KALLELSE
Sammanträdesdatum 2019-02-06

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Tid

Plats

13:00-16:00

Lokal: Sottern, kommunhuset Hallsberg

Beslutande ledamöter

Ej tjänstgörande ersättare

Veronica Wallgren (S)
Peter Hörlin (S), vice ordförande
Ulrika Björklund (M), 2:e vice ordförande
Ingegerd Svahn Karlsson (S)
Inga-Britt Ritzman (S)
Robert Topalian (S)
Inger Hellqvist (C)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Ingela Hagenfors (KD)
Jimmy Olsson (SD)
Jane Svedhjelm (SD)

Henrik Axelsson (S)
Kerstin Larsson (S)
Örjan Åberg (S)
Sören Pettersson (V)
Erik Teerikoski (C)
Ulrika Lycketeg (C)
Olle Isacsson (M)
Ingrid Grahn (L)
Jussi Rinne (SD)
Vakant . (SD)
Monika Spennare (S)

Övriga
Christina Lindvall, Sekreterare
Jaana Jansson, Förvaltningschef
Mohammed Ahmad Barkhad, Ekonom
Anette Söderström, Områdeschef hemtjänst
Clary Starck, Områdeschef särskilt boende/hälso- och sjukvården
Helena Blomberg, Områdeschef funktionshinder
Maria Johansson Engdahl, Områdeschef IFO
Anna Gustafsson, Områdeschef AMI
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Föredragande Veronica Wallgren
13:00

1 – Mötets öppnande
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Föredragande Veronica Wallgren

2 – Godkännande av dagordning
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Föredragande Veronica Wallgren

3 – Val av justerare
Ärendebeskrivning

Förslag på tid för justering av protokoll: Måndagen den 11 februari kl: 13:00.
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Föredragande Veronica Wallgren

4 – Tjänstgörande ersättare
Ärendebeskrivning

Inger Hellqvist (c) har meddelat förhinder och ersättare Erik Teerikoski (c) är inkallad i hennes ställe.
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Föredragande Veronica Wallgren

5 – Anmälan om jäv
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6 – Sekretessförbindelse, undertecknande

Föredragande Christina Lindvall

Ärendebeskrivning
Handlingarna läggs på bordet.


Undertecknas av samtliga ledamöter under sammanträdet och en undertecknad kopia av
dokumenten ges vid kommande nämndsammanträde den 6/3.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna sekretessförbindelsen och undertecknar
varsitt exemplar.
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Föredragande Jaana Jansson

7 – Ekonomisk rapport
Ärendebeskrivning
a. Årsbokslut (muntlig redogörelse)
b. Heltid som norm (muntlig redogörelse)
c. Sjukfrånvaro



Sammanställning över sjukfrånvaro Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, för
perioden januari-december 2018.
Även redovisning av sjukfrånvaro 2018 HBG + förvaltningarna, bifogas som handling.

d. VFF plan (muntlig redogörelse)

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna rapporterna och lägga till handlingarna.
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Föredragande

8 – Utbildning
Ärendebeskrivning
Muntlig redogörelse.
a. Särskilda boenden/Hälso- och sjukvårdsenheten

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.
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Föredragande

9 – Patientsäkerhetsberättelse
Ärendebeskrivning
Ärendebeskrivning

Marjut Alfalk, MAS, presenterar patientsäkerhetsberättelse för Hallsbergs kommun 2018 (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 2018, godkänns och läggs till
handlingarna.
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Föredragande

10 – Brukarundersökning IFO
Ärendebeskrivning
Muntlig redogörelse.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.
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Föredragande

11 – IFO-statistik
Ärendebeskrivning
IFO-statistik för åren 2017-2018.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna rapporten och lägga till handlingarna.
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12 – Internkontroll kvartal 3 och 4

Föredragande

Ärendebeskrivning
Sammanställning av Internkontroll kvartal 3 och 4 år 2018.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås godkänna informationen om internkontroll och lägga
till handlingarna.
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13 – Översyn beläggning och korttidsbeslut
Ärendebeskrivning
Muntlig redogörelse.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.

Page 14 of 128

Föredragande

KALLELSE
Sammanträdesdatum 2019-02-06

Föredragande Jaana Jansson

14 – SÄBO-mat
Ärendebeskrivning
Ärendebeskrivning

Då vi vet att matsituationen och smakupplevelsen av god mat är väldigt viktig för våra äldre samt
att även doften av mat kan öka aptiten hos de äldre är det viktigt att maten vi serverar ska dofta
och smaka gott. Med anledning av den kännedomen gav social- och arbetsmarknadsnämnden
förvaltningen i uppdrag att undersöka hur vi kan få en jämställd kvalité på maten till våra äldre som
bor i våra särskilda boenden samt ge en beskrivning av matsituationen i dagsläget.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår Social- och arbetsmarknadsnämnden:
- att förvaltningen tillsammans med måltidsavdelningen fortsätta utreda hur vi kan erbjuda en
varierad och näringsrik kost gällande nutrition och kostnader för våra boenden.
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Föredragande

15 – Extra tjänster
Ärendebeskrivning
Muntlig redogörelse.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.
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Föredragande

16 – Trygg hemgång
Ärendebeskrivning
Muntlig redogörelse.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.
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Föredragande

17 – Värdighetsgarantierna
Ärendebeskrivning
Muntlig redogörelse.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen och ge Social- och
arbetsmarknadsnämndens beredningsutskott fortsatt uppdrag att följa ärendet om
Värdighetsgarantierna.
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Föredragande Jaana Jansson

18 – Förvaltningsplan
Ärendebeskrivning
Ärendebeskrivning

En förvaltningsplan för samtliga verksamhetsområden inom social- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagits
fram.
Enligt de styrdokument vi har i Hallsbergs kommun ska förvaltningschefen upprätta en beskrivning av de olika
uppdragen till områdescheferna inom förvaltningen samt en beskrivning av hur förvaltningen planerar att
arbeta för att nå de mål som social- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat om, i en förvaltningsplan.
Förvaltningsplanerna finns för att hålla en god ordning och ge överblick över förvaltningens planerade arbete
under det kommande året.

