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Dnr KS 2017/30

§ 46 Verksamhets- och budgetuppföljning vård- och
omsorgsavdelningen
Redovisning av vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning januari t.o.m.
juli månad, visar en negativ avvikelse om 4 280 tkr mot budget. Avdelningen har
fått kompensation för löneökningar i samband med lönerevision, vilket medfört
att budgetramen justerats med 3 150 tkr.
Sjukfrånvaro, 2017 jan-juni: 8,54 % (2016 jan-juni: 9,10 %).
Avdelningen har sökt 3 700 tkr i stimulansmedel för ökad bemanning 2017.
Prognosen justeras med 3 500 tkr av ovan nämnda stimulansmedel.
Helårsprognos: - 3 500 tkr
Vård- och omsorgsavdelningens administration
Vård- och omsorgsavdelningens administration redovisar en avvikelse mot budget
med + 482 tkr. Färdtjänsten visar en avvikelse, om + 53 tkr, förändrat avtal
medför högre kostnader. Trygghetslarm: + 275 tkr, avvikelsen påverkas av en
kreditfaktura för dubbla kostnader hösten 2016 och våren 2017. Avdelningen har
ej kunnat ta hem samtliga personer som av landstinget meddelats
utskrivningsklara, 9 dygn har registrerats t.o.m. juli. Avdelningen har erbjudit 30
undersköterskor med företrädesrätt en tillsvidareanställning på 85 % from 201706-01, 26 personer har tackat ja. Avdelningen har erbjudit studerande som
avslutat vård- och omsorgsutbildningen samt komvux med godkända betyg, ett
vikariat på 85 %, from 170612 tom 171231, 8 personer har tackat ja.
Särskilda boende/ Korttidsboende
Särskilda boenden redovisar en avvikelse om – 2 499 tkr. På en enhet har man
extra personal p.g.a. vård- och omsorgstagare med specifika behov. Arbete pågår
med att successivt minska personal över budget. Några boenden och
arbetsgrupper har under våren haft ökad vårdtyngd samt influensa och magsjuka
som medfört behov personal över budget. Korttidsboende redovisar en avvikelse
mot budget om - 718 tkr. Det har varit hög beläggning på korttidsboendet.
Enheten påverkas även av att förhöjda sysselsättningsgrader inte inryms i schema.
Ombyggnationen av Lillåsen var klar under april och verksamheten utökades med
två lägenheter. (Beslut KF 2016-11-28).
Hemtjänst
Hemtjänsten visar totalt, inklusive natt – 2 076 tkr i avvikelse mot budget.
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Den beviljade tiden är fortsatt hög. Befolkningsprognos 2017-2026 visar
att andelen 80 år och äldre kommer att öka, vilket medför att den beviljade tiden
sannolikt inte kommer att minska. Prognos för resursfördelnings-kontot: - 4 000
tkr. Ett stort ärende har avslutats och kommer att påverka den beviljade tiden i
Råda, som dock fortsatt är hög.
Förslag till åtgärder
Uppföljning av beviljade/utförda insatser i ordinärt boende samt nattpatrull varje
månad.
Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning inom hela vård- och
omsorgsavdelningens ansvarsområde utifrån verksamhetens behov.
Minska tiden vid flytt till särskilt boende.
Fortsatt analys av sjukfrånvaron samt arbeta för högre frisktal.
Uppföljning av kostnader för hälso- och sjukvårdsmaterial.
Handlingar i ärendet
Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2017-08-10
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner vård- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning
och åtgärder.
_____
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Dnr KS 2017/30

