Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 1/21

2020-12-21

Individ- och omsorgsutskottet

Plats och tid

Distansmöte kl. 13:00–15:45, ajournering 15:13-15:22

Beslutande

Thony Liljemark (OR)
Pernilla Boström (S)
Peter Åkerström (OR)
Sten-Inge Olsson (S)
Roger Brodin (M)

Övriga

Peter Brunius (OR)
Tomas Pettersson (S)
Anna-Karin Berglund (C)
Maria Persson, Socialchef
Malin Hedberg Soini, Ekonom
Malin Qvicker, Förvaltningssekreterare

Plats och tid för justering

Administrativa enheten 2020-12-23

Avser paragrafer

87 - 96

Sekreterare

Malin Qvicker

Ordförande

Thony Liljemark

Justerande

Peter Åkerström

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 2/21

2020-12-21

Individ- och omsorgsutskottet

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

Individ- och omsorgsutskottet
2020-12-21
2020-12-23
2021-01-16
Administrativa enheten

Malin Qvicker

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 3/21

2020-12-21

Individ- och omsorgsutskottet

Innehållsförteckning
Ärende

Sida

§ 87 Information från verksamheten ................................................................................................................ 4
§ 88 Revidering av delegeringsordning ............................................................................................................ 5
§ 89 Habiliteringsersättning under coronapandemin ........................................................................................ 6
§ 90 Verksamhets- och budgetuppföljning....................................................................................................... 7
§ 91 Gästundersökning Stjärnköket. ............................................................................................................... 12
§ 92 Remiss: Framtida reglemente för servicetrafik inklusive färdtjänst ....................................................... 13
§ 93 Fritidsbanken .......................................................................................................................................... 15
§ 94 Remissvar till Socialdepartementet-Att göra anmälningar som gäller barn sökbara.............................. 17
§ 95 Årshjul IoU 2021 .................................................................................................................................... 19
§ 96 Anmälningsärenden ................................................................................................................................ 20

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 4/21

2020-12-21

Individ- och omsorgsutskottet

§ 87 Information från verksamheten
- Socialchef Maria Persson informerar det aktuella läget kring coronapandemin.
Det är en allvarlig påverkan på två av våra särskilda boenden i kommunen.
-Samhällsorientering erbjuds till de nyanlända. Samhällsorienteringens syfte är att
underlätta den nyanlände flyktingens etablering och delaktighet i det svenska
samhället. Informationen skall ges så tidigt som möjligt efter ankomst till
kommunen. Kursen ska ge kunskap om de mänskliga rättigheterna,
grundläggande demokratiska värderingar, rättigheter och skyldigheter, hur det
svenska samhället är organiserat samt praktiskt vardagsliv.
-Individ- och familjeomsorgen ser en något höjd ansträngningshöjd för tillfället.
-Reglementet för föreningsbidragen ska ses över.
_____
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Dnr KS 2020/614

§ 88 Revidering av delegeringsordning
Administrativa enheten har arbetat fram ett förslag till revidering av gällande
delegeringsordning.
Förändringar och tillägg har genomförts utifrån förslag och synpunkter som har
kommit in från kommunstyrelsens verksamhetsområden.

Handlingar i ärendet
Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, 2020-11-30
Förslag på reviderad delegeringsordning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat förslag till delegeringsordning.

_____
Beslutet skickas till
Ledningsgruppen
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Dnr KS 2020/246

§ 89 Habiliteringsersättning under coronapandemin
Personer inom daglig verksamhet som har placering enligt LSS (Lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade) beslutades i maj få ha kvar sin
habiliteringsersättning om de p.g.a. covid-19 ej kan eller törs delta i sin dagliga
sysselsättning. Beslutet sträckte sig till och med ordinarier individ- och
omsorgsutskott i augusti.
Det är ca 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. Under
perioden fram till december har det varit cirka fem 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
Beslut
Individ- och omsorgsutskottet beslutar att habiliteringsersättningen för personer
inom LSS kvarstår vid frånvaro p.g.a. covid-19 fram till 2021-04-30.
_____
Beslutet skickas till
Maria Persson Socialchef
Ann Sjögren Bengtsson Verksamhetschef LSS
Ann-Sofie Ronacher Verksamhetschef ESA
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Dnr KS 2020/26