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår:



att social- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningsplanen för år 2019 för social- och
arbetsmarknadsförvaltningen.
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Föredragande

19 – Årsredovisning
Ärendebeskrivning
Utskick kommer senare.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägga till handlingarna.
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Föredragande

20 – Ej verkställda beslut
Ärendebeskrivning
Handlingarna läggs på bordet.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen och lägga till handlingarna.
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21 – Utvärdering av verksamhetsbesök

Föredragande

Ärendebeskrivning
Muntlig redogörelse.
Datum för kommande verksamhetsbesök:



20/3-19 IFO, samling kl: 08:00 vid Socialförvaltningen.
15/5-19 AMI, samling kl: 08:00 vid Socialförvaltningen för gemensam transport till AMI.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.
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22 – Nedläggning av faderskapsutredning,
ärende 1

Föredragande

Ärendebeskrivning
Handlingarna läggs på bordet.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås gå enligt förvaltningens förslag om beslut:
- att lägga ner faderskapsutredningen, enligt föräldrabalkens 2 kap. 7 § punkt 1.
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23 – Nämndsekreteraren informerar
Ärendebeskrivning
Muntlig redogörelse.
a. Mailadresser - Hallsbergsmail
b. Meetings - radera gamla dokument
c. Uppdatera arbetsgivarintyg för arvoden

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.
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Föredragande Christina Lindvall
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24 – Förvaltningschef/områdeschefer
informerar
Ärendebeskrivning
Muntlig redogörelse.

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna informationen.
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Föredragande

25 – Meddelanden
Ärendebeskrivning
Se pärmen.
a. Jourersättning, information

Förslag till beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta att informationen om meddelanden läggs till
handlingarna.
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26 – Frågor till förvaltningen/ordförande

Föredragande

Ärendebeskrivning
Frågor till förvaltningen eller ordförande ska meddelas senast kl: 12:00 dagen innan sammanträdet.
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Ekonomisk rapport
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SAF
övertid 2017 (tkr)

Omräde

för funktionshindrade

boende

Förvaltningsgemensamt
Särskilda

Hemtjänst

Verksamheten

(tkr)

LSS (f.d. KSF och BIF)
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration

övertid 2018

Totalt 2017

SAF
Omräde

Jan

1

Jan

Sep
0

Okt
5

Nov

Nov

481

11

Dec
5

Totalt

Totalt

5 521
3 058
863
894

103

368
168

93

17

67

164
19

Aug

251

8

10 622

15

57
69

1

Jul

2

618

Jun

59

108

3

21

2

873

Ma]

399
222
79

5

5

41

999

Apr

4
4

3

-12

749

Mar

2

1

65
29

646

Feb

1

1

19
480
296
79
60
33

849

586
234

1

564
367
412
384
53
79
4

967

Okt

60

1

390
184
36
29

954

487
180
72

500
253
72
135
24
105
14
0

470
256
99

7

949

384
263
79

69
92
49
2

Aug

Dec

989

Jul

Sep

0

Jun

828

Apr

Diff

5

2018/2017

Diff

i

%

5%
16

-220

40%

-25%
-34%

Ma]

0

Mar

141

Feb

330

108
4 057
2 755
869
675

-55

30
5

71

241

70
80

142

91

-19%

i

mänad 2018

med 2017 förutom feb och aug. Totala
med cirka 2 mnkr eller 19%

övertiden har minskat

jämfört

Övertiden har minskat nästan varje

Kommentar:

022

463

7

109

8

-1

18

27

7

58
22

8 599

2

324
235
93

0

287

105

619

12

36
5

310

273
170
89
22

805

11

9
18

3
358

599

16

0

411

716

5

38
0
0

457

Förvaltningsgemensamt

67
57
2

673

Särskilda boende

3

10 622
8 599

1%
11

560

-2

-27%
-10%

0

-58

678
619

6

585

-68

873
805

-303

360
382
70
64
6
0

102

5

720

271

54
0

5
310
280
54
69

0

892

362
212
54

0

5
276
162
74
57

757

70
15
0

999
599

-2

854

400

-2

()

-33

749
716

Totalt

27

646
673

Dec
849
560

Nov

-289

Okt
967
585

Sep

-381

Aug
954
720

Juli

-234

Juni

-56

949
892

Mai

989
757

Apr

-232

Mar

26

828
854

141

818

022

-323

Feb

818

251

1

Hemtjänst

Jan

306
67
40

Vefksamheten för funktionshindrade
LSS (f.d. KSF och BIF)

(tkr)

och 2017

Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknad och integration

2017

Totalt 2018

Üverlid

Övertid

Differens 2018

%rtid 2018

2019-01-07 09: 17

.

1
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1 300

1 100

900

700

500

300

100

100

2019-01-07 09:17

1

141

m

Jan

828

854

Feb

989
954

720

Mai

957

585

Juni

2017

849

560

Jull

| Övertid

-

Sep

749716

övertid (tkr)

Aug

6 46673

2018

och arbetsmarknadsnämnden

892

Apr

949

Social-

757

Mar

! Övertid

999

599

Okt

873
aus

Nov

619

678

Dec
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Sjukfränvaro Social— och arbetsmarknadsförvaltingen,

Sammanställning för Januari —december 2018

Sjukfränvaron totalt per

mänad 2017

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

9,92%

10,06%

10,01%

9,17%

9,00%

8,04%

6,69%

8,02%

9,13%

9,48%

9,75%

8,94%

Sjukfränvaron totalt per

mänad 2018

Januari

Februari

Mars

April

Mai

Juni

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Dec

10,51%

11,34%

9,40%

8,94%

7,21%

5,98%

5,97%

7,09%

8, 14%

8,34%

9,04%

8,29%

Sjukfränvaron äldersindelat

:

Jan

<=29 är
30-49 är

>=50 är
Totalt

-

dec 2017

%
8,18 %
9,99 %
8,99 %
8,46

Jan

-

dee 2018

%
8,47 %
8,57 %
8,38 %
7,71
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HBG:S K:N
10,51 (9,92)

SAF
5,54 (7,87)

BIF

5,87 (8,27)

5,07 (8,44)

nos

4,37 (6,21 )

2,09 (6,28)

KSF

REDOVISNING AV SJUKFRÄNVARO 2018 HBG +FÖRVALTNINGAR
JAMF6R 2017 INOM PARANTES

7,64 (8,66)
7,20 (8,05)

3,96 (4,60)

11,34 (10,06)

3,80 (2,20)

8,81 (8,77)

4,87 (7,12)

JANUARI
FEBRUARI

5,70 (6,63)

