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§ 82 Information från verksamheten
-Socialchef Maria Persson går igenom regeringens nya restriktioner vad gäller
covid-19 som börjar gälla 24 november.
I Hagfors konstaterades 3 nya covid-19 fall under vecka 46. Sammanlagt har
Hagfors haft 60 konstaterade sjukdomsfall under hela pandemin.
Hagfors kommun gör följande anpassningar i verksamheterna som rör individoch omsorg:


Särskilda boenden: Vi genomför säkra besök enligt Socialstyrelsens
förordning vilket innebär ett stort ansvar för dig som besökare. Besök ska
alltid förbokas och besökare uppmanas använda anvisad
skyddsutrustning. Verksamheten vädjar till minskade besök utifrån
allmänna lokala rådet att undvika att ha fysisk kontakt med andra
personer än de du bor tillsammans med.



Skogvaktaren: Matsalen håller stängt.



Dagverksamheter är stängda med vissa undantag avseende demens
dagverksamhet som är anpassad och individuellt bedömd.



Daglig verksamhet LSS har öppet med anpassningar.



Fysiska oanmälda besök till våra verksamheter sker bara om det är
nödvändigt. Vi rekommenderar att man om möjligt bokar digitala möten.

Inom verksamheterna har man även börjat titta på förvaringsplatser, kylar osv. till
det kommande covid-19 vaccinet.
-TNE-platserna är nu uppstartade. TNE (Tillnyktringsenheten) erbjuder vistelse
för personer från 18 år som är i behov av tillnyktring under medicinsk
övervakning i högst 24 timmar. TNE har fyra vårdplatser och finns vid
Psykiatrihuset, Centralsjukhuset i Karlstad. I snitt hittills är inläggningarna på
TNE 3, 5 timmar.
-Socialchefen samt verksamhetschefen för SÄBO och korttidsenheterna Pernilla
Haglund informerar kring arbetet runt arbetsmiljöprojektet att minska eller helt ta
bort delade turer på ett av Hagfors kommuns särskilda boenden. Den tillsatta
arbetsgruppen och projektgruppen tittar bland annat på arbetstidsmodeller och
schemaläggning som man sedan har tagit med sig till sina respektive
arbetsgrupper. Det har varit bra diskussioner och synpunkter under projektets
gång och man ser nu över arbetssätt.
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-Hagfors kommun har gjort en ny DUA-överenskommelse med
Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen gäller alla individer som behöver stöd
att komma in på arbetsmarknaden oavsett ålder via DUA (Delegationen för unga i
arbete).
_____
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§ 83 Information hemtjänst
Uppföljning av hemtjänsten 2020. Under oktober månad man hållit sig inom
budgeten och jämfört med oktober månad 2019 är summan en miljon mindre i år.
Den beviljade hemtjänsttiden i oktober är något mer jämfört med september
månad och det är 20 personer färre 2020 jämfört med 2019 som har beviljade
insatser. HSL-tiden har ökat något jämfört med september.
Information kring ”Resursen” som är ett verktyg för att fördela budget i
hemtjänsten månad för månad utifrån verksamhetens behov.
_____
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Dnr KS 2020/411

§ 84 Bidragsansökan Bris 2021
Bris har hos Barn- och bildningsutskottet ansökt om bidrag till sin verksamhet
med 20 000 kronor för år 2021. Hagfors kommun har tidigare lämnat bidrag till
Bris genom beslut i individ- och omsorgsutskottet som förfogar över
föreningsbidragets budget, varpå ansökan behandlas av individ- och
omsorgsutskottet.
De pengar som finns anslagna är 10 000 kronor per år och förslaget är att Bris
beviljas bidrag motsvarande anslagen budget avseende verksamhetsår 2021.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse, ansökan om bidrag till Bris verksamhet
Ansökningsbrev Hagfors
BRIS budget 2020, prognos 2021
BRIS stadgar
BRIS långsiktiga plan 2017-2021
BRIS årsberättelse 2019
BRIS inbjudan nätverk

Beslut
Individ- och omsorgsutskottet beviljar Bris bidrag till verksamhet med 10 000 kr
avseende verksamhetsår 2021.
_____
Beslutet skickas till
Maria Persson, socialchef
Malin Hedberg Soini
BRIS

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 8/15

2020-11-23

Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2020/26

§ 85 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 åter öka
beredskapen för en eventuell ökad belastning på verksamheten. Fram till att vår
organisation har en ökad påverkan krävs att vi håller 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.

