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§ 27 Information från verksamheten 

-Socialchef Maria Persson informerar att Fritidsbanken fortsatt är stängd 

tillsvidare, personalen behövs i andra samhällsbärande verksamheter inom 

kommunen. 

- Det är högt tryck på ansökningar vad gäller bostadsanpassning. 

-Maria Persson informerar att man har skapat en arbetsgrupp för att se över 

individ- och omsorgsförvaltningens uppdrag angående arbetsmiljöprojekt på ett 

av Hagfors kommuns särskilda boenden. 

_____ 
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§ 28 Nulägesrapport corona 

MAS Isa Nyberg och socialchef Maria Persson informerar om det rådande läget 

kring coronapandemin.  

_____ 
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§ 29 Budget 2021 

Socialchef Maria Persson berättar kort om budgetprocessen. 

_____ 
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Dnr KS 2020/26 

§ 30 Verksamhets- och budgetuppföljning Individ- och 

omsorgsavdelningen januari-april 2020 

 

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 

Hemtjänst 

Den beviljade tiden har minskat med 1000 timmar jämfört med mars. En av 

anledningarna till det är att biståndsenheten har arbetat hårt med uppföljningar. 

Beläggningsgraden för planeringen är 79,3% för april. Sjukfrånvaron i 

hemtjänsten har varit hög under april. 
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Särskilda boende/ Korttidsboende 

Verksamheten har under april månad jobbat mycket med rekrytering till följd av 

såväl förkylningar som vinterkräksjuka. Detta har resulterat i tillfällen då 

kohortvård varit nödvändig. Vidare har några enheter haft vård- och 

omsorgstagare med övre luftvägssymtom vilket utifrån det rådande läget med 

Corona har lett till isolering av vissa avdelningar som försiktighetsåtgärd. Arbetet 

med rekrytering inför sommaren pågår och med det har enheterna påbörjat 

introduktion av vikarier. Ytterligare översyn av scheman och dess effektivitet har 

påbörjats under april månad och kommer att fortgå även under maj månad. 

Rehab 

Under rådande omständigheter har april månads arbete fortsatt inneburit att 

verksamheten varit omstyrd från att ha träningsgrupper på kommunrehab till att 

erbjuda hembesök med träning och träningsprogram samt hyra av 

träningsutrustning. Riskanalyser är gjorda på varje del verksamheten samt 

övergripande vilka följts upp efter förändrade rekommendationer. De personer 

som ville ha träningsprogram har vi kontakt med varje vecka för att höra hur det 

går även för dem. Den sociala dagverksamheten fortsatt stängd och de personerna 

erbjuds ett socialt hembesök av personal från rehab. Solåsbacken 

demensdagverksamhet har under april fortsatt varit öppen. Riskanalyser och 

åtgärder görs kontinuerligt och individuella risk och handlingsplaner har gjorts, 

vilket har föranlett att dagverksamheten är fortsatt öppen med restriktioner och 

åtgärder. Verksamheten har haft hög sjukfrånvaro generellt.  

SSK/HSL 

Fokus är på arbetet som krävs utifrån rådande coronapandemi. Internt arbete och 

regional samt nationell samverkan för att minska konsekvenserna för individer 

beroende av vår verksamhet och våra medarbetare.  

För närvarande har vi en överbemanning av sjuksköterskor på grund av 

förväntade pensionsavgångar och gravledigheter. En eventuell minskning av 

sjuksköterskebemanningen i dagsläget skulle i slutet av året resultera i 

personalbrist som skulle vara svår att ersätta. Under sommaren finns risk för brist 

på sjuksköterskor med tanke på rådande omständigheter med smittspridning av 

covid-19. 

Statistik över HSL tid i verksamheten, tid legitimerade medarbetare beställer av 

övriga medarbetare ökade i januari i jämförelse med januari 2019 men har sedan 

för tredje månaden minskat i jämförelse med samma år. Jämförelse mellan 

månaderna visar en inte lika linjär bild men i april finns ca 5 procentenheter 
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mindre HSL tid beställd mot januari i år.  