7,40 (8,58)
6,15 (7,88)

MARS
5,06 (6,04)

9,40 (10,01)
8,94 (9,17)

APRIL
7,21 (9,00)

2,92 (4,35)
1,25 (2,12)

6,87 (7,31)

4,32 (7,19)

5,96 (7,80)

3,79 (5,49)

MAJ
3,96 (5,71)

5,24 (7,26)

5,98 (8,04)

0,37 (0,12)

4,82 (6,58)

3,02 (1,57)

JUNI

4,66 (4,15)

5,97 (6,69)

5,36 (6,31)

4,53 (5,21)

3,72 (5,08)

JULI
7,09 (8,02)

2,71 (4,07)

5,55 (6,48)

2,85 (4,26)

AUGUST!
8,14 (9,13)

3,62 (1,13)

7,23 (7,88)

2,87 (1,74)

3,93 (2,86)
7,71 (6,65)

3,01 (3,06)

7,09 (6,93)

4,95 (5,47)

5,75 (6,74)

3,43 (5,67)

6,23 (6,00)

8,29 93,94)

5,47 (6,52)

5,22 (7,93)

2,90 (2,90)

6,58 (6,65)

6,75 (6,96)

8,38 (8,99)

6,27 (7,93)

4,60 (6,43)

2,08 (1,95)

5,94 (6.86)

6,77 (7,47)

10,38 (9,99)

4,80 (6,36)

5,84 (5,76)

8,34 (9,48)

SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

7,92 (8,67)

7,39 (8,72)

4,47 (5,32)

3,42 (1,87)

7,00 (7,77)

JAN—DEC
1

5,92 (7,23)

7,07 (7,88)

7,28 (6,83)

7,48 (6.93)

KVARTAL
2

5,82 (6,50)

6,18 (6,43)

9,04 (9,75)

KVARTAL
3

8,59 (9,39)

8,12 (7,90)

KVARTAL

7,32 (7,54)

7,92 (7,91)

KVARTAL 4
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Patientsäkerhetsberättelse
9
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HALLSBERGS

Tjänsteskrivelse

Side 1

KOMMUN

B““

Patientsä kerhetsberättelse är

2018

Ärendebeskrivning
Marjut

Alfalk,

MAS, presenterar patientsäkerhetsberättelse

för Hallsbergs

kommun 2018

(enligt bilaga).

Patientsäkerhetslagen SFS 2010:695 ger värdgivaren ett tydligt ansvar att bedriva ett
systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra att

värdskador uppstär.
En patientsäkerhetsberättelse ska upprättas
1.

mars varje är där det ska framgä:
Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregäende kalenderär.

2. Vilka

3. Vilka resultat

Förslag

som vidtagits för
som uppnätts.

ätgärder

till

att

i

öka patientsäkerheten.

beslut

Förvaltningen föreslär:
att patientsäkerhetsberättelsen, för Hallsbergs

godkänns och läggs

ar

aa

_

.-

till

2018,

handlingarna.

'marknadsförvaltningen

sson

Förv tnings

kommun

Marjut Alfalk
ef

Medicinskt ansvarig sjuksköterska;

Büagor
Patientsäkerhetsberättelse är 2018
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MAS

„1

Datum: 2019-03—01

Ärendenummer:
Författare: Marjut Alfalk

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Medicinskt ansvarig för rehabiliteringen

Patientsäkerhetsberättelse
för Hallsbergs kommun
Är2018

Kontakt
E-post: socialforvaltning@halIsberg.se

HALLSBERGS

Telefon: 0582—68 50

KOMMUN

00
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Datum

Sida

2019-03-01

2(22)
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Datum

Side

2019-03-01

4(22)

Sammanfattning
Hälso-och sjukvärden ska vara patientfokuserad, kunskapsbaserad och
organiserad för att skapa förutsättningar för en säker värd. Patienten ska känna
sig trygg,

säker och delaktig

kunna utföra
Hallsbergs

sitt

i

kontakten

med värden.

Likasä ska varje medarbetare

arbete under sädana förutsättningar att en säker värd kan ges.

kommuns äldreomsorg

har utarbetat en styrmodell utifrän kravet

enligt systematiskt kvalitetsledningssystem

(SOSFS 2011:9) för att systematiskt

och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvalitén verksamheterna.
i

Process för awikelsehantering har tagit fram för förvaltningen för att utveckla och
säkerställa kvalitén

med
för

och förebygga värdskador. Likasä har en arbetsgrupp arbetat

processen för teamarbete. Teamarbetet kring patienten

hög patientsäkerhet samt

utifrän processer

ett arbete

met gemensamma

en förutsättning

'a'r

mäl. Egenkontroller

och rutiner för patientsäkerhet har introducerats för chefer

samt legitimerade.
Utifrän

om

den nya lagen

utskrivningsklara

har en arbetsgrupp tagit fram processer
lagen samt samverka

i

som trädde

som

kraft

den

1 januari

ska underlätta arbetet

värdkedjan. Intern instruktör

kommunen för att vidare

i

utbilda sjuksköterskor

i

i

med

beslutsstöd finns

bedömning av

Även god och säker kommunikation är en förutsättning för god

2018

att följa

i

rätt värdnivä.

kvalitet därför har

kommunikationsverktyget SBAR aktualiserats.
Ett start

schemaarbete har utförts gällande sjuksköterskorna för

förutsättningar att utföra en

god och

kvalitetssäker värd. 1 juni

att

ge bra

2018 började

sjuksköterskorna arbeta dagtid samt vissa helger för att skapa kontinuitet

i

värden. Kvällar samt nätter har bemannats av timanställda eller
hyrsjuksköterskor. Mälet är att alla sjukskötersketjänster ska vara besatta av
ordinarie personal.

Riskbedömningar har gjorts inför större förändringar.

Framöver behöver Hallsbergs arbeta med implementering av processen för
teamträffar samt avvikelser. Vidare behöver kunskap samt registrering
säkerställas gällande

de

olika kvalitetsregistren.

Implementering samt struktur för uppföljning av egenkontroller av processer och
rutiner för patientsäkerheten

behöver fortsätta under 2019.
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Datum
Sida

2019—03-01

1

Inledning

Enligt patientsäkerhetslage
n

SFS 2010:659 ska värdgivaren skriv
a en

patientsäkerhetsberättelse. Idén

och

5(22)

med

tydligt för alla redovisa strat
egier,

patientsäkerhetsberättelsen är
att öppet

mäl och resultat av arbetet

med

att

förbättra patientsäkerheten.

