behovet enligt 
gällande rutin. 
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Respektive verksamhetschef ska följa upp behovet av personalresurser och ta 
fram åtgärder för att ha en långsiktig plan för kompetensförsörjningen.

Fortsatt följa världsläget och förbereda för ett fortsatt mottagande av flyktingar 
från kriget i Ukraina. Individ- och omsorgsavdelningen planerar sedan slutet av 
juli för ett mottagande av anvisade ukrainska medborgare under slutet av augusti. 
Förberedelserna sker i samverkan med Hagforshem och övriga avdelningar inom 
kommunen samt vissa externa samverkansparter både lokalt och regionalt. Syftet 
är att samordna arbetet för att skapa ett hållbart och bra mottagande av de 
flyktingar som kan komma anvisas till vår kommun.

Handlingar i ärendet

Verksamhets- och budgetuppföljning individ- och omsorgsutskott januari-
september 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner verksamhets- och budgetuppföljningen.

Beslutet skickas till

Maria Persson, socialchef
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Dnr KS/2022:487

§ 176 - Remiss äldreomsorgslagen 
Regeringen beslutade den 22 december 2020 att tillsätta en utredare med uppdrag 
att föreslå en äldreomsorgslag. Utredaren fick vidare i uppdrag att överväga och 
lämna förslag på hur den medicinska kompetensen kan stärkas i verksamheten 
samt, vid behov, på den kommunala ledningsnivån. 

Målsättningen är att åstadkomma långsiktiga förutsättningar för äldreomsorgen 
och att tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt säkerställa 
tillgången till god hälso- och sjukvård och medicinsk kompetens inom 
äldreomsorgen. Till särskild utredare förordnades generaldirektören Olivia 
Wigzell. Utredningen har tagit namnet Utredningen om en äldreomsorgslag och
stärkt medicinsk kompetens i kommuner (S 2020:16).

Hagfors kommun är inte remissinstans men Individ- och omsorgsutskottet har valt 
att yttra sig om betänkandet Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och 
omsorg för äldre personer (SOU 2022:41), se bilaga 1.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Yttrande över betänkandet Nästa steg - Ökad kvalitet och 
jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41), Maria Persson, 
Socialchef
Bilaga 1, Yttrande över betänkandet Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i 
vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41)

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet beslutar godkänna Bilaga 1, yttrande över 
betänkandet Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre 
personer (SOU 2022:41) som Hagfors kommuns remissvar.

Beslutet skickas till
Maria Persson, Socialchef
Isa Nyberg, MAS/Verksamhetschef HSL
Socialdepartementet, per e-post till s.remissvar@regeringskansliet.se och med 
kopia till s.sof@regeringskansliet.se.
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Dnr KS/2022:478

§ 177 - Individ- och omsorgsavdelningens arbete med 
våld i nära relation 
Våld i nära relation är ett allvarligt samhälls- och folkhälsoproblem, ett allvarligt 
brott och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Våld i nära relation kan drabba 
vem som helst, både kvinnor och män. Många barn upplever våld eller andra 
övergrepp av eller mot närstående och många som upplever våld blir även själva 
utsatta för våld. Våld innefattar både fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, 
materiellt, latent, försummelse, riktat mot funktionshinder, motvåld, 
separationsvåld och hedersrelaterat våld. Våldet kan drabba alla, men det finns 
vissa grupper som är mer utsatta än andra. Alla som är utsatta för våld i nära 
relation har rätt till stöd och skydd från samhället. Även våldsutövaren ska få stöd 
för att kunna förändra sitt beteende.

Inom Individ- och omsorgsavdelningens verksamheter är det Individ- och 
familjeomsorgen (IFO) som utreder och kan besluta om skydd- och stödinsatser 
till barn och vuxna som är utsatta för våld i nära relationer och till våldsutövare. 
Till stöd för detta arbete används nationella och regionala strategier som 
utgångspunkt. Regionala strategier och handlingsplaner föreslås beslutas att ses 
som styrdokument utöver verksamhetens egna rutiner. 

Aktuella dokument är;

Regional strategi Ett jämställt Värmland 2018-2027 
Handboken för regional samverkan i Värmland för våld i nära relation
Handlingsplan 2018–2023 för att förebygga och bekämpa mäns våld mot 
kvinnor i Värmland 

För Individ- och omsorgsavdelningen har en handlingsplan tagits fram för våld i 
nära relation som bygger på den av Länsstyrelsen framtagna handlingsplanen för 
Värmland. 

Handlingsplanen konkretiseras i en rutin för avdelningen. Rutin vid upptäckt av 
våld i nära relation syftar till att ge stöd till avdelningens medarbetare i det 
dagliga arbetet. Rutinen avser upptäckt av våld i nära relation i mötet med 
enskilda som medarbetare inom avdelningen möter i sitt arbete.

De tidigare riktlinjerna för Individ- och familjeomsorgens arbete med våldsutsatta 
föreslås utgår och ersätts med Individ- och omsorgsavdelningens handlingsplan 
för våld i nära relation.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse Individ- och omsorgsavdelningens arbete med våld i nära 
relation, Maria Persson, socialchef 2022-10-21
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0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884

Handlingsplan, våld i nära relation, Individ- och omsorgsavdelningen

Regional strategi Ett jämställt Värmland 2018-2027 

Handboken för regional samverkan i Värmland för våld i nära relation

Handlingsplan 2018–2023 för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 
i Värmland 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta handlingsplan för våld i nära relation för Individ- 
och omsorgsavdelningen och därigenom ersätta de tidigare riktlinjerna. 
Kommunstyrelsen beslutar även att se regional strategi, handlingsplan och 
handbok som styrdokument för Individ- och omsorgsavdelningen.