LSS & socialpsykiatri 

Verksamheten har påverkats mycket p.g.a. åtgärder för att förhindra spridning av 

covid -19, reglerna om hemmavaro vid symtom har inneburit mycket arbete med 

rekrytering och behov av introduktion av vikarier till fler arbetsplatser. 

Medarbetare har ställt upp på ett mycket bra sätt och verksamheten har undvikit 

smitta och kunnat verkställa stöd till enskilda utifrån beslut. 

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA) 

Verksamheten har under denna period fått förändrade arbetsuppgifter. Detta då vi 

på vår avdelning har viktiga arbetsuppgifter som måste göras utifrån den pandemi 

som råder. Prioriterade arbetsuppgifter för AME är tillverkning av 

skyddsutrustning, uppdrag med anledning av pandemin och tvättverksamheten. 

Daglig verksamhet fortsätter att ha öppet både på aktivitetshuset Björkdungen och 

även Fixarservicen. Vi utvärderar löpande de brukare som är i riskgruppen samt 

om vi ska fortsätta ha våra verksamheter öppna. Fritidsbanken har stängt sin 

verksamhet och det är oklart när vi öppnar igen. Detta beror på pandemin och 

kopplat till det att få utlån av utrustning. Personalen på fritidsbanken är 

behjälpliga med att tillverka skyddsutrustning m.m. ESF projekt: Värmland 

tillsammans fortsätter året ut. Ett nytt projekt har startats Värmlands arbetskraft. 

Vi väntar besked om ytterligare två projekt. EKB verksamheten har få ungdomar 

att hålla kontakt med. Inga nya har kommit under denna period. Extratjänster har 

nu startats upp vi ska under året anställa 30 personer. Vi har 12 personer som 

påbörjade sin anställning. Planeringen är att ytterligare 5 personer ska anställas 

innan sommaren. Kommunens verksamheter har varit positiva till att ha 

extratjänster men även här har pandemin ställt till det. All personal på enheten har 

varit helt fantastiska i den oroliga och föränderliga tid vi nu har. Känner mej stolt 

över det viktiga arbete som vi på enheten utför. 

Individ- och familjeomsorg (IFO) 

Verksamheten är fortsatt påverkad av omständigheterna kring covid-19 men 

någon ökning av antalet inkomna ärende på grund av pandemin har inte kunnat 

påvisas. Antalet anmälningar gällande barn och unga som far illa ligger däremot 

lägre under mars-april jämfört med tidigare år men om det finns en koppling till 

pandemin är för tidigt att avgöra. Flera allvarliga tillbud i form av hot om våld 

inom verksamheten har inneburit stort fokus på frågor kring säker arbetsmiljö 

inom IFO. 

Integration 

I arbetet med att skapa bra förutsättningar för målgruppen är både IFO och AME 

del i ett antal projekt som syftar till att stödja och skapa förutsättningar till 
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stegförflyttningar mot arbete och egenförsörjning. Inget mottagande har skett 

under april månad.  

 

Sammanfattning 

För perioden redovisas ett samlat resultat om - 11 159 tkr i förhållande till 

beslutad budget för avdelningen. Periodens resultat påverkas med 4 500 tkr av 

eftersläpande intäkter från Försäkringskassan samt 1500 tkr avseende 

projektmedel.  

Budgetramen har utökats med 18 083 tkr avseende internhyra, städ samt kost. 

Budgetramen är dock inte kompenserad för de löneökningar som är beslutade och 

utbetalade från 1 april. Inom IoO gäller det Vårdförbundet, Fysioterapeuterna och 

Sveriges arbetsterapeuter.  