Hemtjänst
Hemtjänstens resurskonto fortsätter visa en positiv utveckling. Dock försämrar
grupperna sina prognoser. I dialog kring uppföljningen av hemtjänsten har
verksamheten beskrivit att den minskade volym av beviljade timmar delvis är en
följd av uppföljningar av beslut men också en kvalitetssäkring av statistiken.
Detta ger att flera av grupperna genom minskning av den beviljade tiden tilldelas
mindre del av hemtjänstens totala budgetutrymme. Vi ser effekt av detta genom
att grupperna redovisar ökade underskott medan resurskontoret har en positiv
utveckling. Verksamheten arbetar med att ställa om och vi kan genom detta
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tydligare se hur långt de olika grupperna kommit med anpassning utifrån
verksamhetens behov. Arbete med att se över schema pågår.
Den nya fordonsorganisationen har medfört ökade kostnader för flertalet
hemtjänstgrupper. Detta bör ses över och budget omfördelas mellan grupperna
inför 2021.
Effektivitetsmåttet för planeringen ligger stabilt strax över 80 % på helheten.
Dock är det sämre i vissa grupper, verksamhetschef tillsammans med ansvarig
enhetschef och planerare kommer se över vilka åtgärder som kan göras för att öka
effektiviteten. Enhetscheferna fortsätter sina uppföljningar i verkställigheten.
I tabellen redovisas en liten ökning av antalet timmar beviljade i oktober i
jämförelse med september, beaktas ska då att oktober är en dag mer och snittet per
dag har sjunkit med 2 timmar.

Särskilda boende/ Korttidsboende
Verksamheten har även under oktober haft en hög vårdtyngd vilket har resulterat i
att flera enheter har tagit in extrapersonal för att kunna tillgodose vård- och
omsorgstagarnas behov.
Fortsatt en hög sjukfrånvaro, stor del av denna frånvaro är relaterat till
förkylningssymtom och behovet av vikarier är stort. På en del enheter saknas
vikarier vilket resulterar i att man tvingas rekrytera på kvalificerad övertid.
Ytterligare en problematik som ses relaterat till detta är att de vikarier som finns
arbetar mycket och riskerar att tröttas ut. Vid en analys av sjukdom hos vikarier
kan man konstatera att en del enheter har stora problem med detta och att det
innebär en stor kostnad för verksamheten. Verksamheten fortsätter arbeta med den
frågan och fånga upp de vikarier som har en stor frånvaro. Personalenheten bidrar
med en ny rapport ut vårt verksamhetssystem som underlättar uppföljningen.
Verksamheten arbetar vidare men framtagande och analys av statistik på
dubbelbokningar, faktisk personaltäthet, beläggning av lägenheter och
nyttjandegrad av resurstid. Syftet med uppföljningen är att kunna styra dessa
parametrar effektivt och därmed även kontrollera kostnaderna.
Särskilt boende behöver under hösten se över hur planeringen av det dagliga
arbetet fungerar dels utifrån verksamhetens effektivitet men även utifrån
kvalitetsaspekter för de boende. Parallellt med detta kommer ytterligare
schemaarbete att göras.
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Rehab
Verksamheten har tyvärr i slutet på månaden fått gått tillbaka mot de mer
begränsade riskbedömningarna för deltagande i dagverksamhet. Vi erbjuder
återigen fler individuella hembesök även på demens dagverksamheten
Solåsbacken då Covid 19 ökar både i nationellt och lokalt. Personalen har
riskbedömt varje individ.
Verksamheten har även under oktober fortsatt hög sjukfrånvaro vilket givetvis
påverkar verksamheten. Provtagning sker vid förkylningssymtom.

