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Sammanträdesdatum Sida 1/9 

  

2020-02-24 

 

  

Individ- och omsorgsutskottet  

  

  

  
 

 

Telefon Besöksadress Postadress E-post Org.nr 

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

Plats och tid Sammanträdesrummet, stadshuset, Dalavägen 10, Hagfors kl. 13:00–15:50, 

ajournering 14:30–14:35 

  

Beslutande Thony Liljemark (OR) 

Pernilla Boström (S) 

Eva Johansson (OR) 

Sten-Inge Olsson (S) 

Roger Brodin (M) 

  

Övriga Peter Åkerström (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, 2020-02-27  

  

Avser paragrafer 6 - 11 

  

  

Sekreterare  

 Malin Qvicker 

  

  

Ordförande  

 Thony Liljemark 

  

  

Justerande  

 Roger Brodin 
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 ANSLAG/BEVIS 

  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Nämnd/Styrelse Individ- och omsorgsutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-02-24 

Datum då anslaget sätts upp 2020-02-27 

Datum då anslaget tas ned 2020-03-20 

Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten 

  

  

  

 Malin Qvicker 
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§ 6 Information från verksamheten 

-Socialchef Maria Persson informerar att man har tittat på rekryteringsbehovet 

inför sommaren. Cirka 140-150 vikariat ska tillsättas, annonser har varit ute men 

det är betydligt färre sökande i år än ifjol och annonserna ska läggas ut på nytt. 

-Frisknärvaron för januari 2020 var 2 % sämre än för december månad 2019, dock 

bättre jämfört med januari 2019.  

-Vad gäller den avstannade byggnationen av Häggården så har ett möte med 

samhällsbyggnadsavdelningen hållits och man tittar över om man eventuellt kan 

fortsätta med vissa delar av byggnationen inom en snar framtid.  

-Just nu arbetar man intensivt med införandet av LifeCare som är ett IT-stöd för 

samordnad vårdplanering mellan sjukhus, kommun, primärvård och psykiatrisk 

öppenvård. 

_____ 
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§ 7 Föredragning verksamhetsberättelse 

Individ- och omsorgsavdelningen har upprättat en verksamhetsberättelse för 2019. 

Syftet med verksamhetsberättelsen är att ge utskottet en beskrivning av 

verksamhetsåret avseende avdelningarnas utveckling, måluppfyllelse och 

ekonomiska resultat. 

Beslut 

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisningen av individ- och 

omsorgsavdelningens verksamhetsberättelse för 2019. 

 

Beslutet skickas till 

Maria Persson, socialchef 

_____ 
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§ 8 Information hemtjänst  

Genomlysningen av hemtjänsten är nästan helt klar. Man har gjort en beräkning 

av framtida behov inom hemtjänsten där andelen invånare med hemtjänst 

beräknas på två åldersgrupper: 65-79 år samt 80 år och äldre.  

Debutåldern för hemtjänst kommer tidigare och medelåldern för hemtjänsttagare i 

Hagfors de senaste fem åren har varit 83,3 år.  

I de båda åldersgrupperna ökade andelen invånare med hemtjänst under 2018, för 

åldersgruppen 65-79 år ligger Hagfors något över medel för samma åldersgrupp i 

liknande kommuner och för åldersgruppen 80 år och äldre ligger Hagfors på 

samma nivå som liknande kommuner. 

Analysen har påvisat att Hagfors de senaste fem åren haft ett högt medelvärde vad 

gäller genomsnittligt beviljade antal hemtjänsttimmar per brukare och månad 65 

år och äldre i ordinärt boende. En åtgärdsplan är framtagen för att förändra denna 

bild. 

  

Hur påverkar välfärdsteknik?  

Hagfors kommun har idag trygghetskameror och digitala läkemedelsfördelare 

som kan reducera antal timmar hemtjänst, utöver detta finns trygghetsskapande 

välfärdsteknik till exempel trygghetslarm och positioneringslarm. 