Patientsäkerhetsberättelsen ska
ha en sädan detaljeringsgrad att
det gär att
bedöma hur arbetet med att systemat
iskt och fortlöpande utveckla och
säkra
kvaliteten har bedrivits iver
ksamhetens olika

delar‚ och att informationsbeho
vet
hos externa intressenter tillgodose
s. SOSFS 2011:9 7 kap. 3
&.

Patientsäkerhetsberättelsen hör
utformas sä att den kan ingä värd
givarens
Iedningssystem för patientsäker
het. Patientsäkerhetsberättelsen
ska vara färdig
senast den 1 mars varje är.
i

2 Övergripande mäl
SFS 2010:659‚3 kap.

1

9 och SOSFS 2011:9‚ 3 kap.

Socialnämndens mäl 2018
Hallsbergs kommun ska alla männ
iskor känna

2.1
|

sig trygga.

Vär

offentligt

finansierade välfärd ska inte lämn
a nägon utanför, oberoende av etnis
k och
religiös tillhörighet, kön eller
älder, utan ska anpassas utifrän
den enskildes behov.
Hälso— och sjukvärden ska vara
patientfokuserad, kunskapsbase
rad och
organiserad für an skapa förutsät
tningar för en säker värd.

Patienten ska känna sig trygg
, säker och delaktig kontakten med
värden. Likasä
ska varje medarbetare kunna
utföra sitt arbete under säda
na förutsättningar att
en säker värd kan ges.
i

Nämndmäl:
känna

Alla

sig trygga

Indikator: Vid

som har insatser av social- och arbetsma
rknadsförvaltningen

med

bedömd

risk

hemtjänst ha ätgärdsplan.

ska 100

% av brukare inom särskilt boende och

2.2

Regionala mäl södra länsdelen

2.3

Förebyggande arbetssätt och rehabili
tering

Förebyggande arbete för

munhälsa

med

ska

insatsen.

att förhindra fallskador, tryck
sär,

undernäring samt dälig

stöd av kvalitetsregistret Senior
alert ska erbjudas
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alla

med

hemsjukvärd,

alle

som ber

i

särskilt

Kommunen

ska registrera minst 90

Mälet är

minska

att

fall

Datum

Sida

2019-0301

6(22)

boende och som vistas pä korttidsboende.

%

riskbedömningar

med

planerade ätgärder.

och trycksär.

Rehabiliteringsmodulen

i

Senior alert ska användas

slutet av 2018. Fler patienter görs delaktiga

i

i

relevanta verksamheter vid

sin rehabiliteringsprocess

genom

bedömningsinstrumentet COPM.
Fler patienter fär sin bläsdysfunktion

utredd

i

Senior alert. Päbörja användning av

modulen 2018.
Arbetet

med

mätninga r.
Mäl:
Alle

värdhygien ska följas upp av

verksamheter genom

ärliga

Detta för att värdrelaterade infektioner ska minska.

God värd

personer

vid

demenssjukdom

med BPSD-symtom

Demens) ska bedömas
registreras

alla

i

BPSD

(Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid

enligt NPI skattning (skattning

av symtom) och hör

registret.

Personal ska ha kunskap och grundläggande utbildning

omvärdnad,

enligt

Demen$ams

om

demensvärd/

utbildningsmodell.

MÄL: Sammanhällen värd och omsorg
Hallsbergs

kommun

ställningstagande

ska använder strukturerat beslutsstöd för

till

värdnivä vid de flesta situationer dä patienten försämrats.

Utbildade instruktörer
All

bedömning och

i

klinisk

bedömning och beslutsstöd under 2017.
i

värdplanering sker enligt beslutad Vi5am modell för värdplanering inför

utskrivning.

Utbildning

i

SBAR (SBAR

är en fastställd modell för hur

kommunikationen ska ske

mellan yrkesgrupper).
All

samordnad

individuell planering (SIP) sker enligt beslutad

Värdplanering sker vid de ﬂesta

tillfällen via

Vi5am modell.

video pä distans.

NPÖ (nationell patientöversikt) ska användas av all legitimerad personal
kommunen för att inhämta information samband med övertagande av

i

i

värdansvar.

Mäl:

70

God värd

vid Iivets slut

% täckningsgrad för registrering av förväntade dödsfall

i

Svenska

palliativregistret.

Förbättra värdet för indikatorerna brytpunktssamtal, smärtskattning, munhälsa

samt ordination av injektionsmedel mot ängest
Alle

vid

verksamheter använder e-utbildning Allmän
i

behov med 5 %.

palliativ värd.
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Datum

Side

2019-0301

7(22)

3 Organisatoriskt ansvar för
patientsäkerhetsarbetet
SFS 2010:659‚3 kap. 9 5 och SOSFS 2011:9 7
,
kap. 2

5,

P

1

kommun, Social och arbetsmarknadsförvaltningen bedriv
er hälso- och
sjukvärd under verksamheterna Äldreomsor
g, Hälso- och sjukvärd samt
Funktionshinder.
Hallsbergs

3.1

Värdgivare

Värdgivaren

pä ett sätt

tillika

som

socialnämnden ska planera, leda och kontrollera
verksamheten
till att god värd enligt hälsooch sjukvärds-lagen upprät

leder

thälls

(Patientsäkerhetslagen 2010:659). Värdg
ivaren ansvarar för att det finns ett
ledningssystem för verksamheten. Ledningssy
stemet ska

användas för

att

systematiskt och foﬂlöpande utveckla och
säkra verksamhetens kvalitet (SOSFS
2011:9). Denna föreskrift ska även tilläm
pas det svstematiska
patientsäkerhetsarbetet enligt 3 kap. Patien
tsäkerhetslagen (2010:659).
Värdgivaren ska ärligen dokumentera patien
tsäkerhetsarbetet en
patientsäkerhetsberättelse. Värdgivare
n ska fortlöpande dokumentera arbetet
med att utveckla och säkra verksamhetens kvalitet och
hör varje är upprätta en
i

i

sammanhällen

3.2

kvalitetsberättelse (SOSFS 2011:9).