SSK/HSL
Arbete med att balansera fortsatt beredskap för ökad smittspridning och viktigt
systematiskt kvalitetsarbete fortsätter. I september påbörjades ett mer
verksamhetsnära arbete som stått tillbaka under våren och semesterperioden. Att
befinna sig mer ute på enheterna, för att på ett nära sätt, styra verksamheten och
vara synlig för medarbetarna under oktober månad hade en positiv effekt. Tyvärr
ses en ökad smittspridning i samhället vilket gjort att en del bokade dagar ute på
enheterna avbokats.
Från första oktober har Hagfors kommun ingått ett avtal med Nytida
Autismkonsult AB. Hagfors kommun tillhandahåller en sjuksköterska på 50 % till
Nytida gällande HSL. Avtalet medför att intäkterna i verksamheten ökar.
Samverkan vid hemgång från slutenvården har trots högt tryck på vårt
korttidsboende inte genererat något dygn där kommunen har betalningsansvar
under perioden januari till oktoberber.
LSS & socialpsykiatri
Sjukfrånvaron är fortsatt något högre än motsvarande period föregående år, 26
medarbetare har provtagits under oktober, samtliga svar negativa.
Det prognoserade underskottet pga. volymökningar i verksamheten kvarstår. Idag
finns en ledig boendeplats, Abborrtorpsvägen, övriga boenden har alla lägenheter.
uthyrda, samtidigt är två ansökningar om boende SoL och en ansökan om boende
LSS under utredning.

Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)
Arbetet inom verksamheten daglig verksamhet löper på enligt planering. Vi har
nu fått en tjänst konverterat till arbetshandledare vilket gör att vi kan ta samverkan
på enheten ännu ett steg. Ett närmare samarbete och mellan de två grupperna
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inom daglig verksamhet pågår. Vi kommer att arbeta mycket med hälsa på ett
mer strukturerat sätt än tidigare.
Arbetsmarknadsenheten arbetar i huvudsak med grupperna
försörjningsstödspraktik lönebidrag och extratjänster. Fortsatt samverkan för att
mellan IFO, AME och vuxenutbildningen möta de nya krav som riktas mot
kommunen. En reviderad DUA-överenskommelse har slutits mellan
Arbetsförmedlingen och Hagfors kommun i slutet av oktober. Denna
överenskommelse syftar till att samverka för att förstärka kompetensförsörjningen
och påskynda individers etablering i arbetslivet.
Tre ESF projekt drivs av enheten Värmland tillsammans, Värmlands arbetskraft
och yrkesväg Värmland, dessas projekt vänder sig till de som står längst från
arbete och studier men kommer också att ge oss möjlighet att få tydligare
strukturer för hur vi ska arbeta.
Ensamkommandebarn verksamheten som tidigare varit organiserad vid ESA har
avslutas och kvarvarande verkställighet flyttas över till individ- och
familjeomsorgen (IFO).

Individ- och familjeomsorg (IFO)
Arbetet med övergången till verksamhetssystemet Lifecare samt uppbyggnaden
av analysverktyget Hypergene fortsätter. Upphandlingen av HVB-hem för barn
och vuxna är i sin slutfas och har genomförts av kommunerna i Värmland
gemensamt med hjälp av Affärskoncept. Ett flertal skyddsplaceringar av barn har
tillkommit under månaden. Akuta skyddsplaceringar som ska utredas för vidare
beslut i förvaltningsdomstol är mycket resurskrävande och tar stor del av barn och
ungdomsgruppens resurser i anspråk.