§ 90 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
Beviljad tid fortsätter minska inom hemtjänsten. Arbetet med åtgärder efter
genomlysningen av hemtjänsten pågår med översyn av scheman och
grundbemanning utifrån nuvarande förutsättningar och behov i verksamheten.
Fortsatt ökning av överskottet på resurskontot, grupperna har dock försämrat sina
prognoser något. Ekshärad och Sunnemo är de som har störst underskott. Nya
scheman tas i bruk i dessa grupper i början på nästa år vilket förhoppningsvis att
dessa gruppers resultat blir bättre under 2021.
Effektivitetsmåttet fortsätter att ligga på drygt 80 %. Den beviljade tiden är
fortsatt lägre jämfört med samma period 2019. Uppföljning i verkställighet pågår.

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884

Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 8/21

2020-12-21

Individ- och omsorgsutskottet

Arbete med förfining av resursfördelningssystemet pågår för att inte tätorts
grupper ska missgynnas.
En ökad frånvaro har gjort att vi återgått till att följa faktisk frånvaro per dag
avseende hemtjänsten.
I tabellen redovisas en den fortsatta minskningen av antalet timmar beviljade i
november i jämförelse med föregående månad.
Särskilda boende/ Korttidsboende
Verksamheten fortsatt 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
fortsatt arbetar mycket. Den ökade frånvaron har gjort att vi återgått till att följa
faktisk frånvaro per dag avseende särskilt boende/korttids.
Rehab
Verksamheten arbetar löpande med riskbedömningarna för deltagande i
dagverksamhet. Vi erbjuder individuella hembesök för att kompensera både
avseende dagverksamhet och demens dagverksamheten. Verksamheten har
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. Arbete med att SSK/DSK fortsatt ska
befinna sig mer ute på enheterna, för att på ett nära sätt, styra verksamheten och
vara synlig för medarbetarna. Tyvärr ses en fortsatt ökad smittspridning i
samhället vilket påverkar hur vi kan genomföra fysiska möten.
Samverkan vid hemgång från slutenvården har trots högt tryck på vårt
korttidsboende inte genererat något dygn där kommunen har betalningsansvar
under perioden januari till november.
LSS & socialpsykiatri
Sjukfrånvaron är fortsatt något högre än föregående år, antalet personal med
symtom som föranlett provtagning är 26 personer under november, ingen känd
konstaterad smitta i verksamheten under november.
Det prognoserade underskottet p.g.a. volymökningar i verksamheten kvarstår.
Idag finns en ledig boendeplats, Abborrtorpsvägen, övriga boenden har alla
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lägenheter uthyrda, samtidigt finns efterfrågan genom nya ansökningar under
hösten.
Enheten för sysselsättning och arbete (ESA)
Verksamheten daglig verksamhet fungerar bra. Verksamheten har ändrats vad
gäller fixarservice då vi p.g.a. pågående coronapandemi inte längre ska besöka
personer i deras hem. Ett närmare samarbete mellan våra dagliga verksamheter
pågår.
Arbetsmarknadsenheten har fortsatt högt tryck med deltagare det är extratjänster,
bidragsanställningar samt försörjningsstödspraktik. Verksamheten har fått ställt
om och dela upp grupper och tider, detta så vi inte blir för många i våra lokaler.
Den enda grupp som AME samverkar med Arbetsförmedlingen om är
extratjänster. ESA har pågående ESF projekt som ett extra stöd för de personer
som står längst från studier/arbetsmarknad.
Ett ärende avseende Fritidsbankens framtid har bearbetats och tagits fram till
utskottet i december.
Individ- och familjeomsorg (IFO)
Ända sedan pandemins utbrott i våras har personalen arbetat hemma regelbundet i
syfte att öka den sociala distanseringen. Utan en upparbetad struktur för
hemarbete hade framförallt hanteringen av försörjningsstöd kunnat hamna i en
situation med förödande konsekvenser när fler drabbats av symtom under hösten.
Genom hemarbete har heller inte sjukfrånvaron ökat i den omfattning den annars
skulle ha gjort. Under sista året har verksamheten tillsammans med övriga
kommuner i Värmland deltagit i en systematisk uppföljning av ärenden gällande
våld mot barn. En första rapport har nu presenterats med mycket intressant
resultat som redan väckt intresse på nationell nivå. Uppföljningen omfattar ca 800
barn i Värmland och genomförs av Karlstads universitet.
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. Länsstyrelsen i Värmlands
län beslutar om fördelning av mottagande av vissa nyanlända bosättning genom
anvisning till kommuner i Värmland. För kalenderåret 2021 anvisar 10 stycken till
Hagfors. Därtill har Hagfors tilldelats 1,08 promille av de beräknat 800
ensamkommande barnen, vilket blir ett barn. invandrare för
Sammanfattning
För perioden januari till november redovisas ett resultat om - 14,5 mkr i
förhållande till beslutad budget för avdelningen. Periodens resultat påverkas av
uppbokad intäkt från statsbidrag avseende covid-19, merkostnader verksamheten
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har för åtgärder avseende coronapandemin samt eftersläpande intäkter från
Försäkringskassan och projekt.
Vid individ- och omsorgsavdelningens budgetuppföljning för januari till och med
november prognostiseras en nettokostnad för verksamheten uppgående till 364
463 tkr vilket innebär ett underskott om 12,1 mkr mot budget, prognosen är
försämrad med ca 1,2 mkr från föregående månad. I prognosen är inräknat att
verksamheten erhåller 7,3 mkr från integrationsavsättningen, vilket är oförändrat
vid denna uppföljning. Den försämrade prognosen består till störst del av en
försiktighetsåtgärd. Det statsbidrag verksamheten är beviljad avseende kostnader
för covid-19 ska återrapporteras under 2021. 20 % av de ökade kostnaderna
avseende skyddsutrustning och förbrukningsmaterial beräknas i prognosen inte
täckas av fastslaget bidrag.
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 4,4 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 oktober var 10,0 % och för perioden januari - oktober 10,31%.
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. I oktober är återigen sjukfrånvaron högre, 0,5
procentenheter. Provtagning för aktiv infektion av covid- 19 har återigen ökat,
vilket följer det av Folkhälsomyndigheten ökade smittläget lokalt.