Frisknärvaro för mars är 86,21 % och för perioden jan- mars 89,26. De två första 

månaderna uppvisar en bättre frisknärvaro än samma period föregående år med ca 

1,4 procentenheter men under mars är verksamheten delvis påverkad av 

rekommendationer avseende Coronapandemin vilket ger en minskad närvaro.  

Förändringen från februari till mars i år och skillnaderna mellan mars 2019 och 

2020 är ungefär lika stora, avrundat till en decimal minskar frisknärvaron med 4,7 

procentenheter.  

Den negativa prognosen för IoO består till största delen av kostnader för ökat 

behov av hemtjänst, placeringar barn och unga, integrationsverksamhet avseende 

ensamkommande barn, LSS boende och SÄBO/korttids. Utöver dessa insatser ser 

vi fortsatt kostnader för bemanningspersonal inom IFO samt överkostnader för 

sjuksköterskor. 

Helårsprognos för hemtjänsten påvisar behov av att eftersöka de medel som finns 

vid kommunstyrelsen för ökade kostnader inom hemtjänsten, i avsaknad av 

tidigare planerade platser på särskilt boende. Prognosen efter april har justerats till 

- 6 000 tkr och kommer med kompensation från kommunstyrelsens pott innebära 

en ny prognos för hemtjänsten på 1 300 tkr.  

Redovisningen av individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning för 

januari till april visar en negativ helårsprognos om 18 634 tkr mot anslagen 

budget exklusive kompensation från kommunstyrelsen med 4 564 tkr, 

verksamhetspott med 3 750 tkr samt 5 700 tkr från integrationsavsättningen. 

Justerad prognos uppgår till 4 600 tkr. 
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Förslag till åtgärder: 

-Fortsatt arbete med att skapa förutsättningar för att bedriva verksamheten så 

säkert som möjligt under pågående pandemi. Även om störningar kan uppstå om 

både vård- och omsorgstagare/klienter och personal insjuknar samtidigt är det 

viktigt att arbeta för att begränsa de negativa effekter som kan uppstå för såväl 

vård- och omsorgstagare/klienter inom individ och omsorg som 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.  

-Arbete med rekrytering och introduktion av nya medarbetare i enlighet med plan 

vid pandemi. Daglig kartläggning och analys av frisknärvaron för att följa 

verksamhetens behov i samband med corona pandemin.  

-Arbete med att kartlägga behov och tillgång av förbrukningsmaterial inklusive 

skyddsutrustning samt arbetskläder. Samverka internt, lokalt, regionalt och 

nationellt för att säkerställa tillgången.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner verksamhet- och budgetuppföljningen. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Maria Persson, socialchef. 
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Dnr KS 2020/286 

§ 31 Kvalitétsberättelse Individ- och 

omsorgsavdelningen  

Kvalitetsberättelsen för Individ- och omsorgsavdelningen är en sammanfattning 

över hur kvalitetsarbetet har bedrivits under 2019, vilka åtgärder som vidtagits 

och vilka resultat som uppnåtts samt mål för 2020. 

Handlingar i ärendet 

Kvalitetsberättelse Individ-och omsorgsavdelningen 2019 

Verksamhetschefens skrivelse 2020-05-13 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner kvalitetsberättelsen för Individ- och 

omsorgsavdelningen 2019. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Maria Persson Socialchef 

Pernilla Haglund Verksamhetschef 

Monica Davidsson Verksamhetschef 

Annica Lövgren Verksamhetschef 

Ann-Sofie Ronacher Verksamhetschef 

Ann Sjögren Bengtsson Verksamhetschef 

 



Protokoll 

Sammanträdesdatum Sida 13/29 

  

2020-05-25 

 

  

Individ- och omsorgsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

 

§ 32 Målkortsrapportering 

Socialchef Maria Persson rapporterar verksamhetens målkort fram till och med 

första kvartalet 2020. 