Förvaltningschef

Förvaltningschef har ett övergripande ansva
r för patientsäkerhet, kvalitet och god
värd inom sitt omräde. detta ansvar ingär

implementering av kontroll av

|

följsamhet av de

3.3

riktlinjer

och rutiner

MAS fastställer för verksamheten.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska,

MAS

Medicinskt ansvarig sjuksköterska har överg
ripande ansvar för att utarbeta
riktlinjer och rutiner utifrän gällan
de lagstiftning och föreskrifter samt

uppföljning,

kontroll

och

tillsyn

värd tillgodoses.

!

av dessa sä att kraven pä

kvalitet, hög patientsäkerhet och god
ansvaret ligger ocksä att skriva en patientsäker
hetsberättelse

senast 1 mars.

3.4

Omrädeschef

Omrädeschefen har

ett övergripande ansvar för att leda
och följa upp det
svstematiska kvalitets— och patientsäkerhetsar
betet och är ansvarig för

resultatet

inom

sitt

verksamhetsomräde.

Omrädeschef ansvarar för

att

regelbundet under äret rapportera verksamhet
ens

och förbättringsätgä rder till medicinskt ansvar
iga och verksamhetschef
Omrädeschefen ansvararför att de processer, riktlin
jer
och rutiner som fastställts blir implementerade
verksamheten. Om rädeschefen
ska säkerställa att verksamhetens personal
arbetar enlighet med de processer,
riktlinjer och rutiner som ingär
ledningssystemet.
resultat

för hälso- och sjukvärden.

i

i

i
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3.5

Datum

Sida

2019-03-01

8(22)

Enhetschef

Enhetschefen har ansvar för
kvalitets-

att |eda, bedriva

och patientsäkerhetsarbetet inom

och

sin

följa

upp det systematiska

enhet och är ansvarig för

resultatet.

Enhetschefen ansvarar för att under äret dokumentera hur det systematiska
kvalitets—

och patientsäkerhetsarbetet bedrivs samt

vilka resultat

Resultat och förbättringsätgärder ska regelbundet rapporteras

och medicinskt ansvariga. Enhetschefen ansvarar för
arbetar enligt de processer,

3.6
All

riktlinjer

som uppnäs.
omrädeschef

verksamhetens personal

och rutiner som ingär ledningssystemet.
i

Personal inom värd- och omsorg och funktionsstöd

personal är skyldig att bidra

upprätthälls

som

att

till

ingär

i

genom

att arbeta

till

i

att

hög patientsäkerhet och

med de

enlighet

ledningssystemet och medverka

i

kvalitet

processer, riktlinjer och rutiner

verksamhetens patientsäker-hets-

och kvalitetsarbete.

3.7

Expertfunktioner

Hygiensjuksköterska frän värdhygien, Region Örebro Iän deltar vissa aktiviteter
i

som

t ex.

hygienrond. Denna har ansvar gentemot

ingär att bistä

med

utbildning, rädgivning

Hemrehabiliteringssjukgymnast arbetar
är.

kommunerna och uppdraget
i

och konsultation

med

i

hygienfrägor.

rehabilitering av patienter över 65

Är anställd pä Hallsbergs värdcentral.

Handrehabilitering. Tvä arbetsterapeuter har

med handskador

utifrän

till

överenskommelse med

uppdrag

att

behandla personer

länet. Patienterna remitteras

av

lä'kare.

Hjälpmedelstekniker. En hjälpmedelstekniker är anställd inom social- och

arbetsmarknadsförvaltningen och arbetar pä

med att handha de

hjälpmedelsservice

kommunens egen
som kommunen

hjälpmedel

Teknikern sköter service, underhäll och leverans av
större hygienhjälpmedel

som

3.8
Ett väl

som

i

sin tur utbildar

Samverkan för

ex sänger, lyftsystem och

Iegitimerad personal förskrivit.

Förflyttningsinstruktör utbildas av externt företag.
instruktörer,

t

själv äger.

l

kommunen finns 11

baspersonal förflyttningsteknik.
i

förebygga värdskador

att

fungerande samarbete

med

länets

kommuner och

Region Örebro län är en

förutsättning för ett framgängsrikt regionalt utvecklingsa rbete.

Regionala samverkansrädet är ett organ för information, samräd och samverkan
frägor

som

är av

gemensamt

intresse.

en chefsgrupp knutet för samverkan
Ivarje länsdel finns en länsdelsgrupp

Till

rädet är ett tjänstemannastöd

social välfärd

med

i

och värd.

representanter frän Region Örebro läns

länsdelsverksamheter, inklusive psykiatrins öppenvärd och representanter frän
länsdelens samtliga

i

form av

kommuner. Länsdelsgruppernas

uppgift är att stödja det
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Datum
Side

2019-03-01

9(22)

lokala utvecklingsarbetet, blend
annat utifrän handlingsplanen

om

värd och omsorg

de mest sjuka äldre iÖrebro

Medicinskt ansvariga

Örebro
för

“Sammanhällen

län".

länet har regelbundna träffar som
samordnas av Region
(enheten värd, välfärd och folkhälsa). Dessa
träffar ska vara ett forum

Iän

gemensamma

i

ställningstaganden

en god och säker värd pä

lika villkor

i

kommunal

samt

hälso- och sjukvärd

mat mälet

att det finns patientsäkra processer

i

länet.

|

länet sker

säkerställa

samverkan inom
en

sörja för att

palliativ

den

palliativ

värd pä

palliativa

värd

lika villkor,

genom

det palliativa rädet,

som

ska

oavsett bostads ort. Rädet ska ocksä

värden utvecklas

i

samma takt som

övrig hälso— och

sjukvärd.

Arbetsterapeuter frän

kommunen samt Region Örebro Iäns sjukgymnas
ter
samverkar kring det gemensamma ansva
ret att kommunens invänare erbjuds
rehabilitering.

Lokalt

samarbete Hallsberg sker
i

med

primärvärd, öppenvärdpsykiatrin samt

apotek.

3.9

Patienters och närstäendes delaktig
het
SFS 2010659 3 kap.
Patienterna och deras närstäende
erbjuds att medverka

genom

i

patientsäkerhetsarbetet

medverka pä rend samt samtal med Iäkar
e‚ sjuksköterska och
omvärdnadspersonal. Samverkan med
patient och anhörig sker ocksä
att

vid

inskrivningssamtal, genomförande
plan, kartläggningar

Patient och anhöriga blir informer
ade

samt anhörigträffar.

om

möjligheten att Iämna klagomäl och
synpunkter pä värden samt ge sin beskr
ivning och upplevelse av händelser.