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
och nationellt i syfte att begränsa de negativa effekter som kan uppstå för såväl
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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.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås godkänna verksamhet- och budgetuppföljningen för
januari-november 2020.
_____
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Dnr KS 2020/4

§ 91 Gästundersökning Stjärnköket
Socialchef Maria Persson går igenom gästundersökningen för Stjärnköket som
levererar kyld mat till personer boende i kommunen. Genomgående är svaren
positiva.
_____
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Dnr KS 2020/499

§ 92 Remiss: Framtida reglemente för servicetrafik
inklusive färdtjänst
Region Värmland har under hösten bett de Värmländska kommunerna svara på
samrådsremiss kring kommande reglemente för servicetrafiken i Värmland där
färdtjänsten ingår. Syftet med en översyn av regelverken är att få en bred
förankring och samsyn kring de kommande regler som ska styra servicen till
resenärerna inom servicetrafiken. Trafiken ska bidra till regionens vision om en
livskvalitet i världsklass. Målsättningarna med översynen är:
- Sammanhållet regelverk i hela Värmland från 2023 och framåt.
- Hitta en bra balans mellan kundnytta och kostnader.
- Skapa en tillgänglig och anpassad trafik.
- Göra regelverken mer begripliga.
Inriktningsförslagen är framtagna av tjänstemannaorganisationen inom Region
Värmland kollektivtrafik.
Remiss svaret innehåller allmänna synpunkter på Översyn av regelverk för
färdtjänst och sjukresor inom Region Värmland. Därutöver efterfrågas
reflektioner kring följande:
1. Hur ser ni på utbudet av tjänster utöver lagkrav och ställt i relation till
trafikens kostnader?
2. Hur ser ni på principen att ta ut extra egenavgifter för de eventuella extra
tjänster som erbjuds (trappklättring, bärhjälp, ledsagningstjänst etcetera)?
3. Hur viktigt ser ni att en länsfärdtjänst (inkluderande Karlstad) finns med
ett gemensamt regelverk inkluderande hela Värmlands län som
trafikeringsområde?
4. Ser ni att uttagandet av egenavgifter behöver driva till en högre nivå av
självfinansiering?
5. Ser ni att trafikeringsutbudet för färdtjänsten i högre utsträckning kan
anpassas till kollektivtrafiktrafikens utbud, framförallt rörande
begränsning när man kan åka på dygnet och möjliga väntetider (till nästa
avgång)?
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Handlingar i ärendet
Följebrev översyn reglemente
Protokollsutdrag kollektivtrafiknämnden - §124 Remissutgåva Översyn av
regelverk för färdtjänst och sjukresor inom Värmland
Översyn av regelverk för färdtjänst och sjukresor inom Region Värmland
Bilaga 1 Riktlinjer för färdtjänst - Värmland
Bilaga 2 Tillämpningsregler färdtjänst - Karlstad
Bilaga 3 Riktlinjer för riksfärdtjänst - Värmland
Bilaga 4 Tillämpningsregler riksfärdtjänst - Karlstad
Bilaga 5 Egenavgifter länsfärdtjänst
Bilaga 6 Egenavgifter färdtjänst Karlstad
Bilaga 7 Egenavgifter riksfärdtjänst
Förslag till svar på remiss; Framtida reglemente för servicetrafik inkl. färdtjänst