Beslutet skickas till

Maria Persson, socialchef
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Dnr KS/2022:434

§ 178 - Ansökan om bidrag till Bris verksamhet 
Bris har till Hagfors kommun ansökt om bidrag till sin verksamhet med 20 000 
kronor för år 2023. Hagfors kommun har tidigare lämnat bidrag till Bris genom 
beslut i Individ- och omsorgsutskottet som förfogar över budget för 
föreningsbidrag till pensionärsföreningar och föreningar inom 
funktionshinderområdet.  
 
Bris fyller en viktig funktion i arbetet med att stödja barn och att stärka barns 
rättigheter. De pengar som finns anslagna är 10 000 kronor per år.  I Individ- och 
omsorgsavdelningens arbete gemensamt med andra aktörer både internt och 
externt för en ökad psykisk hälsa är BRIS ett bra alternativ för barn. Bidraget 
bidrar till att BRIS fortsatt kan arbeta för att barns rättigheter tillgodoses, vilket 
ligger i linje med barnkonventionen. 
 
Individ- och omsorgsutskottet föreslås att bevilja BRIS den sökta summan 
om   20 000 kr och uppdra till avdelningschef att finansiera bidraget genom en 
översyn och omprioritering inom fastslagen budgetram. 

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, ansökan om bidrag till Bris verksamhet
Ansökningsbrev Hagfors 2023
BRIS årsberättelse 2021
BRIS långsiktiga plan 2021-2025
BRIS stadgar antagna 2021-05-29
BRIS budget och prognos, 2022-2023
BRIS årsrapport 2021
Inbjudan BRIS nätverk
Råd till dig som vuxen om situationen i Ukraina

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet beviljar Bris bidrag till verksamhet med 20 000 kr 
avseende verksamhetsår 2023.

Beslutet skickas till
Maria Persson, socialchef
Malin Hedberg Soini, ekonom
BRIS
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Dnr KS/2022:457

§ 179 - Reviderad förbundsordning - Klarälvdalens 
samordningsförbund 
Sedan hösten 2021 har en dialog förts kring roller, mandat och ansvar i förbundets 
verksamheter i förhållande till medlemmarna. Under våren 2022  inleddes dialog 
med Munkfors kommun om byte av förbundets säte. Vid ett medlemsmöte den 20 
april ställde sig medlemmarna positiva till förslaget. För att förbundets säte ska 
kunna flyttas till Munkfors kommun krävs att förbundsordningen revideras. 

Beslut om fastställande av förbundsordningen tas i fullmäktige i kommun och 
region samt ledningen för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen eller den 
som ledningen har delegerat till enligt respektive myndighets arbetsordning.

Nationella rådet har, under 2021/22 aviserat en ny mall för förbundsordningar. 
Denna mall planerades presenteras sommaren 2022. Detta har inte genomförts på 
grund av väntan på utlåtande från juridisk expertis. Utifrån den information som 
Nationella Rådet gett under våren 2022, samt en genomgång av förslaget med 
Nationella Rådets sakkunniga tjänsteperson har anpassning gjorts utifrån den 
väntande mallen. Utifrån detta har en översyn av förbundsordningen i sin helhet 
genomförts.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Reviderad förbundsordning - Klarälvdalens 
samordningsförbund, Maria Persson, socialchef

Sammanträdesprotokoll 2022-09-21, Klarälvdalens samordningsförbund

Förslag reviderad förbundsordning KlaSam

Reviderad Förbundsordning för Klarälvdalens samordningsförbund 20160204

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner förslag till ny förbundsordning för Klarälvdalens 
samordningsförbund.

Beslutet skickas till
Maria Persson, socialchef
Klarälvdalens samordningsförbund
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Dnr KS/2022:22

§ 180 - Anmälningsärenden 

Dnr KS 2022/4, handling 5257
Skrivelse Styrel och upphandlad verksamhet inom vård- och omsorg, 
Vårdföretagarna

Dnr KS 2022/8, handling 5484
Delegeringsbeslut LSS september månad 2022

Dnr KS 2022/8, handling 5483
Delegeringsbeslut Socialpsykiatrin september månad 2022

Dnr KS 2021/438, handling 5333
Hjälpmedelsnämnden-Protokoll 2022-09-23

Dnr KS 2022/438, handling 5360
Hjälpmedelsnämnden-Protokollsutdrag 2022-09-23

Dnr KS 2022/438, handling 5365
Hjälpmedelsnämnden-Delårsrapport 2022

Dnr KS 2022/438, handling 5366
Hjälpmedelsnämnden-Nämndplan 2023

Dnr KS 2022/438, handling 5367
Hjälpmedelsnämnden-Protokollsutdrag 2022-09-05

Dnr KS 2022/39, handling 5487
Beslutsmeddelande 2022-09-14, 6 § LVU placering familjehem

Dnr KS 2022/39, handling 5488
Beslutsmeddelande 2022-09-14, 6 § LVU placering familjehem

Beslut

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden

Beslutet skickas till

Maria Persson, socialchef




