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2018-09-24 

 

  
Individ- och omsorgsutskottet  
  
  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset kl 13:00–15:30 

  

Beslutande Pernilla Boström (S) 
Anna-Greta Johansson (S) 
Ingemar Tönnberg (S) 
Roger Brodin (M) 
Jan Klarström (SD) 

  

Övriga Ulla Lundh (S) 
Margot Karlsson (S) 
Sten-Inge Olsson (S) 
Stellan Andersson (C) 
Eva Pettersson, sekreterare 
Maria Persson, socialchef 
Malin Hedberg Soini, ekonom 
Richard Bjöörn, tf vård- och omsorgschef 

  

Plats och tid för justering Administrativa enheten, 2018-09-27 

  

Avser paragrafer 45 - 54 

  

  

Sekreterare  

 Eva Pettersson 

  

  

Ordförande  

 Pernilla Boström 

  

  

Justerande  

 Ingemar Tönnberg 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Individ- och omsorgsutskottet 

Sammanträdesdatum 2018-09-24 

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-27 

Datum då anslaget tas ned 2018-10-19 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Eva Pettersson 
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Dnr KS 2018/30 

§ 45 Delårsbokslut, Individ- och omsorgsutskottet 
Tf vård- och omsorgschef Richard Bjöörn och socialchef Maria Persson, 
rapporterar om delårsbokslutet för Individ- och omsorgsutskottets 
verksamhetsområde. 

Beslut 

Individ- och omsorgsutskottet godkänner rapporten. 

_____ 

 
  



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 5/14 

  

2018-09-24 

 

  
Individ- och omsorgsutskottet  
  
  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

0563-185 00 Dalavägen 10 683 80 Hagfors kommun@hagfors.se 212000-1884 
 

Dnr KS 2018/344 

§ 46 Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistån d 
Hos individ- och omsorgsutskottet finns sedan 2013 riktlinjer för handläggning av 
ekonomiskt bistånd. Någon revidering av riktlinjerna har inte skett förutom att 
beloppet för högsta godtagbara hyra justeras årligen av verksamhetschefen enligt 
delegation. Ett arbete med att revidera riktlinjerna har startats upp men arbetet är 
ganska omfattande och beräknas inte vara klart förrän tidigast början av 2019. 

Enligt riktlinjerna kan kostnader för tandvård beviljas av gruppledaren för 
individ- och familjeomsorgen upp till ett belopp om 6000 kronor, kostnad för 
tandvård över 6000 kronor ska beslutas av utskottet. Kostnaden för tandvård har 
ökat de senaste åren och för att underlätta handläggningen bör en justering av 
beloppet göras i avvaktan på den mer omfattande revideringen av ritlinjerna. En 
höjning till 10 000 kronor bedöms som rimlig.  

Handlingar i ärendet 

Verksamhetschef IFO Annica Lövgrens skrivelse, 2018-09-13 
  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att delegationen för gruppledaren inom individ- och 
familjeomsorgen gällande kostnad för tandvård höjs till 10 000 kronor. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef IFO Annica Lövgren 
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Dnr KS 2018/319 

§ 47 Akut substansberoendeplatser, ASP platser 
Det finns ett dokumenterat stort behov av tillnyktringsplatser i Värmland; dels för 
personer som omhändertagits av polisen, dels för personer som kommer i kontakt 
med socialtjänst och hälso- och sjukvård. I en Värmlands samverkan mellan 
Landstinget i Värmland (LIV) och kommunerna tillsammans med Vårdförbundet 
Värmland har det utarbetats ett förslag till vårdkedja för målgruppen: 

- personer som omhändertas av polisen enligt LOB och som inte är så aggressiva 
och våldsamma att de måste föras till arresten 

- personer som är i aktivt missbruk och som själva känner behov av stöd att bryta 
missbruket 

- personer med missbruk eller beroende som är i behov av vård och stöd och som i 
kontakt med myndigheter vill ha hjälp med vård och behandling 

- substanspåverkade personer som kommer till akutsjukvården och som är i behov 
av övervakad tillnyktring. 

Idag kan kommunen ha kostnader för akuta placeringar av personer som är i 
behov av tillnyktring, under 2017 var dock kostnaden endast motsvarande ett 
dygn. APS platser innebär ett ytterligare steg i vårdkedjan för målgruppen. Det 
finns idag projektmedel hos LIV för ca I års drift. Kostnader för personal är 
beräknade till ca 5 miljoner kr/år. Enligt förslaget från den politiska styrgruppen 
och den centrala ledningsgruppen för missbruk och beroendevården i Värmland är 
att Landstinget i Värmland ska stå för 80% av kostnaderna och Värmlands 16 
kommuner för 20% när det gäller den fortsatta driften. För kommunerna blir då 
kostnaden ca 1 miljon kronor/år. Kommunernas andel är beräknat utifrån 
befolkningsmängd och Hagfors kommuns kostnad är 43tkr/år. 