Beslut
Individ- och omsorgsutskottet godkänner förslag till svar på remiss Framtida
reglemente för servicetrafik inklusive färdtjänst.
_____
Beslutet skickas till
Region Värmland - diariet@regionvarmland.se
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Dnr KS 2020/4

§ 93 Fritidsbanken
Fritidsbanken är ett ideellt initiativ som ägs av Fritidsbanken Värmland. Grunden
i konceptet är att alla kommuninvånare ska kunna ha en aktiv fritid och återbruk.
Verksamheten bygger på att frilufts och sportutrustning skänks till Fritidsbanken
som i sin tur lånar utrustning till kommunens invånare. Utlåningstiden är 14 dagar
och är helt kostnadsfri för den som lånar.
Fritidsbanken i Hagfors startade som ett treårigt projekt det avslutas 210831.
Fritidsbanken är idag organiserad inom Enheten för sysselsättning och arbete
(ESA). Kommunen skulle under projekttiden verka för att föreningslivet i Hagfors
fortsätter att driva Fritidsbanken i ideell regi efter projekt tidens slut. En sådan
utredning har skett och den visar att många föreningar är intresserade att ha ett
fördjupat samarbete med Fritidsbanken men ingen förening har visat intresse av
att ta över driften av Fritidsbanken.
Idag har Fritidsbanken lokaler i f.d. Folktandvårdens lokaler, det är en bra
placering och lokalerna ägs av Hagfors kommun. Av ekonomiska skäl föreslås att
lokalytan ska halveras. Detta innebär att all den utrustning vi idag har inte kan
finnas kvar. Hur utrustning ska förvaras och vad som ska kunna lånas får
verksamheten ansvara för. De artiklar vi inte kan ha kvar i Hagfors kommer vi att
skänka till andra Fritidsbanker.
Idag har vi en samordnare som har en heltidstjänst i projektet. Att ha det
samordnande ansvaret för Fritidsbanken har varit helt nödvändigt för att bygga
upp verksamheten. Samordnaren är också den som samverkar med Fritidsbanken
centralt.
I projektet som Fritidsbanken bedrivs inom finns en årsbudget om 900 tkr.
Kostnaden för en förändrad Fritidsbank beräknas till ca 260 tkr på helår utöver
befintlig budget för ESA. En budget som då innehåller kostnader för hyra,
medlemsavgift till Fritidsbanken centralt, en bidragsanställning och kostnader för
telefon, dator, resor och förbrukningsmaterial. För att driva Fritidsbanken kommer
även viss del av befintliga resurser inom ESA fördelas mot Fritidsbanken
avseende ledningsfunktion och arbetshandledare. Vid eventuellt beslut om fortsatt
verksamhet efter 2021 kommer del av kostnaden för dessa funktioner belasta
Fritidsbanken. Kostnaden för att bibehålla verksamheten under september till
december 2021 blir 85 tkr.
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Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse från Socialchef och verksamhetschef ESA
Beslut
Ärendet återremitteras för vidare beredning.
_____
Beslutet skickas till
Verksamhetschef ESA
Socialchef
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Dnr KS 2020/511

