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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-04

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

HALLSBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-04
Protokollet innehåller 
paragraferna §§

Datum för överklagan 2018-04-10 till och med 2018-05-01

Förvaringsplats för protokollet Social- och arbetsmarknadsnämndens förvaltningskontor
Underskrift/anslaget av

________________________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-04

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Ärendelista
§ 33 Sammanträdets inledning
§ 34 Patientsäkerhetsberättelse för Hallsbergs kommun 2017
§ 35 Kvalitetsberättelse 2017
§ 36 Ekonomisk uppföljning
§ 37 Statistik sjukfrånvaro SAF 2018
§ 38 IFO-statistik
§ 39 Val av dataskyddsombud
§ 40 Ny taxa för gräsklippnings- och snöröjningstjänster via Arbetsmarknads- och 

integrationsenheten
§ 41 Angående statsbidrag för habiliteringsersättning
§ 42 Förvaltningschefen informerar
§ 43 Borttagen på grund av sekretess
§ 44 Borttagen på grund av sekretess
§ 45 Borttagen på grund av sekretess
§ 46 Meddelanden
§ 47 Anmälan av delegationsbeslut
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-04

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 33- Sammanträdets inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande öppnar mötet.

2. Dagordningen godkänns.

3. Sören Helgesson (s) ersätter Linda Eng (mp)
    Ingrid Grahn (l) ersätter Lena Gunnarsson (kd)

4. Ingen anmälan om jäv.

5. Ingrid Grahn (l) utses att tillsammans med ordförande justera protokollet.
 

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-04

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 34 - Patientsäkerhetsberättelse för Hallsbergs kommun 2017 
(18/SAN/80)

Ärendebeskrivning

Marjut Alfalk, MAS, presenterar patientsäkerhetsberättelse för Hallsbergs kommun 2017 
(enligt bilaga).

Patientsäkerhetslagen SFS 2010:695 ger vårdgivaren ett tydligt ansvar att bedriva ett 
systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra att 
vårdskador uppstår.

En patientsäkerhetsberättelse ska upprättas i mars varje år där det ska framgå:

1. Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår.

2. Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten.

3. Vilka resultat som uppnåtts.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att patientsäkerhetsberättelsen för Hallsbergs kommun 2017 
godkänns och läggs till handlingarna.

Beslut

Patientsäkerhetsberättelsen för Hallsbergs kommun 2017 godkänns och läggs till 
handlingarna.

Beslutsunderlag
 Patientsäkerhetsberättelse 2017, tjänsteskrivelse
 Patientsäkerhetsberättelse 2017

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-04

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 35 - Kvalitetsberättelse 2017 
(18/SAN/87)

Ärendebeskrivning

Områdeschef Helena Blomberg presenterar kvalitetsberättelsen för 2017 (enligt bilaga).

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 
systematiskt kvalitetsarbete trädd i kraft den 1 januari 2012.
Enligt SOSFS 2011:9 ska nämnden årligen upprätta en kvalitetsberättelse, där det ska 
framgå:
• hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens 
kvalitet har bedrivits
• vilka åtgärder som vidtagits samt
• vilka resultat som uppnåtts.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår att kvalitetsberättelsen för 2017 godkänns och läggs till handlingarna.

Beslut

Kvalitetsberättelsen för 2017 godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Kvalitetsberättelse 2017
 Kvalitetsberättelse 2017

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-04

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 36 - Ekonomisk uppföljning 
(18/SAN/47)

Ärendebeskrivning

Ekonom Mohammed Ahmad Barkhad presenterar den ekonomiska rapportens 
helårsprognos som baseras på utfall t.o.m. februari och analys av årets resterande månader. 
Överskottet på förvaltningsgemensamt avser huvudsakligen ej fördelad budget. Cirka 2,5 
mnkr av särskilda boendens underskott beror på köp av sjuksköterskor från 
bemanningsbolag. Underskottet inom verksamheten för funktionshindrade beror på 
överanställningar pga. brukare som behöver extra resurser.

Förslag till beslut

Att lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

Beslut

Den ekonomiska rapporten läggs till handlingarna.

Förvaltningen får i uppdrag att arbeta med en budget i balans.

Beslutsunderlag
 Ekonomisk rapport februari 2018

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-04

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 37 - Statistik sjukfrånvaro SAF 2018 
(18/SAN/78)

Ärendebeskrivning

Statistik över sjukfrånvaron i januari 2018 presenteras enligt bilaga.