_____ 
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§ 33 Rapportering frisknärvaro 

Socialchef Maria Persson rapporterar frisknärvaron som för mars är 86,21 % och 

för perioden jan- mars 89,26 %. De två första månaderna uppvisar en bättre 

frisknärvaro än samma period föregående år med ca 1,4 procentenheter men under 

mars är verksamheten delvis påverkad av rekommendationer avseende 

coronapandemin vilket ger en minskad närvaro.  

_____ 
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Dnr KS 2020/209 

§ 34 Föreningsbidrag pensionärsföreningar 2020 

Det finns två möjligheter för pensionärsorganisationerna att söka kommunala 

bidrag: 

-Evenemangs- och utvecklingsbidrag för aktiviteter riktade mot målgruppen 

pensionärer. 

-Inom individ och omsorgsutskottets verksamhetsområde finns även möjlighet för 

pensionärsföreningar att söka ytterligare bidrag, genom att planera aktiviteter som 

medför kvalitetshöjning för personer som redan har insatser eller förebygga behov 

av insatser i kommunal vård- och omsorg. 

Fem pensionärsföreningar har lämnat in ansökan om föreningsbidrag inom 

individ- och omsorgsutskottets verksamhetsområde, för arrangemang av fester, 

dans, bingo, friskvård, gymnastik, boule. Föreningarna föreslås beviljas bidrag 

enligt nedan. 

Förslag på fördelning: 

PRO Hagfors 7000 kronor (750 medlemmar) 

PRO Ekshärad 3300 kronor (343 medlemmar) 

SPF Hagfors-Uddeholm 1600 kronor (144 medlemmar) 

PRO Sunnemo 1550 kronor (135 medlemmar) 

PRO Norra Råda 1550 kronor (125 medlemmar) 

 

Verksamhetsplaneringen för samtliga föreningar bedöms påverkade av nuvarande 

coronapandemi. Dialog med föreningarna har försvåras av att pensionärsrådet har 

ställts in under våren 2020. Förslaget till beslut av fördelning av föreningsbidrag 

förutsätter att föreningarna i rådande läge lägger om viss verksamhet och skapar 

nya möjligheter och förslag till aktiviteter för att bidra till aktiviteter som medför 

kvalitetshöjning för personer som redan har insatser eller förebygga behov av 

insatser i kommunal vård- och omsorg. 
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Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse, Ansökan om föreningsbidrag, område funktionshinder 2020, 

Maria Persson, Socialchef 

Ansökningar 

Riktlinjer föreningsbidrag 

 

 

Beslut 

Individ och omsorgsutskottet godkänner förslag på fördelning av föreningsbidrag 

till pensionärsföreningar 2020. 

Individ- och omsorgsutskottet ger socialchef Maria Persson i uppdrag att föra en 

fördjupad dialog med samtliga pensionärsföreningar angående planering av 

aktiviteter. 

Beslutsgång 

Sten-Inge Olsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

_____ 

Beslutet skickas till 

PRO Hagfors, Att: Lennart Nilsson Storgatan 4, 683 31 Hagfors  

PRO Ekshärad, Att: Ingrid Hedin, Granvägen 13, 683 60 Ekshärad  

SPF Hagfors-Uddeholm, Att: Bo Henriksson, Karléns väg 9 683 34 Hagfors 

PRO Norra Råda, Att: Sten-Inge Olsson, Sörgårdsvägen 37, 683 93 Råda 

PRO Sunnemo, Att: Ruth Köhler, Björkil Sågen, 683 95 Sunnemo 

Maria Persson, socialchef 

Malin Hedberg-Soini, ekonom 
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Dnr KS 2020/213 

§ 35 Ansökan om ekonomiskt bidrag Brottsofferjouren  

Brottsofferjouren Värmland ansöker om ekonomiskt bidrag med sex kronor per 

invånare för verksamhetsåret 2020 och framåt.  