§ 94 Remissvar till Socialdepartementet-Att göra
anmälningar som gäller barn sökbara
Socialtjänsten har uppdrag att handlägga ärenden som gäller barn och ungas
behov av skydd och stöd. Varje år behandlas ett stort antal inkomna anmälningar
men alla anmälningar leder inte till att utredning inleds. Om det i dessa ärenden
inte finns en redan pågående insats, sätts de inkomna anmälningarna i en eller
flera pärmar i kronologisk ordning. Enligt Lagen om behandling av
personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPuL) finns idag inga möjligheter att
sammanställa register över anmälningar som inte leder till utredning.
Socialstyrelsen har nu utrett om det finns möjlighet att hålla samtliga anmälningar
som inte leder till utredning sökbara på kommunnivå. Utgångspunkten är att om
anmälningarna inte är sökbara finns en risk att det uppstår brister i de
bedömningar som görs om enskilda barns behov av skydd och stöd. I rapporten
från Socialstyrelsen beskrivs socialtjänstens ansvar för barn och unga,
rättighetsskyddet för enskilda samt de juridiska förutsättningarna för
personuppgiftsbehandling i samband med anmälningar och förhandsbedömningar.
I rapporten föreslår Socialstyrelsen att ett undantag ska införas i 7 a § SoLPuL
som möjliggör sammanställningar som innehåller uppgifter om känsliga
personuppgifter. Undantaget föreslås omfattat uppgifter om anmälan,
förhandsbedömning och beslut att inte inleda utredning om ett barn. Dessa
uppgifter kommer på så sätt blir sökbara.
Bedömningen är att de författningsförslag som föreslås i rapporten kommer stärka
möjligheterna för socialtjänsten att få ett bättre beslutsunderlag vid bedömning av
inkomna anmälningar och förhandsbedömningar. Detta innebär i sin tur större
möjligheter att barns behov av skydd och stöd tillgodoses av socialtjänsten.
Socialstyrelsens förslag ska därför tillstyrkas.

Handlingar i ärendet
Remissvar till Socialdepartementet
Beslut
Individ- och omsorgsutskottet godkänner remissvaret till Socialdepartementet.
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Beslutet skickas till
Socialdepartementet
_____
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Dnr KS 2020/4

§ 95 Årshjul IoU 2021
Information och genomgång av årshjulet inför 2021.
Handlingar i ärendet
Årshjul IoU 2021
Beslut
Individ- och omsorgsutskottet godkänner förslag till årshjul för 2021.
_____
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Dnr KS 2020/22

§ 96 Anmälningsärenden
Dnr KS 2020/4, handling 177
Kontrollrapport livsmedel, Lillåsen 1
Dnr KS 2020/4, handling 179
Debitering av extra medlemsavgift för 2020 samt fördelning medlemsavgift
utifrån befolkningsmängd
Dnr KS 2020/4, handling 180
Protokoll Personligt ombud i Värmland 200925
Dnr KS 2020/4, handling 182
Protokoll Hjälpmedelsnämnden 201124, Region Värmland
Dnr KS 2020/8, handling 53
Delegeringsbeslut bostadsanpassningsbidrag t o m november månad 2020
Dnr KS 2020/8,handling 54
Delegeringsbeslut LSS/socialpsykiatri t o m november månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling
Delegeringsbeslut barn- och ungdomsgruppen november månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling
Delegeringsbeslut familjerätten november månad 2020
Dnr KS 2020/8, handling
Delegeringsbeslut vuxengruppen november månad 2020
Dnr KS 2020/262, handling 77
Förvaltningsrätten i Karlstad, Föreläggande Mål nr 6335-20
Dnr KS 2020/262, handling 78
Förvaltningsrätten i Karlstad, Beslut Mål nr 6326-20
Dnr KS 2020/262, handling 79
Förvaltningsrätten i Göteborg, Dom Mål nr 5477-20, 10497–20
Dnr KS 2020/262, handling 80
Förvaltningsrätten i Karlstad, Beslut Mål nr 6084-20
Dnr KS 2020/262, handling 83
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 6084-20
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Dnr KS 2020/262, handling 85
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 2855-20
Dnr KS 2020/262, handling 86
Förvaltningsrätten i Karlstad, Dom Mål nr 5482-20
Beslut, avslutat ärende nr 40820/2019
IVO

Beslut
Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden.
_____
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