Handlingar i ärendet 

Socialchef Maria Perssons skrivelse, 2018-08-17 
Akutplatser för substanspåverkade 
Vårdkedja aspplatser 
Fördelningsnyckel ASP 
 
 
 

Förslag till beslut 
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Kommunstyrelsen beslutar att ingå i samverkan för gemensamma ASP platser i 
Värmland i enlighet med lagt förslag i budget för 2019, där kostnader för Hagfors 
kommun uppstår 2020. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Värmlands läns Vårdförbund, Box 93, 667 22 Forshaga 
Maria Persson, Socialchef 
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Dnr KS 2018/345 

§ 48 Riktlinjer för missbruksvården 
Förändring av styrdokument med anledning av granskning avseende samverkan 
kring missbruksvården i Värmland. Hagfors kommuns revisorer har tillsammans 
med revisorerna i Landstinget i Värmland och kommunrevisorerna i Arvika, Eda, 
Filipstad, Forshaga, Hammarö, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Munkfors, Storfors, 
Sunne, Säffle, Torsby och Årjäng genomfört en gemensam granskning avseende 
samverkan kring missbruksvården i Värmland.  Individ och omsorgsutskottet 
samt kommunstyrelsen har sedan tidigare tagit del av rapporten och av 
verksamheten sammanställt svar på de iakttagelserna som presenterats i skrivelse 
från revisorerna samt i rapporten från PWC. 

I samband med analys av revisionsrapporten ser verksamheten fördelar med att 
inte bibehålla IFO´s riktlinjer i nuvarande utformning. Behovet tillgodoses på ett 
enklare och effektivare sätt av att vi använder länsöverenskommelsen och den 
lokala överenskommelsen som styrdokument. Verksamheten avser därutöver 
konstruera målkort för missbrukarvården och kompletterar detta med nödvändiga 
handläggningsrutiner.  Det innebär att våra styrdokument fortsättningsvis 
uppdateras en gång per år eftersom överenskommelserna revideras varje år. 

Handlingar i ärendet 

Socialchef Maria Perssons skrivelse 
Riktlinjer missbruk (utgående riktlinje) 
Länsöverenskommelse – Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland 
Lokal överenskommelse – Torsby, Hagfors, Sunne och Munkfors kommun Vård 
och stöd vid missbruk och beroende av alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel och spelmissbruk för 
personer 18 år och äldre 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att upphäva Individ och familjeomsogens riktlinjer 
angående missbruk och anta länsöverenskommelsen och den lokala 
överenskommelsen som styrdokument för verksamheten. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Socialchef Maria Persson 
Verksamhetschef IFO Annica Lövgren 
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Dnr KS 2018/342 

§ 49 Information om nya gymnasielagen för elever 
Socialchef Maria Persson informerar om vilka ökade kostnader som den nya 
gymnasielagen för nyanlända elever kan ge kommunen, när den kommer att träda 
ikraft. 

Beslut 

Individ- och omsorgsutskottet godkänner rapporten 

_____ 
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Dnr KS 2018/36 

§ 50 Återrapportering av ej verkställda beslut 1:a 
kvartalet, vård- och omsorg 
Kommunerna har from 1 juli 2016 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. Rapporteringen skall ske en gång per 
kvartal. Från och med tredje kvartalet 2013 skall inrapporteringen ske till 
Inspektionen för vård och omsorgs(IVO) 

Rapporteringen till IVO gällande kvartal 1, år 2018, bifogas. Denna rapportering 
avser rapportering av 5 ej verkställda beslut som även rapporterades kvartal 4 
2017, varav 3 samtidigt rapporteras som verkställda. Därutöver avser 
rapporteringen för kvartal 1, 11 nya ej verkställda beslut, varav 5 samtidigt 
rapporteras in som verkställda. 

