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SN § 31

Dnr 2010/78 SN 032

Redovisning av avvikelserapportering inom den
kommunala hälso- och sjukvården 2009
Socialnämndens beslut
Redovisningen av avvikelser inom den kommunala hälso- och sjukvården i
Hallsbergs kommun under 2009 godkänns.
Ärende
Avvikelsehantering inom hälso- och sjukvården regleras i Socialstyrelsens
föreskrifter om Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och
sjukvården (SOSDS 2005:12). Samtlig personal inom vård och omsorg har
skyldighet att anmäla avvikelser. Syftet med rapporteringen är att identifiera risker
och brister rörande patientsäkerheten, för att på ett strukturerat sätt arbeta
förebyggande samt fortlöpande utveckla och höja patientsäkerheten och vårdens
kvalitet.
Anmälan till Socialstyrelsen skall göras om en patient i samband med vård eller
behandling drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av, allvarlig skada eller
sjukdom (Lex Maria SOSFS 2005:28).
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Solveig Sundh och medicinskt ansvarig
för rehabilitering (MAR) Maria Stenevang redovisar inkomna avvikelser under 2009
för socialnämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner redovisningen.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att att ställa sig bakom förvaltningens förslag,
som överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 32

Dnr 2010/4 SN 042

Ekonomiuppföljning
Socialnämndens beslut
Den ekonomiska rapporten godkänns.
Ärende
Kostnaderna för försörjningsstöd har under årets tre första månader ökat med nästan
en miljon kronor jämfört med samma period förra år. Övriga verksamheter inom
individ- och familjeomsorg följer budget.
Den ekonomiska prognosen för vård och omsorg visar på budgetunderskott.
Beläggningsgraden för hemtjänsten har ökat i samtliga geografiska områden.
Enheten för personer med funktionsnedsättning har fått fakturor avseende
sjuklönekostnader från privat utförare av personlig assistans. Kommunen är ålagd att
betala sjuklönen för personliga assistenter som är privat anställda. Kommunen
kommer dock att protestera mot fakturorna, då dessa visar på orimliga arbetstider i
förhållande till gällande arbetstidslagstiftning.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att att ställa sig bakom förvaltningens förslag,
som överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 33

Dnr 2010/79 SN 730

Hemtjänstprojekt
Socialnämndens beslut
Rapporten om hemtjänstprojekt godkänns.
Ärende
En arbetsgrupp har bildats, som har till uppdrag att ta fram förslag på hur
hemtjänstens arbete skulle kunna planeras i framtiden. Arbetsgruppen har påbörjat en
turné av studiebesök till andra kommuner. Nämnden får vid sammanträdet en
rapportering från projektet.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att att ställa sig bakom förvaltningens förslag,
som överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 34

Dnr 2010/80 SN 700

Rapport från verksamhetsbesök
Socialnämndens beslut
Rapporten godkänns.
Ärende
Socialnämnden har som tradition att besöka verksamheterna individuellt eller som
grupp. Under 2010 erbjuds därför ledamöterna att besöka verksamheterna
individuellt. Besöket sker på förmiddagen den 14 april.
Följande alternativ erbjuds:
• Vård och omsorg: Hemtjänst och särskilda boenden.
• Enheten för personer med funktionsnedsättning: Daglig verksamhet och
kommunala psykiatri.
• Individ- och familjeomsorgen: Ekonomi och behandling samt receptionen.
Ledamöterna rapporterar från sina verksamhetsbesök.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att att ställa sig bakom förvaltningens förslag,
som överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 35

Dnr 2009/114 SN 026

Information om avslutat ärende
Socialnämndens beslut
Rapporten om avslutat ärende hos Arbetsmiljöverket godkänns.
Ärende
Arbetsmiljöverket har i tidigare inkomna inspektionsmeddelanden ställt krav på
socialnämnden att vidta vissa åtgärder vid hemtjänsten söder samt vårdboendet
Werners Backe. Arbetsmiljöverket meddelar nu att man har beslutat att avsluta
följande ärenden:
• Inspektionsmeddelande angående hemtjänst söder/Åsen, IMÖ 2010/43410.
• Inspektionsmeddelande angående Werners backes gruppboende, IMÖ
2009/23075.
I de meddelanden som socialnämnden fått i rubricerade ärenden motiveras inte
besluten mer utförligt.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att socialnämnden godkänner rapporten.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden att att ställa sig bakom förvaltningens förslag,
som överensstämmer med beredningsutskottets förslag till beslut.
_________

SN § 36

Dnr 2010/81 SN 739

Stimulansmedel till äldreområdet
Socialnämndens beslut
Informationen om stimulansmedel till äldreområdet godkänns.
Ärende
En överenskommelse har träffats mellan staten och Sveriges kommuner och
landsting beträffande äldreområdet 2010. Överenskommelsen kan delas in i två
områden, prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre samt program för god
äldreomsorg.
Socialförvaltningen genomför för närvarande en analys av vilka områden som kan
vara intressanta att koncentrera utvecklingsarbetet på. Diskussioner förs med övriga
kommuner i länet samt landstinget om tänkbara gemensamma områden.
Behandling av ärendet
Ordförande föreslår socialnämnden godkänner informationen.
_________

SN § 37

Anmälan av delegation
1. Beredningsutskottets protokoll §§ 19-24
2. Individutskottets protokoll §§ 42-61
________

SN § 38

Meddelanden
1. Örebro läns landsting: Patientnämndens verksamhetsberättelse
2009
Cirkulär – Sveriges kommuner och landsting
2. Lyft, en ny praktikåtgärd år 2010
________

SN § 39

Dnr 2010/84 SN 759

Örebro Mansmottagning – information
Skrivelse har kommit från Örebro Mansmottagning, där man informerar om sin
verksamhet. De önskar även utveckla samverkan/samarbete med instanser som på
olika sätt arbetar med samma problematik. Mansmottagningen ser sig som ett
komplement, och resurs för, socialtjänsten som har det övergripande ansvaret för
dessa frågor.
_________