Integration
I arbetet med att skapa bra förutsättningar för målgruppen är fortsatt både IFO och
AME del av ett antal projekt, som syftar till att stödja och skapa förutsättningar
till stegförflyttningar mot arbete och egenförsörjning. Verkställighet rörande
ensamkommande barn har varit organiserad på ESA, i denna form avslutas
verksamheten sista oktober. De minskade volymer unga har nu nått den nivå att
verksamheten sammanförs med barn- och ungdomsgruppens öppna verksamhet.
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Sammanfattning
För perioden januari till oktober redovisas ett resultat om - 11,4 mkr i förhållande
till beslutad budget för avdelningen. Periodens resultat påverkas av uppbokad
intäkt från statsbidrag avseende covid-19, merkostnader verksamheten har för
åtgärder avseende coronapandemin samt eftersläpande intäkter från
Försäkringskassan och projekt.
Vid individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning för januari till och med
oktober prognostiseras en nettokostnad för verksamheten uppgående till 363 283
tkr vilket innebär ett underskott om 10,9 mkr mot budget, prognosen är förbättrad
med ca 1 mkr från föregående månad. I prognosen är inräknat att verksamheten
erhåller 7,3 mkr från integrationsavsättningen, vilket är en ökning med 1,3 mkr.
Allt i övrigt lika, vid årsskiftet 2020-2021, kommer hela kommunens
verksamhetspott att åtgå till verksamheten vilket innebär ett totalt underskott för
individ- och omsorgsavdelningen om 3,4 mkr.
Den negativa prognosen för IoO består fortsatt till största delen av kostnader för
hemtjänst, placeringar barn och unga, integrationsverksamhet avseende
ensamkommande barn, SÄBO/korttids och LSS boende. Utöver dessa insatser ser
vi fortsatt kostnader för bemanningspersonal inom IFO samt överkostnader för
sjuksköterskor.
Sjukfrånvaron för september var 10,41 % och för perioden januari - september
10,32%. De två första månaderna uppvisar en lägre sjukfrånvaro än samma period
föregående år men från mars har verksamheten varit påverkad av
rekommendationer avseende Coronapandemin vilket inneburit en ökad
sjukfrånvaro. I augusti var sjukfrånvaron återigen lägre än för samma månad
2019, vilket även gäller september. Provtagning för aktiv infektion av covid- 19
som gick upp i början av september bland medarbetare inom IoO men har fortsatt
minskat något.

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
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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.
Beslut
Individ- och omsorgsutskottet godkänner verksamhet- och budgetuppföljningen
för januari-oktober 2020.
_____
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Dnr KS 2020/22

§ 86 Anmälningsärenden
Dnr KS 2020/4,handling 174
Verksamhetsberättelse 2019, Norra Värmlands Familjerådgivning
Dnr KS 2020/4,handling 175
Protokoll direktionen 2020-10-14, Värmlands Läns Vårdförbund
Dnr KS 2020/8,handling 48
Delegeringsbeslut LSS/socialpsykiatri t o m oktober månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 49
Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag t o m oktober månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 50
Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen oktober månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 51
Delegeringsbeslut familjerätten oktober månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling 52
Delegeringsbeslut vuxengruppen oktober månad 2020
Dnr KS 2020/262, handling 68
Hovrätten Västra Sverige, Underrättelse Mål nr 3091-20
Dnr KS 2020/262, handling 69
Hovrätten Västra Sverige, Föreläggande Mål nr 3091-20
Dnr KS 2020/262, handling 70
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 3165-20
Dnr KS 2020/262, handling 71
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 5130-20
Dnr KS 2020/262, handling 72
Värmlands Tingsrätt, Föreläggande Mål nr T 5768-19
Dnr KS 2020/262, handling 73
Förvaltningsrätten i Karlstad, Beslut Mål nr 6084-20
Dnr KS 2020/262, handling 74
Mälaradvokaterna, Hemtagningsbegäran

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 15/15

2020-11-23

Individ- och omsorgsutskottet

Dnr KS 2020/262, handling 76
Högsta förvaltningsdomstolen, Beslut Mål nr 4059-20
Dnr KS 2020/482, handling 6
Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter. Inspektionen för vård- och
omsorg
Dnr KS 2020/500, handling 2
Yttrande, Revidering av reglemente för hjälpmedelsnämnden gällande närvaro på
distans
Dnr KS 2020/527, handling 1
Överenskommelse om samverkan för att förbättra kompetensförsörjningen och
påskynda individens etablering i arbetslivet, Maria Persson, Jenny Dahlin, Marika
Sundqvist
Delegeringsbeslut omedelbart omhändertagande 2020-10-15
Delegeringsbeslut omedelbart omhändertagande 2020-10-15
Delegeringsbeslut omedelbart omhändertagande 2020-10-15
Delegeringsbeslut omedelbart omhändertagande 2020-10-15
Placeringsbeslut 2020-10-15
Placeringsbeslut 2020-10-15
Placeringsbeslut 2020-10-15
Placeringsbeslut 2020-10-15
Beslut hemlig vistelseort 2020-10-15
Beslut hemlig vistelseort 2020-10-15
Beslut hemlig vistelseort 2020-10-15
Beslut hemlig vistelseort 2020-10-15

Beslut
Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden.
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