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 46 424 kronor baserat på 

invånarantal 31 december 2019. För att bibehålla hög kvalitet och god 

tillgänglighet i verksamheten ansöker Brottsofferjouren om en ökning av bidraget 

från fyra till sex kronor per invånare från 2020. 

En utökning av bidraget till sex kronor, ger en ökad kostnad om 23 394 kronor 

baserat på invånarantal 31 december 2019. 

Beslut om ekonomiskt bidrag till Brottsofferjouren avser 2020 med ovan fastlagda 

summa. Beslutet föreslås fastslå även bidrag om 4 kr per invånare avseende 2021. 

Enligt önskemål i ansökan betalas 2021 års bidrag ut innan 15 januari 2021. 

 

Handlingar i ärendet 

Ansökan från Brottsofferjouren Värmland inklusive verksamhetsberättelse 2019 

Beslut 

Individ och omsorgsutskottet beslutar bevilja Brottsofferjouren Värmland ett 

fortsatt bidrag om fyra kronor per invånare för verksamhetsåret 2020 och 2021. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Brottsofferjouren Värmland, Drottninggatan 30, 652 25 Karlstad 

Maria Persson, socialchef 

Malin Hedberg Soini, ekonom 
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Dnr KS 2020/237 

§ 36 Länsöverenskommelse för barn- och unga i risk- 

och missbruk 

Sedan 2013 är lagstiftningen förstärkt kring personer i missbruk och beroende 

vilket innebär att det ska finnas överenskommelser mellan olika huvudmän som 

tydliggör ansvar och roller. I Värmland har Länsöverenskommelsen för barn och 

unga i risk- och missbruk funnits sedan 2015. Nationella riktlinjer och samt 

nationella ANDT strategin ligger till grund för överenskommelsen som berör 

hälso- och sjukvård, socialtjänst, elevhälsa och övrig kommunal verksamhet som 

möter barn och unga. Utifrån den regionala överenskommelsen finns sedan lokal 

överenskommelser mellan huvudmännen. 

Den nuvarande överenskommelsens giltighetstid har upphört att gälla. Den 

politiska styrgruppen för utveckling av den övergripande missbruks- och 

beroendevården i länet beslutade 2019-12-19 att ge Värmlands läns vårdförbund i 

uppdrag att revidera länsöverenskommelsen. En reviderings- och 

granskningsgrupp tillsattes bestående av representanter från kommunerna, Region 

Värmland och Värmlands läns vårdförbund. Revideringen är genomförd och 

behöver godkännas av samtliga kommuner i Värmland samt av Region Värmland. 

Den nya upplagan har reviderats utifrån de nationella riktlinjerna för missbruks 

och beroendevården från 2019 samt utifrån Barnkonventionen som blev lag 1 

januari 2020. 

Handlingar i ärendet 

Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk 

Tjänsteskrivelse Revidering av Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- 

och missbruk 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Länsöverenskommelse för barn och unga 

i risk- och missbruk. 

Beslutet skickas till 

Värmlands läns vårdförbund 

Socialchef 

Verksamhetschef IFO 
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Dnr KS 2020/284 

§ 37 Länsöverenskommelse Vård- och stöd vid 

missbruk och beroende i Värmland 

Sedan 2013 är lagstiftningen förstärkt kring personer i missbruk och beroende 

vilket innebär att det ska finnas överenskommelser mellan olika huvudmän som 

tydliggör ansvar och roller. I Värmland har Länsöverenskommelsen - Vård och 

stöd vid missbruk och beroende i Värmland funnits sedan 2010. Nationella 

riktlinjer och samt nationella ANDT strategin ligger till grund för 

överenskommelsen som berör hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Överenskommelsen har reviderats vid flera tillfällen men även kompletterats med 

överenskommelse vid dopningsmissbruk samt spelmissbruk och spelberoende om 

pengar. Utifrån den regionala överenskommelsen finns sedan lokala 

överenskommelser mellan huvudmännen. 