3.10 Hälso- och sjukvärdspersonalens
rapporteringsskyldighet
SFS 2010:659‚ 6 kap. och SOSFS 7 kap.
Lagstiftningen reglerar vilka

som har skyldighet att rapportera värdskada eller
risk
för värdskada alternativt missförhäl
lande eller risk för missförhällande.
Awikelser är ett samlingsbegrepp pä
gäller för

verksamheten

socialtjänst

enligt Iagar

och stöd och service

till

allt som awiker frän de krav
och mäl som
och föreskrifter inom hälso- och sjukvärd,

vissa fu nktionshindrade.

All häl50o

och sjukvärdspersonal är skyldiga att
bidra till
upprätthälls. Personalen ska till värdg
ivaren rapportera

händelser

som medfört

eller

att

hög patientsäkerhet

risker för

vä rdskada samt

hade kunnat medföra värdskada. Detta görs

verksamhetens avvikelsemodul
ansvarar för att snarast skriva

in

aller direkt

i

chef. Omvärdnadspersonalen
en awikande händelse verksamhetens
till

i

avvikelsemodul.
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Datum

Sida

2019-03-01

10(22)

3.11 Klagomäl och synpunkter
SOSFS 2011:9 5 kap. och 7 kap.
Klagomäl och synpunkter

som kammer direkt till verksamheten,

Patientnämnd och Inspektion för värd och omsorg (IVG) Iämnas

/omrädeschefen/MAS som ansvarar för
till

bäde den som lämnat synpunkt

eller

verksamheten. Resultatet redovisas

i

att

eller via
alltid

till

enhets-

synpunkten handläggs och äterkopplas

klagomäl äterkoppling sker även även

till

kvalitetsberättelsen.

3.12 Egenkontroll
SOSFS 2011:9 5 kap. och 7 kap.
Egenkontroller

som genomförts för att öka

göras av enhetschef samverkan
i

Resultatet följs

upp av

patientsäkerhet. Egenkontroll ska

med teamet utifrän

egenkontrollplan.

om rädeschef, MAS och MAR fyra gänger per är genom

verksamhetsuppföljning. Resultatet och analys redovisas under rubrik Resultat

och analys.
Egenkontroller

(tabell,

se nästa sida.):
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Datum

Sida

2019-03-01

Egenkontroll

Vid

bedömd

risk

Omfattning
ska brukarna ha en

Kvalitetsregister

är

Senior Alert

4 gänger per

Kvalitetsregister

är

Senior Alert

4 gänger per

Kvalitets register

är

Senior Alert

fall

Riskbedömning av trycksär

Beslutsstöd ska användas

till

100%

Källa

4 gänger per

ätgärdsplan

Riskbedömning av

11(22)

4 gänger per
Förbättringstavla
är

Förbättra god värd Vid Iivets slut

—

Palliativa registret

4 gänger per
är

Minska antalet frakturer

4 gänger per
är

Hygienrond

1

Stickprov hygien av hygienombud

Palliativa registret

gäng per är

Awikelsesystemet

Förbättringstavla

4 gänger per
är

Förbättringstavla

4 gänger per

Nattfasta

Förbättringstavla

är
Skallutbildningar

Awikelser/klagomäl/synpunkter

Öka användandet av SBAR

1 gäng per är

Förbättringstavla

4 gänger per

Awikelsesystemet,

är

Patientnämnd, IVO

4 gänger per
Förbättringstavla
är.

Kontroll av narkotika

i

akut— och

buffertförräd

1 gänger per

mänad

Internkontroll

Kontroll av medicintekniska

produkter

Besiktning av nytselar

1 gäng per är

2 gänger per
är

Besiktning av lyftar

Lä kemedelsgenomgängar

Förbättringstavla

1

gäng per är

Förbättringstavla

Förbättringstavla

1 gänger per
är

Page 45 of 128

Förbättringstavla

4 Process — ätgä rder för

Datum

Sida

2019-03431

12(22)

öka

att

patientsä kerheten
SFS 2010:659 3 kap.
Strategin för Hallsbergs
utifrän

kommun för att

öka patientsäkerheten är

mäl kartlägga, vidta ätgärder samt utvärdera

diskussionerförs

i

att strukturerat

och

resultat. Analyser

socialnämndens och ledningsgruppens sammanträden. De

kvalitetsredovisningarna används

planering av mäl och budget för verksamheten.

i

som

Verksamhetsberättelse görs ärligen

uppföljning av de olika enheternas

verksamhet. Egenkontroller har upprättats utifrän patientsäkerhet som

under äret bäde

med

chefer samt legitimerade. Resultaten

MAS/MAR genom

omrädeschef och

olika

följs

följs

upp

upp av

verksamhetsuppföljhing.

Vära verkth att mäta patientsäkerheten är nationella kvalitetsregistren Senior
Alert, Palliativa registret

samt BPSD. Senior Alert görs riskbedömningar, ätgärder
|

och utvärdering angäende trycksär,
registret registreras hur

förbättra värden

i

undernäring och munhälsa.

fall,

värden av en person

livets slut. Resultatet

i

livets

används för

värden häller och vad som behöver förbättras.
psykiska

symtom

skattningsskala

vid

demens) görs

som gör det

registrering

möjligt att

hur mycket det päverkar personen

l

slutskede

|

Palliativa

varit. Syftet

att se vilken kvalitet

är att

som

BPSD (beteendemässiga och

samt bedömning med

hjälp av

bedöma hur ofta BPSD förekommer och

med demenssjukdom.

En analys av eventuellt

tänkbara orsakergenomförs, en bemötandeplan utformas och individanpassade
ätgärder sätts

in.

Awikelserapportering analyseras och förebyggande ätgärder sätts

minska risken för upprepning. Enhetschef ansvarar tillsammans
och arbetsterapeut för att regelbundet informera
erfarenheter frän awikelserapportering

till

om

in

für att

med sjuksköterska

ätgärder och äterföra

personal pä enheten. Medicinskt

ansvarig gör en övergripande uppföljning av awikelser

i

patientsäkerhetsberättelsen.

För att medicinska bedömningen vid akute tillständ ska

strukturerad och för att

bli

patienten ska fä optimal värd pä rätt värdnivä använder sig sjuksköterskor av
beslutsstöd.