§ 47 Verksamhets- och budgetuppföljning sociala
avdelningen
Sociala avdelningens kostnader ligger lägre än budget för perioden, vilket fortsatt
beror på att intäkter för flyktingmottagande inte periodiserats samt utstående
fakturor. Avdelningen har kompenserats för löneökningar med 1 757 tkr i budget.
Helårsprognosen är förbättrad med 363 tkr, vilket i huvudsak beror på lägre
kostnad för vikariebemanning och användande av övriga insatser inom LSS.
Prognosen visar på ett överskridande på helårsbasis med -599 tkr. Volymbaserade
överkostnader i form av familjehemsvård (1 700 tkr), elevhem LSS (639 tkr) och
nytt LSS-ärende (552 tkr) gör att avdelningens överkostnad på helår kan komma
att kompenseras genom den kommuncentrala verksamhetspotten.
LSS och socialpsykiatri
Verksamhetens prognos är förbättrad med 417 tkr, och visar ett överskott om +
681 tkr på helår. Inget behov av familjehem för elever som studerar på annan ort,
samt minskad vikarieanvändning vid korttidsfrånvaro inom verksamheten bidrar
till denna förbättring. Korttidstillsyn, avlösarservice och ledsagarservice är
insatser som ger ett plus i förhållande till budget, p.g.a. lägre användande än
budgeterat.
För perioden saknas intäkter från Försäkringskassan inom assistansen, men detta
kommer att rättas till innan årets slut.
Individ och familjeomsorg (IFO)
Verksamheten försämrar sin helårsprognos med 100 tkr, och visar på ett
överskridande med - 1 500 tkr på helår. Fortsatt behöver man använda
bemanningsföretag för att klara myndighetsutövningen, vilket bidrar till den
försämrade prognosen. Omställningsarbetet inom enheten för ensamkommande
barn pågår, för att anpassa bemanning till antalet barn i verksamheten och
förändrade intäkter från Migrationsverket.
Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)
Enhetens prognos pekar på ett plusresultat för året med +220 tkr, vilket är 46 tkr
bättre än föregående uppföljning. Fortsatt låg anvisning från arbetsförmedlingen
till bidragsanställningar samt lägre vikariekostnader inom daglig verksamhet
bidrar till överskottet. Daglig verksamhet har under våren haft höga sjuktal och
Miljöhälsan är inkopplad för att stärka arbetsmiljöarbetet.
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Förslag till åtgärder
För att fortsatt klara verksamhetens kostnader inom given budgetram arbetar
Sociala avdelningen med följande åtgärder:
Vakanser skall i mån av möjlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv lösas inom
befintlig personalstat
Fortsatt arbete med verksamhetsanpassning och bemanning inom individ- och
familjeomsorgens verksamhetsområden
Fortsatt arbete med frisknärvaro och rehabilitering inom avdelningen i syfte att
sänka sjuktalen
Handlingar i ärendet
Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2017-08-10.
Sammanfattning av budgetansvarigas rapporter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Sociala avdelningens budgetuppföljning och
åtgärder.
_____
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Dnr KS 2017/281

§ 48 Klagomål på utebliven lunchservering vid
Skogvaktaren
Kommunstyrelsen har fått ett meddelande från Inspektionen för vård- och omsorg,
IVO Dnr 7.3-22625/2017-3. IVO har mottagit uppgifter som handlar om bl.a.
stängning av en lunchrestaurang vid Skogvaktarens servicehus i Hagfors
IVO överlämnar skrivelsen till kommunstyrelsen med hänvisning till att det är
vårdgivaren och den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS som
skall ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet. (5
kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9)
Flera klagomål och förslag angående stängning av matsalen på Skogvaktaren har
tidigare besvarats av verksamheten, ansvariga politiker samt förvaltningsrätten.
I ett juridiskt perspektiv är Skogvaktaren inte ett särskilt boende för äldre enligt 5
kap 5 § socialtjänstlagen eller en bostad med särskild service enligt 5 kap 7 §
samma lag.
De som önskar flytta till Skogvaktaren ansöker själv till Hagforshem AB, som
ansvarar för uthyrning och visning av lägenheterna. På Skogvaktaren finns
möjlighet att äta gemensam måltid i matsalen måndag till fredag (inklusive röda
dagar som infaller under vardag).
De som inte klarar att tillreda mat eller själva tillgodose sina behov eller få dem
tillgodosedda på annat sätt hänvisas till att ansöka om bistånd enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen. Efter individuellt beslut om bistånd kan stöd och insatser utföras
av hemtjänsten. Vid behov av stöd och hjälp vid måltidssituationen kan den
enskilde välja att äta mat i matsalen måndag till fredag och få kyld mat
distribuerad till sin lägenhet lördag och söndag, eller få kyld mat distribuerad till
lägenheten alla dagar. Maten som serveras i matsalen tillagas i kommunens
storkök och transporteras till Skogvaktaren. Vid behov av stöd/hjälp vid
måltidsituationen kan personal t.ex. ledsaga den enskilde till matsalen eller vara
behjälplig med t.ex. uppvärmning av mat i lägenheten.
Utvärdering av den kylda maten har genomförts kontinuerligt. Enkäter har
lämnats till de personer som har kyld mat. Enligt resultatet från
enkätundersökningen upplever de flesta av de som har kyld mat att den alltid/för
det mesta smakar bra. Den kylda maten är anpassad för äldre människors
näringsbehov samt det behov av specialkoster som finns i verksamheten.
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På Skogvaktaren finns möjlighet att på vardagar delta i gemensam samvaro och
de aktiviteter som erbjuds. Det är stor uppslutning på aktiviteterna både från
boende på Skogvaktaren samt närområden.
Bakgrunden till beslutet att inte servera lunch på helger i matsalen på
Skogvaktaren (KF 12-06-25), var att arbetsbelastning för vård- och
omsorgspersonalen som ansvarade för serveringen på helger och röda dagar var
hög. Det fanns även svårigheter att klara lagstiftning kring livsmedelshantering
och att rekrytera tillräckligt med personal för att utföra ordinarie vård- och
omsorgsinsatser. Matsalen bemannandes då som nu av personal från måltidsverksamheten, måndag till fredag. Om matsalen skall bemannas av personal från
måltidsverksamheten på lördag och söndag, krävs en utökning av budgetram för
måltidsverksamheten
Handlingar i ärendet
Vård- och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2017-08-15.
Meddelande från inspektionen för vård och omsorg(IVO). Dnr 7.3-22625/2017-3
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att det förnärvarande inte kommer att serveras mat i
matsalen på lördagar och söndagar.
_____
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Dnr KS 2017/242