Vilka framtida typer av välfärdsteknik som kostnadseffektivt kan bidra i 

omställningen till att använda medarbetare där händer behövs och teknik där 

teknik är bäst, kommer förändras i snabb takt. Omvärldsbevakning och samverkan 

krävs för att vara med när utvecklingen gör möjligheter möjliga. 

Hagfors kommun har i dagsläget cirka 10 stycken trygghetskameror och 5 stycken 

läkemedelsfördelare. I beräkningarna av framtida behov av hemtjänst bedöms att 

dessa typer av välfärdsteknik ökar i antal under de kommande åren.  

_____ 
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§ 9 Dialog/diskussion budget individ- och 

omsorgsavdelningen 2020-2022 

Diskussion kring bland annat den höga arbetsbelastningen för socialsekreterare, 

de höga personalkostnaderna, kostnaden för hemtjänst samt de utmaningar som 

finns inom alla områden i verksamheten. 

_____ 
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§ 10 Politiskt initiativ 

Oberoende realister och socialdemokraterna ger förslag på uppdrag till individ- 

och omsorgsförvaltningen gällande ett arbetsmiljöprojekt på ett av Hagfors 

kommuns särskilda boenden (SÄBO) med syfte att minska eller helt ta bort delade 

turer. 

Förslag på förvaltningens uppdrag: 

1. Tillsammans med baspersonalen (undersköterskor, vårdbiträden) och deras 

fackliga organisation Kommunal sätta ihop en arbetsgrupp som i sin tur ska sätta 

samman ett pilotprojekt vars syfte och mål är att minska/helt ta bort delade turer 

vilket politiken har förhoppningar om även ska leda till minskad ohälsa och färre 

sjukskrivningar. 

2. Pilotprojektet ska genomföras på ett av kommunens särskilda boenden. Faller 

projektet väl ut kan upplägget införas på fler särskilda boenden och inom 

hemtjänsten. 

3. Projekttiden fastställs av verksamhetsledningen i samråd med den arbetsgrupp 

baspersonalen och deras fackliga representant/representanter utser. Politiken 

tänker sig en projekttid på maximalt två år med ett år som minimum. 

4. Vilka delar projektet ska innehålla för att målet politiken satt upp ska nås, 

bestäms av den utsedda arbetsgruppen. 

5. Återrapportering av arbetet med utformningen av projektet ska ske till individ- 

och omsorgsutskottets ordinarie sammanträden en gång per månad 

6. Verksamhetsledningen ska förutsättningslöst undersöka alla möjligheter till 

extern finansiering av projektet och även detta arbete ska återrapporteras till 

individ- och omsorgsutskottets ordinarie sammanträden löpande. 

7. Projektplan och projektbeskrivning samt projektbudget ska presenteras för 

individ- och omsorgsutskottet senast i juni 2020. 

Beslut 

Individ- och omsorgsavdelningen överlämnar uppdraget till individ- och 

omsorgsförvaltningen. 

Beslutet skickas till 

Maria Persson, socialchef 
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§ 11 Anmälningsärenden 

Dnr KS 2020/8, handling 5 

Delegeringsbeslut bostadsanpassning t o m januari månad 2020 

Dnr KS 2020/8, handling 6 

Delegeringsbeslut LSS/socialpsykiatri t o m januari månad 2020 

Dnr KS 2020/4, handling 16 

Tillsyn av ej verkställt beslut-IVO 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Dom mål nr 3950-19 

Kammarrätten i Göteborg 

Dom mål nr 4069-19 

Kammarrätten i Göteborg 

Dom mål nr 7145-19 

Förvaltningsrätten i Karlstad 

Dom mål nr 6169-19 

Delegeringsbeslut omedelbart omhändertagande samt placeringsbeslut 11 § LVU 

Beslut 

Individ- och omsorgsutskottet godkänner redovisade anmälningsärenden. 

_____ 

 
 