Den totala sjukfrånvaron i januari 2018 var 10,63 %. Föregående månad var 8,64 %. 
Sjukfrånvaron har ökat på de flesta enheter under januari månad. Förvaltningen forsätter att 
arbeta med sjukfrånvaron.

Förslag till beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Statistik sjukfrånvaro SAF 2018

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-04

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 38 - IFO-statistik 
(18/SAN/31)

Ärendebeskrivning

IFO-statistik efter februari 2018 presenteras enligt bilaga.

Förslag till beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag
 IFO-statistik februari 2018

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-04

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 39 - Val av dataskyddsombud 
(18/SAN/81)

Ärendebeskrivning

Dataskyddsförordningen börjar gälla som lag i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter 
personuppgiftslagen. Förordningen innehåller många stora förändringar och vissa helt nya 
bestämmelser. Den ställer bland annat högre krav på hur vi hanterar och dokumenterar 
personuppgiftsbehandlingar. Förordningen ställer också krav på att alla offentliga 
myndigheter utser ett dataskyddombud. Rollen som dataskyddsombudet har är att vägleda 
kommunens verksamheter i arbetet med att följa den nya dataskyddsförordningen. 
Nämnden är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att utse dataskyddsombudet. Enligt 
beslut §101, fattat av kommunstyrelsen 2017-10-10 så ska ett gemensamt 
dataskyddsombud utses för kommunen och nedanstående förslag kommer att föreslås 
samtliga nämnder.

Förslag till beslut

Nämnden föreslås att utse Ellinor Halldan till dataskyddsombud från och med den 25 maj 
2018.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att utse Ellinor Halldan till dataskyddsombud 
från och med den 25 maj 2018.

Beslutsunderlag
 Val av dataskyddsombud

Expedieras till 

Administrativ chef

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-04

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 40 - Ny taxa för gräsklippnings- och snöröjningstjänster via 
Arbetsmarknads- och integrationsenheten 
(18/SAN/82)

Ärendebeskrivning

Arbetsmarknads- och integrationsenheten erbjuder gräsklippnings- och snöröjningsservice 
till kommuninvånare som har hemtjänstinsatser eller andra svårigheter som kan styrkas för 
att på egen hand kunna utföra dessa tjänster. Verksamheten behöver dels justera tidigare 
taxa för att täcka kostnaderna för tjänsterna, dels inte konkurrera med liknande tjänster som 
erbjuds hos privata näringslivet. Justeringen innebär en förhöjd taxa med 50 kronor per 
tjänst. 

Förslag till beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att anta ny bilaga med ny taxa till 
tjänsteskrivelse Dnr 2015/21 SAN 737 om gräs- och snöröjningsservice via Arbetsmarknads- 
och integrationsenheten. Taxan för snöskottning ska gälla från 1 maj 2018. 

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta ny bilaga med ny taxa till 
tjänsteskrivelse Dnr 2015/21 SAN 737 om gräs- och snöröjningsservice via Arbetsmarknads- 
och integrationsenheten. Taxan för gräs- och snöröjningsservice ska gälla från 1 maj 2018. 

Social- och arbetsmarknadsnämnden önskar tillägga att taxan även gäller för gräsklippning 
från den 1 maj 2018.

Beslutsunderlag
 Ny taxa för gräsklippnings- och snöröjningstjänster via arbetsmarknads- och 

integrationsenheten

Expedieras till 

Områdeschef, arbetsmarknads- och integrationsenheten.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-04

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 41 - Angående statsbidrag för habiliteringsersättning 
(18/SAN/101)

Ärendebeskrivning

Rekvirering av statsbidrag för 2018 till kommuner för habiliteringsersättning.
I Hallsbergs kommun utgår idag följande habiliteringsersättning, 28: -/heldag och 19: -
/halvdag. Med hjälp av statsbidraget är det möjligt att höja summorna till 60: -/heldag och 
40: -/halvdag. Höjningen är möjlig att ha under den tid som kommunen ersätts med 
statsbidraget.

Förslag till beslut

Att social- och arbetsmarknadsnämnden höjer habiliteringsersättningen till 60: -/heldag och
40: -/halvdag, under den tid som statsbidraget ersätter kommunen för höjningen.

Beslut

Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att höja habiliteringsersättningen till 60: -
/heldag och 40: -/halvdag, under den tid som statsbidraget ersätter kommunen för 
höjningen.