Den nuvarande överenskommelsens giltighetstid har upphört att gälla. Den 

politiska styrgruppen för utveckling av den övergripande missbruks- och 

beroendevården i länet beslutade 2019-12-19 att ge Värmlands läns vårdförbund i 

uppdrag att revidera länsöverenskommelsen. En reviderings- och 

granskningsgrupp tillsattes bestående av representanter från kommunerna, Region 

Värmland och Värmlands läns vårdförbund. Revideringen är genomförd och 

behöver godkännas av samtliga kommuner i Värmland samt av Region Värmland. 

Den nya upplagan har reviderats utifrån de nationella riktlinjerna för missbruks 

och beroendevården från 2019 samt utifrån Barnkonventionen som blev lag 1 

januari 2020. 

 

Handlingar i ärendet 

Länsöverenskommelse - Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland 

Tjänsteskrivelse Revidering Länsöverenskommelse Vård och stöd vid missbruk 

och beroende i Värmland 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Länsöverenskommelse Vård- och stöd 

vid missbruk och beroende i Värmland. 
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Beslutet skickas till 

Värmlands läns vårdförbund 

Socialchef 

Verksamhetschef IFO 
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Dnr KS 2020/237 

§ 38 Remissförfrågan gällande förslag Regionalt 

utrednings- och behandlingshem för unga med 

missbruksproblematik upp till 20 år samt 

akutavdelning för unga upp till 18 år 

Värmlands läns vårdförbund har uppdraget att inom Värmlands län bedriva HVB-

verksamhet och utvecklingsfrågor inom missbruks- och beroendevården. 

Förbundet driver Flöjten akut- och utredningshem för barn och familjer. 

Tillsammans med Region Värmland driver förbundet Beroendecentrum som 

erbjuder abstinensbehandling för vuxna över 18 år. Förbundet har även 

tillsammans med länets kommuner och Region Värmland ansvar för länets 

övergripande strategiska utveckling gällande missbruks- och beroendevård. 

Värmlands läns vårdförbund har sammanställt ett förslag gällande ett 

länsgemensamt HVB-hem för unga med missbruksproblem. Tanken är att länets 

16 kommuner tillsammans med Region Värmland via Värmlands läns 

vårdförbund, ska driva ett HVB-hem som omfattar ett utrednings- och 

behandlingshem för unga med missbruksproblematik upp till 20 år samt en 

akutavdelning för unga upp till 18 år. 

Detta är ett förslag framtaget efter de synpunkter som lämnades under hösten 

2019 på rapporten ”Region Värmland Rapport 2019-05-17 Länsgemensam 

beroendemottagning för unga 13-25 år, Vårdavdelning för unga 13-17 år och 

Lokala mottagningar”. Regionalt utrednings- och behandlingshem samt 

akutavdelning för unga ersätter förslag om vårdavdelning för unga 13-17 år. 

Verksamheten föreslås precis som Beroendecentrum och Flöjten finansieras via 

vårddygnsavgifter. När det kommer till den medicinska kompetensen ska 

Region Värmland ska bära samtliga kostnader kopplade till detta. Det vill säga 

personalkostnader för läkare, sjuksköterskor och psykolog, kostnader för 

medicinskt material och annat som är kopplat till behov hos den enskilde som har 

med hälso- och sjukvård att göra. Kostnad för enhetschef delas mellan Värmlands 

läns vårdförbund och Region Värmland. Dygnskostnaden är beräknad till 3350 kr, 

med en medelbeläggning på 10 personer/dygn. Totalt planeras verksamheten ha 

16 platser. Den beräknade dygnskostnaden ligger inom det normalspann som vi 

idag betalar för HVB platser.  
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Ett länsgemensamt HVB-hem för unga med missbruksproblem innebär att vi kan 

om behovet matchar, köpa plats av en verksamhet där vi har en annan möjlighet 

att påverka kvalitén än vid köp t.ex. av privata aktörer. Närheten geografiskt kan 

ses som både en styrka och en svaghet och vid behov av att köpa flera platser vid 

samma tidpunkt, finns vissa svårigheter och risker.  