§ 49 Överenskommelse om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård i Värmland
Den 1 januari 2018 införs lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård. Samtidigt upphävs lagen (1990:1404) om kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård.
Syftet med den nya lagen är att främja en god vård och en socialtjänst av god
kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från
socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller den
landstingsfinansierade öppna vården.
En arbetsgrupp bestående av representanter för länets kommuner och landstinget
har i enlighet med den nya lagen tagit fram ett förslag till regional
överenskommelse i Värmland.
Efter att huvudmännen fått avge remissvar under våren 2017( KS 2016-06-12),
beslöt beredningsgruppen vid sitt möte 19 juni att skicka befintligt förslag till
kommunerna och landstinget för formella beslut.
Besluten skickas senast 2017-10-31 till Region Värmland.
Överenskommelsen träder i kraft 2018-01-01
Under hösten 2017 tar en arbetsgrupp, med representanter från kommuner och
landstinget, fram gemensamma riktlinjer att använda vid ikraftträdandet.
Beredningsgruppen utser ”en arbetsgrupp för Trygg och effektiv utskrivning” som
arbetar med att följa upp överenskommelse om Samverkan för utskrivning från
slutenvård samt revidering av riktlinjer kopplat till denna.
Utifrån uppföljning görs eventuella revideringar av överenskommelsen inför
kommande år. Uppföljning av överenskommelsen och antalet dagar som
utskrivningsklara individer befinner sig i slutenvård, sker kvartalsvis under 2018
och följer därefter särskild plan. Uppföljningen ska ske kommunvis och utifrån
resultatet ska riktade insatser planeras.
Handlingar i ärendet
Vård- och omsorgschef Eva Alama och socialchef Monica Hammars skrivelse,
2017-07-25.
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Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i
Värmland
Följebrev-Förslag till samverkansöverenskommelse
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård, att gälla from 2018-01-01.
_____
Beslutet skickas till
Region Värmland
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Dnr KS 2017/284

§ 50 Ansökning om föreningsbidrag område
funktionshinder 2017
Individ- och omsorgsutskottet hanterar sedan 2013-01-01 medel riktat till vårdoch omsorg samt stödföreningar (KF § 20, 2012-05-28). Av 2017 års medel har
IOU beslutat att 10 000 kronor skall tilldelas Brottsförebyggande centrum för
arbete mot våldsbejakande extremism (IOU § 48, 2016-09-26) samt 5 150 till
Taltidningen Värmlänningen genom SRF Klarälvdalen (KS § 91, 2016-06-13).
Av föreningsbidraget föreslås i likhet med föregående år att 10 000 kronor
reserveras för stödföreningar riktat till barn och unga.
Inom området funktionshinder finns upparbetade riktlinjer för bidragen. Syftet
med riktlinjerna är att stimulera lokala föreningars aktiviteter som bidrar till god
måluppfyllelse i funktionshinderplanen och stärker utbud av aktiviteter riktat till
funktionshindrade, med syfte att stärka delaktigheten i samhället. Sex föreningar
har inkommit med ansökningar, varav fem föreningar bedriver lokal verksamhet i
kommunen och uppfyller kraven för att ta del av det kommunala
föreningsbidraget. Föreningarna har presenterat aktiviteter såsom temadagar,
friskvårdsaktiviteter, resor m.m.
En stödförening, LP-kontakten, som bedriver lokal verksamhet har inkommit med
ansökan om kommunalt föreningsbidrag.
För föreningsbidraget 2017, föreslås följande fördelning:
Funktionshinderområdet:
DHR Hagfors-Munkfors- Filipstad, 19 000 kr
Hjärt- och lungsjukas förening i Hagfors/Munkfors, 20 000 kr
HRF Hörselskadades förening i Hagfors, 20 000 kr
Reumatikerföreningen Hagfors-Ekshärad, 10 500 kr
SRF Klarälvdalen, 10 500 kr
Taltidningen Värmlänningen, genom SRF, 5 150 kr
Ilco Tarm- uro och stomiförbundet, 0 kr
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Stödföreningar:
Reserverat för stödföreningar till barn och unga, 10 000 kr
LP-kontakten Hagfors, 4 850 kr
Brottsförebyggande Centrum, 10 000 kr
Handlingar i ärendet
Socialchef Monica Hammars skrivelse
Beslut
Individ och omsorgsutskottet beslutar godkänna förslag på fördelning av
föreningsbidrag inom området funktionshinder och stödföreningar för
verksamhetsåret 2017.
_____
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Dnr KS 2017/35