Handlingar i ärendet 

Tf vård- och omsorgschef Richard Bjöörn 
Individrapport                                                                                                         
Statistikrapport 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

_____ 
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Dnr KS 2018/36 

§ 51 Återrapportering av ej verkställda beslut 2:a 
kvartalet, vård- och omsorg 
Kommunerna har from 1 juli 2016 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. Rapporteringen skall ske en gång per 
kvartal. Från och med tredje kvartalet 2013 skall inrapporteringen ske till 
Inspektionen för vård och omsorgs(IVO) 

Rapporteringen till IVO gällande kvartal 2, år 2018, bifogas. Denna rapportering 
avser rapportering av 6 ej verkställda beslut som även rapporterades kvartal 1, 
varav 1 samtidigt rapporteras som verkställda. Därutöver avser rapporteringen för 
kvartal 2, 12 nya ej verkställda beslut, varav 5 samtidigt rapporteras in som 
verkställda. 

Uppgifter om ej verkställda beslut skall kommunstyrelsen även rapportera till 
kommunfullmäktige och kommunens revisorer i form av statistikrapport. 

Handlingar i ärendet 

Tf vård- och omsorgschef Richard Bjöörn  
Individrapport                                                                                                          
Statistikrapport 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner rapporten. 

_____ 
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Dnr KS 2018/358 

§ 52 Remiss angående Hjälpmedelsnämndens 
reglemente 
I skrivelse från hjälpmedelsnämnden i Värmland framkommer att det att 
landstingsfullmäktige 2017-08-29 beslutade att ansöka till regeringen om att få 
bilda regionkommun i Värmland från och med 2019-01-01. Som ett led i 
bildandet av Region Värmland fastställde landstingsstyrelsen, 2017-12-19, ett 
inriktningsbeslut avseende förtroendemannaorganisationen på övergripande nivå, 
där nämndorganisationen i vilken hjälpmedelsnämnden ingår. 

Som planerat har det utifrån inriktningsbeslut tagits fram bilagt reglemente, som 
föreslår uppdrag och ansvar för hjälpmedelsnämnden i det nya Region Värmland. 
Revideringen avser redaktionella ändringar. Reglementet är tänkt att gälla från 
och med 2019-01-01. 

Revidering av reglemente förutsätter att samtliga deltagande kommuner och 
landstiget fattar likalydande beslut. Förslaget till reglemente för 
hjälpmedelsnämnden skickas därför på remiss till kommunerna och landstinget, 
enligt enhälligt beslut i hjälpmedelsnämnden 2018-05-25, för att inhämta 
synpunkter på föreslagna ändringar. 

Remissen behöver inte tas av kommunfullmäktige utan av facknämnd eller 
kommunstyrelsen. 

Handlingar i ärendet 

Tf vård- och omsorgschef Richard Bjöörns skrivelse, 2018-09-20 
Hjälpmedelsnämndens skrivelse om remissyttrande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner hjälpmedelsnämndens reglemente. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Hjälpmedelsnämnden i Värmland, Landstinget i Värmland, Administrativa 
avdelningen, 651 82 Karlstad 
Richard Bjöörn, Personalchef 
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§ 53 Information från verksamheten 
Tf vård- och omsorgschef Richard Bjöörn informerar från verksamheten bland 
annat om problem med schema som man haft inom hemtjänsten Ekshärad, man 
har återgått till en geografisk indelning av de tre grupperna, för att på så sätt 
minska restider. 

En uppföljning av Deliottes revisionsrapport från 2014,är på gång.  

Rekrytering av enhetschef har påbörjats  

Organisationen vid hemgång för färdigbehandlade patienter ses också över. 

 

Socialchef Maria Persson informerar om månaden i verksamhetstal för augusti 
månad.  

På frågan om det har tillkommit ytterligare personer som tvångsflyttats till vår 
kommun, har Maria ingen kännedom om det i nuläget. 

Beslut 

Individ- och omsorgsutskottet godkänner rapporterna. 

_____ 
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Dnr KS 2018/26 

§ 54 Anmälningsärenden 
Rekvisition från Socialstyrelsen av stimulansmedel för 2018 till investeringar i 
välfärdsteknik i omsorgen. Dnr KS 2018/341 

Avtal underhåll och support Procapita/Lifecare VoO, IFO och KIR. Dnr KS 
2018/11, handl nr 70 

Verksamhetsberättelse Ungdomsmottagningen Hagfors 2017 

Anmälan till Jo angående betalning av resor med Värmlandstrafik. KS 2018/351. 

Delegeringsbeslut och barn- och ungdomsenheten samt Sociala avdelningen, 
äldreomsorg, Rehab, t o m augusti 2018. Dnr KS 2017/8, handling nr 44-48. 

Beslut 

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden 

_____ 

 
 