Remissförfrågan har skickats ut för synpunkter och ställningstagande till samtliga 

Värmlands läns kommuner samt till Region Värmland. Då budget för 

verksamheten är beräknad på vårddygnsavgifter förutsätter att övervägande delen 

av de värmländska kommunerna samt Region Värmland ställer sig bakom 

förslaget för att beskrivna förutsättningar ska gälla. Detta för att säkerställa den 

beräknade beläggningsgraden.  

Ett flertal förslag finns gällande missbruks- och beroendevården i länet. Efter 

vissa förtydliganden är det fortsatt en försvårande faktor för att överblicka hela 

den samlade bilden av bland annat resurser och ansvarsfördelning mellan 

huvudmännen avseende missbruksvårdens framtid i länet. Hagfors kommun har 

tidigare framfört behov av att Värmlands läns vårdförbund få uppdraget att 

presentera en samlad bild av den föreslagna missbruks- och beroendevården i 

länet för de närmaste åren där en kostnadskalkyl fördelat på samtliga huvudmän 

ingår.  

Denna remissförfrågan avser ett regionalt utrednings- och behandlingshem samt 

akutavdelning för unga, vilket Hagfors kommun ställer sig positiva till under 

förutsättning att övriga huvudmän inom länet gör det samma så att 

förutsättningarna inte förändras. Den pågående Covid- 19 pandemin har lett till att 

socialcheferna i länets kommuner gemensamt behandlar denna fråga efter individ- 

och omsorgsutskottets sammanträde i maj. Om den kommande länsövergripande 

avstämningen innebär att det framkommer ytterligare information i ärendet, kan 

remissvaret komma att kompletteras.  

 

Handlingar i ärendet 

Ett regionalt utrednings- och behandlingshem för unga med missbruksproblematik 

upp till 20 år samt akutavdelning för unga upp till 18 år 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna svaret på remissförfrågan och meddela 

Värmlands läns vårdförbund att Hagfors kommun ställer sig positivt till ett 
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regionalt utrednings- och behandlingshem samt en akutavdelning för unga utifrån 

beskrivna förutsättningar. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Värmlands läns vårdförbund 

Socialchef 

Verksamhetschef IFO 
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Dnr KS 2020/246 

§ 39 Politiskt initiativ Habiliteringsersättning 

Personer inom daglig verksamhet som har placering enligt LSS (Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade) ska få ha kvar sin habiliteringsersättning 

om de p.g.a. Covid-19 inte kan eller törs delta i sin dagliga sysselsättning.   

Det är 60 brukare inom daglig verksamhet och 52 av dessa uppbär 

habiliteringsersättning 36 kronor/dag. De som enligt Hagfors kommuns riktlinjer 

har rätt till denna ersättning är de personer som har daglig sysselsättning enligt 

LSS.                                                        

Flera personer inom daglig verksamhet är i riskgruppen för Covid-19. Det har 

kartlagts vilka brukare som tillhör riskgruppen. Godman har efter avstämning 

beslutat om brukaren ska vara på sin dagliga verksamhet eller inte. Idag är det åtta 

personer från LSS gruppen som inte deltar i sin dagliga verksamhet. 

I budget finns avsatt medel för habiliteringsersättning och för verksamheten 

innebär det ingen ny kostnad utan kostnaderna följer budget.  

 

Handlingar i ärendet 

Tjänsteskrivelse, Socialchef  

Politiskt initiativ Habiliteringsersättning, KS 2020/246 § 72 

 

Beslut 

Individ- och omsorgsutskottet beslutar att habiliteringsersättningen för personer 

inom LSS kvarstår vid frånvaro p.g.a. Covid-19 fram till ordinarie utskott i 

augusti. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Maria Persson Socialchef 

Ann Sjögren Bengtsson Verksamhetschef LSS 

Ann-Sofie Ronacher Verksamhetschef ESA 
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Dnr KS 2020/285 

§ 40 Revidering av riktlinjer för LSS-insatser i Hagfors 

kommun 

Befintliga riktlinjer för LSS-verksamheten antogs av socialnämnden mars 2009, 

varför behov föreligger av revidering.  