§ 51 Rapport enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda
beslut inom omsorg om personer med
funktionshinder och individ- och familjeomsorg
Från 1 januari 2010 skall gynnandebeslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum rapporteras till Socialstyrelsen, från och med
3:e kvartalet 2013 till Inspektionen för vård och omsorg.
Av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2017,
framgår att det finns fyra ej verkställda beslut att rapportera inom omsorg om
personer med funktionsnedsättning. Ett av dessa ärenden har kunnat verkställas
under perioden, avseende kontaktperson. Inom Individ- och familjeomsorgen
finns inga ej verkställda beslut per 30 juni 2017.
Handlingar i ärendet
Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2017-07-03.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
_____
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Dnr KS 2017/35

§ 52 Rapport enligt 28 f-g §§ LSS av ej verkställda
beslut enligt 9 § LSS inom omsorg om personer med
funktionshinder
Från 1 januari 2010 skall gynnandebeslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom
tre månader från beslutsdatum rapporteras till Socialstyrelsen, från och med 3:e
kvartalet 2013 till Inspektionen för vård och omsorg.
Av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2017,
framgår att inom LSS-verksamheten finns sju ärenden som inte verkställts inom
tre månader. Ett ärende avseende daglig verksamhet, ett ärende avseende
korttidsvistelse utanför det egna hemmet, ett ärende avser bostad med särskild
service i form av elevhem, tre ärenden avseende kontaktperson och ett ärende
avseende bostad med särskild service. Två av dessa ärenden har verkställt under
perioden, avseende kontaktperson respektive bostad med särskild service,
elevhem.
Handlingar i ärendet
Socialchef Monica Hammars skrivelse, 2017-07-03.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
_____
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Dnr KS 2017/36

§ 53 Återrapportering av ej verkställda beslut Vårdoch 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 2017, denna rapportering avser
rapportering av sju ej verkställda beslut under kvartal 2 och två beslut som
samtidigt rapporteras som ej verkställda och verkställda under kvartal 2 samt ett
som ej verkställt och avslutat under kvartal 2.
Från rapporteringen i kvartal 1 är det två beslut som rapporteras in som
verkställda och ett beslut som avslutat p.g.a. att den enskilde återagit ansökan.
Uppgifter om ej verkställda beslut skall kommunstyrelsen även rapportera till
kommunfullmäktige och kommunens revisorer i form av statistik rapport.
Handlingar i ärendet
Vård och omsorgschef Eva Alamas skrivelse, 2017-08-15.
Individ rapport Statistik rapport
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
_____
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Dnr KS 2017/36

§ 54 Extra åtrapportering av ej verkställda beslut 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)
Extra rapporteringen till IVO gällande kvartal 2, år 2017, denna extra rapportering
avser ett beslut som under kvartal 2 rapportets in som ej verkställt, som nu
verkställts.
Uppgifter om ej verkställda beslut skall kommunstyrelsen även rapportera till
kommunfullmäktige och kommunens revisorer i form av statistik rapport.
Handlingar i ärendet
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
Individ rapport Statistik rapport
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
_____
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 18/19

2017-08-28

Individ- och omsorgsutskottet

§ 55 Information från verksamheten
Isa Nyberg, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS informerar om en Lex
Maria anmälan som man gjort från verksamheten. Hon informerar utskottet om
rutiner som har setts över för att inte detta ska ske igen.
Socialchef Monica Hammar informerar att Hagfors kommun ligger bland de 10
sämsta i landet, av de som svart på frågor om hur vi jobbar med
kvinnofridsfrågor. Monica informerar hur man i verksamheten jobbar med
kvinnofridsfrågor idag och hur ansvarsfördelningen ser ut
_____
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Dnr KS 2017/26

§ 56 Anmälningsärenden
Pensionärsrådets protokoll, 2017-05-16, §§ 8-12
Råd för funktionshinders protokoll, 2017-05-16, §§ 4-6
Avtal – Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen angående nyanländas
etablering. KS 2017/11, handling nr 44.
Avtal - Överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamheten
mellan patientnämnden Landstinget i Värmland och Hagfors kommun.
KS 2017/11, handling nr 59.
Delegeringsbeslut
Avskrivning av ärende angående missförhållanden i enlighet med 24 § LSS
Överklagat beslut om personlig assistans enligt 9:2 LSS
Delegeringsbeslut och barn- och ungdomsenheten t o m juni 2017 samt Sociala
avdelningen, äldreomsorg, Rehab, t o m juli 2017.
Dnr KS 2017/8, handling nr 38-49.
Beslut
Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden.
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