SBAR används och

syftar

till

att informationsöverföringen

i

värdkedjan

blir

systematisk och säker. Riskerna minskar för att information glöms bort eller
misstolkas.

4.1

Därmed minskar ocksä

risken för värdskador.

Riskanalys

SOSFS 2011:9 3 kap
Riskanalys har gjorts vid större förändringar verksamheten
i

Under 2018 har

riskanalys gjorts

i

samband med minskning av

akut- och

buffertförräd för bättre kontroll av narkotika. Analysen visade att Hallsbergs
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Datum

Sida

2019-0301

kommun

klarade sig bra pä tre Iäkemedelsförräd

istället

13(22)

för fyra för att hälla

hög

patientsäkerhet.
Riskanalys har ocksä gjorts

buffertförräden samt

i

införandet av lästa narkotikaskäp

införandet av Iäkemedelsskäp

i

gruppboende LSS samt

särskilda

till

i

akut och

patienterna pä

boende inom värd och omsorg.

Utredning av händelser — värdskador

4.2

HSLS-FS 201 7:40 3 kap och SOSFS 2011:9 7 kap.
Sjuksköterska, arbetsterapeut, enhetschef och

MAS tar regelbundet del av och

upp awikande händelser som rapporteras awikelsesystemet. Varje

följer

i

yrkeskategori har skyldighet att dokumentera att

dokumentera de ätgärder som

man tagit del

Vid hög allvarlighetsgrad görs en vidare utredning av

MAS/MAR/omrädeschef och

därefter görs eventuell Lex Maria eller Lex Sarah anmälan

värd- och omsorg

-

och/eller HSL

antecknas

att

awikelsen

awikelserapport

4.3

till

Inspektionen för

IVG.

Även SOL
i

av awikelsen samt

vidtagits.

dokumentationen (ber0ende pä händelsens
inträffat, direkt

art)

vidtagna ätgärder och att

skrivits.

Informationssäkerhet

HSLS-FS 2016:40 7 kap.
Journalgranskningar är inte gjorda under 2018 pä grund av att
är utfört ijournalsystemet gällande

möta

KVÄ

vi

nu

följer

som

legitimerade utför.

med journalgranskning behöver

under 2019.

Loggkontroller för att upptäcka felaktig eller obehörig ätkomst
utförs iverksamhetssystemet Procapita

Rutinen har följts under 2018 och

4.4

kunna

processen för strukturerad dokumentation enligt NI

(nationella informationsstrukturen). Arbetet
fortsätta

ett start arbete

(kvalificerade värdätgärder) för att

socialstyrelsens krav pä uppföljning av ätgärder

Detta innebär att

vi

man

till

personuppgifter

samt NPÖ varje mänad genom

stickprov.

har inte hittat nägra awikelser kring detta.

Skydds och begränsningsätgärder

Riktlinje för skydds-

och begränsningsätgärder frän Region Örebro Län har tidigare

introducerats iverksamheten. Syftet

med

dessa är att skydda personer

svärigheter att själv göra riskbedömningarfrän att skada

bedömning teamsamverkan görs
i

i

varje enskilt

fall.

sig.

Denna

med

Riskanalys och

riktlinje

inkluderar

HSL, SOL och LSS.

Enhetschef är huvudansvarig för att riskbedömning genomförs, dokumenteras
och
följs

upp om

insatsen utförs enligt SOL eller LSS.

Arbetsterapeut

eller sjuksköterska är

huvudansvarig dä skydds och

begränsningsätgärder är förskriven eller ordinerad enligt HSL.
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4.5

Samverkan

Datum

Sida

2019-03-01

14(22)

vid utskrivning frän sluten värd

1 januari 2018 gäller en ny lag för samverkan vid utskrivning frän sluten värd.
Syftet

med denne

lagen är minska värdtiderna för personer

utskrivningsklara pä sjukhuset. För att nä syftet
utvecklas. En

överenskommelse mellan

län är framtagen.

fram en

4.6

som

är

mäste samverkan runt individen

länets tolv

kommuner och

Region Örebro

Under 2018 har en arbetsgrupp Hallsbergs kommun arbetat
i

lokal rutin för att tillmötesgä

den nya

lagen.

Hygien

Hallsbergs

kommun tillhandahäller arbetskläder för att

standard. Hygienombud finns pä

alla

upprätthälla god hygienisk

omräden och beenden

för att höja

kunskapsnivän för värdhygieniska frägor. Hygienrond ska utföras en gäng per är
pä

alla särskilda

4.7

beenden samt hemtjänst och gruppboende.

Läkemedel

En läkemedelsnära rutin finns för Hallsbergs
direktiv

om kommunens

kommun med syftet

att

ge tydliga

läkemedelshantering.

Rutinen ska säkra kvaliteten och säkerställa att arbetet utförs pä

samma

sätt

i

vära

verksamheter. Dokumentet innehäller även rutin för kassering av diverse
material.

4.8

Utbildning

Hallsbergs

kommun

har en plan för päfyllnadsutbildningarför personal inom

hemtjänst, särskilda beenden samt funktionshinderomrädet. Nägra av
utbildningarna

som kan nämnas

palliatiwärd, lyftteknik

omvärdnads och

är

samt SBAR

inom omrädet hygien, demens, diabetes,
(strukturerat kommunikationsverktyg mellan

hälso- och sjukvärdspersonal)

En instru ktör finns

i

beslutsstöd för att fortbilda sjuksköterskor att

bedöma

rätt

värdnivä för patienter.

Primärvärden kompetensutvecklar bäde legitimerade och omvärdnadspersonal
t.ex.,

i

diabetes och provtagning.

Kontinuerlig fortbildning av omvärdnadspersonal sker av sjuksköterska och

arbetsterapeut heroende pä patienternas behov.

5 Resultat och analys
5.1

-

Egenkontroll

Avvikelser 2018

Nedan redovisas inkomna
awikelser

som

avvikelser, vilket lagrum

de sorteras under samt antal

registrerats för respektive awikelsetyp.