Riktlinjerna syftar till att ge vägledning och anvisning om tillämpning av 

lagstiftning och ge stöd för en rättssäker tillämpning.  

 

Handlingar i ärendet 

Förslag till riktlinjer för LSS insatser i Hagfors kommun. 

Riktlinjer från 2009. 

Verksamhetschefens skrivelse 2020-05-13 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om reviderade riktlinjer för LSS insatser, att gälla från 

och med 2020-07-01 enligt förslag. 

_____ 

Beslutet skickas till 

Maria Persson, socialchef 

Ann Sjögren Bengtsson, verksamhetschef 
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Dnr KS 2020/22 

§ 41 Anmälningsärenden  

Dnr KS 2020/8, handling 18 

Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen april månad 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 19 

Delegeringsbeslut familjerätten april månad 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 20 

Delegeringsbeslut vuxengruppen april månad 2020 

Dnr KS 2020/8,handling 21 

Delegeringsbeslut LSS/socialpsykiatri t o m mars april 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 22 

Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag t o m april månad 2020 

Dnr KS 2020/4, handling 71 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Nyköpings kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 72 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Hudiksvalls kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 73 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Vansbro kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 74 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Örnsköldsviks kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 75 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Ale kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 76 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Sigtuna kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 77 

Erfarenhetsrapport 2019, Personligt ombud Värmland 

Dnr KS 2020/4, handling 78 

Verksamhetsberättelse 2019, Personligt ombud Värmland 

Dnr KS 2020/4, handling 79 

Protokoll ledningsgrupp, Personligt ombud Värmland 
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Dnr KS 2020/4, handling 80 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Botkyrka kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 81 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Vingåkers kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 82 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Färgelanda kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 83 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Tingsryds kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 84 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Arboga kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 85 

Protokoll Hjälpmedelsnämnden 200422 

Dnr KS 2020/4, handling 86 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Södertälje kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 87 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Arvidsjaur kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 88 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Trelleborgs kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 89 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Värmdö kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 90 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Oxelösund kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 91 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Hallstahammar kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 92 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Skellefteå kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 93 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Simrishamn kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 94 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Herrljunga kommun 
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Dnr KS 2020/4, handling 95 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Norbergs kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 97 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Mora kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 98 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Trollhättans kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 99 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Motala kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 101 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Nora kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 102 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Tierps kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 103 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Laholms kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 104 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Ånge kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 105 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Mölndals kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 106 

Kontrollrapport livsmedel gruppbostaden Villan 

Dnr KS 2020/4, handling 107 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Sollefteå kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 108 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Kalix kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 109 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Höörs kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 111 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Bergs kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 112 

Kontrollrapport livsmedel-Sättragården 
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Dnr KS 2020/4, handling 113 

Beslut gällande tillfällig vistelse i kommunen, Flens kommun 

Dnr KS 2020/4, handling 114 

Hot mot demokratin i Värmland, Årsrapport 2019, Agera Värmland 

Dnr KS 2020/262, handling 3 

Beslut mål nr 2305-20, Kammarrätten Göteborg 

Dnr KS 2020/262, handling 5 

Dom mål nr 6687-19, Förvaltningsrätten i Karlstad 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Dom Mål nr 7091-19 

Kammarrätten Göteborg 

Meddelande Mål nr 2305-20 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

Underrättelse Mål nr 5477-20 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Dom Mål nr 4653-19 

Kammarrätten i Göteborg 

Beslut Mål nr 2305-20 

 

Beslut 

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden. 

_____ 

 
 