Beslutsunderlag
 Statsbidrag för habiliteringsersättning

Expedieras till 

Områdeschef, verksamheten för funktionshinder.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-04

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 42- Förvaltningschefen informerar

Ärendebeskrivning

Förvaltningschef Jaana Jansson informerar om aktuella händelser och processer i 
förvaltningen:

 Semestervikarier som tackar ja till en anställning om minst åtta veckor under perioden vecka 
25-33 får en bonus på 4000 kronor.

 Förvaltningen ser i dagsläget inget bekymmer med undersköterskor inför sommaren. Det är 
däremot svårt med bemanning av sjuksköterskor. Bemanningsföretagen börjar även nu få 
problem med att rekrytera sjuksköterskor. Förvaltningen har beslutat om ett "sommarpaket" 
för sjuksköterskor som väljer att flytta sin semester under vecka 25-33. Sommarpaket 
innebär en bonus på 5000 kronor per vecka.

 Vårdcentralen i Hallsberg har meddelat att de börjat kolla på statistik över besökare till 
distriktskötemottagningen i Vretstorp. Kommunen bemannar vårdcentralen.

Förslag till beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Att lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-04

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 43 - Borttagen på grund av sekretess 
(18/SAN/83)

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-04

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 44 - Borttagen på grund av sekretess 
(18/SAN/84)

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-04

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 45 - Borttagen på grund av sekretess 
(18/SAN/85)

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-04

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 46- Meddelanden

Ärendebeskrivning

Nedanstående meddelanden finns att läsa vid sammanträdet 2018-04-04:

1. Dnr 17/SAN/275-4
Beslut från IVO 2018-02-28: Tillsyn av individ- och familjeomsorgen i Hallsbergs kommun, 
med fokus på hantering av förhandsbedömningar samt vissa delar i handläggningen av 
utredningar enligt SoL.

2. Dnr 18/SAN/67
2018-03-01: Information om påbörjad lex Sarah-utredning, Assistans för dig i Sverige AB.

3. Dnr 18/SAN/75
Beslut från Arbetsmiljöverket 2018-03-05: Avskrivning av ärende.

4. Dnr 18/SAN/88
2018-03-06: Yrkande från PL-gruppen och Sydnärke FUB, höjning av 
habiliteringsersättningen.

5. Dnr 18/SAN/73
2018-03-07: Inspektionen för vård och omsorg, begäran om uppgifter.

6. Dnr 18/SAN/76
Beslut från IVO 2018-03-07: Tillsyn av HVB för ensamkommande barn och unga vid 
Hasselbacken Hallsberg.

7. Nämndens verksamhetsbesök: Werners backe.

Förslag till beslut

Att lägga meddelandena till handlingarna.

Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2018-04-04

Social- och arbetsmarknadsnämnden

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

§ 47- Anmälan av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Nedanstående handlingar finns att läsa vid sammanträdet 2018-04-04:

1. Dnr 18/SAN/35
Beslut familjerätt, februari 2018

2. Dnr 18/SAN/36
Beslut enligt SoL, IFO, februari 2018

3. Dnr 18/SAN/37
Beslut enligt SoL, vård och omsorg, februari 2018

4. Dnr 18/SAN/38
Beslut enligt LSS, februari 2018

5.Dnr 18/SAN/19
Serveringstillstånd, februari 2018

7. Protokoll beredningsutskott/individutskott

 

Förslag till beslut

Att lägga delegationsbesluten till handlingarna.

Beslut

Delegationsbesluten läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Page 18 of 18



Sammanträdets inledning 

§ 33

   



Patientsäkerhetsberättelse för Hallsbergs 
kommun 2017

§ 34

18/SAN/80
   





































Kvalitetsberättelse 2017

§ 35

18/SAN/87
   



Tjänsteskrivelse Sida 1 av 1
Dnr:18/SAN/87 

Kvalitetsberättelse 2017

Ärendebeskrivning
Kvalitetsberättelse 2017 (enligt bilaga). 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete trädd i kraft den 1 januari 2012. 
Enligt SOSFS 2011:9 ska nämnden årligen upprätta en kvalitetsberättelse, där det ska framgå: 
• hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet har 
bedrivits
• vilka åtgärder som vidtagits samt 
• vilka resultat som uppnåtts.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kvalitetsberättelsen för 2017 godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet
Kvalitetsberättelse 2017 presenteras enligt bilaga. 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Jansson Helena Blomberg

Förvaltningschef Områdeschef

Bilagor
Kvalitetsberättelse 2017
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