Under 2018 rapporterades

totalt

1609 awikelser.
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Datum

Side

2019-03—01

Awikelsetyp

15(22)

2016

2017

2018

Lagrum

852

901

812

HSL

Läkemedel

571

598

588

HSL

MTP

14

10

13

HSL

25

10

25

SOL

Trycksär

6

2

4

HSL

Dokumentation

7

3

14

HSL/SOL

Värdkedja

4

7

24

HSL/SOL

Allmän omvärdnad/service/träning

40

61

88

SOL

Larm

17

28

35

SOL

Hot och väld

26

45

41

SOL

Fall

omvärdnad/rehab

Specifik

5.2

Fall

Totalt inrapporterades

Drygt hälften av dessa
Vid 12

tillfällen

812
fall

fall

under äret

vilket är

89 färre

fall

än 2017.

orsakade ingen skada.

kontaktades Iäkare och Vid 25

tillfällen

skickades patient

till

sjukhus.
Fallen resulterade

145

fall

Iedde

Fallen sker
kväll

till

i

10 frakturer vilket är en 3 färre än föregäende

blämärken

i

i

de

flesta fall

men dem flesta fallen inträffade under förmiddag,
med gäende förﬂyttning sovrummet. Ingen annan är
i

förutom patienten

hjälpmedel inblandad. Vid 261
inträffade fallet
i

smäsär.

under hela dygnet,

och natt samband

inblandad

eller

samband med

med
lyft

fall

själv.

Vid 323

fall

grensele/bord/ eher bälte sa mt Vid tvä

som

fanns ingen form av

var gänghjälpmedel inblandat. Vid ett

hjälpmedel.

De flesta

st. eller

45%) samt ordinärt boende (320

kontakt

med

5.3

är.

st.

fallen sker

eller

tillfällen

tillfälle

inträffade

fall

pä demensboende (370

39%). Ätgärd

som

oftast vidtas är

sjuksköterska samt extra tillsyn/övervakning.

Trycksär

Fyra trycksär har

uppkommit inom kommunal värd 2018

vilket är en ökning frän
2017 rapporterades tvä trvcksär. Samtliga har en värdpla
n för
trycksär samt pägäende ordinationer form av
tryckavlastande ätgärde

föregäende

är.

r. Samtliga

i
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som

Sida

2019-0301

16(22)

samma omräde vilket

trycksär är rapporterade frän
finns fler trycksär

Datum

kan vera indikation pä att det

inte är rapporterade.

Läkemedelshantering

5.4

588 läkemedelsavvikelser 2018

Totalt rapporterades

sänkning jämfört

med

vilket

innebär en

2017. 498 (85%) av dessa awikelser ledde inte

liten

till

komplikationer.
|

avvikelsen dokumenterar rapportören orsaken

om

avvikelsen vilket ofta handlar

till

bristande kontra" och försumlighet. Det är framförallt inom hemtjänsten

som

dessa awikelser sker.
Fler

än hälften av awikelser

som

berör läkemedelshantering visar främst att

patienten inte fätt sina läkemedel enligt ordination. Det kan ocksä handle

läkemedel förväxlats

eller att

läkemedel getts pä

om

att

fel tid.

Awikelser kan ocksä beröra felaktigt delad dosett/APO-dos

eller felaktig/oklar

ordination.

11 awikelser gällde

16 färre än föregäende

insulin, vilket är

37 awikelser gällde Waran/Fragmin

vilket är

13 fler än föregäende

AV de inrapporterade läkemedelsawikelserna ledde 10
är nägra fler än äret innen.

86 av dessa ledde

som

komplikationer för patienten. Ätgärd

är.

till

är.

läkarkontakt vilket

fall till

mindre obehag

eller

oftast vidtas är kontakt

med

sjuksköterska.

Med

anledning av mänga awikelser första halväret kring dosettdelning samt

awikelser gällande Waran drogs den delegerade uppgiften att dela dosett
Detta innebär att det nu är endast sjuksköterskor

som

in.

delar dosetter.

Pä grund av brist pä ordinarie sjuksköterskor har rutinen narkotikakontroll inte
Narkotikasvinn har förekommit främst under första halväret. Vissa

följts fullt ut.

brister har
Alla

efterhand gätt att härleda av ansvarig sjuksköterska och vissa

i

inte.

händelser har utretts och polisanmälan har gjorts.

Pä grund av narkotikasvinn har hantering av narkotika skärpts och nya rutiner har
införts. Kontrollräkning

av narkotika har genomförts en gäng veckan sedan
i

2018. Akut och buffertförräden har minskats frän fyra
Narkotikan
förses

med

i

dessa förräd förvaras nu

loggbara

läs.

enskilt

tre för bättre kontroll.

skäp som under 2019

kammer att

Under det senaste halväret har narkotikasvinnet minskat

avsevärt sedan ätgärder satts
Fortsatt arbete

i

till

juli-

in.

behöver ske form av kontroller av narkotika akut och
i

i

buffertförräden av ansvarig sjuksköterska en gäng

i

mänaden.

Rutinen för att kontrollansvarig sjuksköterska ska göra narkotikakontroll varje

mänad behöver
Vid uttag och

bättre.

bli

tillförsel

av läkemedel

kontrollräknas och dokumenteras

uttag och

tillförsel

i

i

till

förrädet, ska alltid läkemedlet

narkotikajournal. Extra noggrannhet krävs Vid

akut- och buffertförrädet p.g.a. att det är
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mänga

olika

Datum

Sida

2019-03-01

sjuksköterskor

ska finnas

5.5

som hämtar Iäkemedel

akut- och buffertförrädet

i

17(22)

med

där. Signaturlista

som

namnförtydligande

sjuksköterskor ska skriva pä.

alla

Avvikelseprocess

En awikelseprocess har

under 2018

tagits

fram för

social-

och arbetsmarknadsförvaltningen

med tillhörande handbok för awikelsehantering. Handboken
tar upp

information, registrering, utredning samt uppföl
jning av awikelser, klagomäl och
synpunkter. Vidare beskrivs anmälan till IVO
och Iäkem

edelsverket samt hur ofta

utbildning ska ske

till

personal

om

avvikelseprocess samt handbok

5.6

awikelsehantering. Implementering av

kommer att ske under

Senior Alert

Täckningsgraden för registrering av riskbedömn
ingar
Senior Alert ska vara 90 %. Mälet är att minsk
a
l

Hallsbergs

vilket är
risk.

2019.

78

15

kommun fick 96

fall

med

patienter en riskbedömning

st fler registreringar

än 2017. 88

planerade ätgärder

i

och trycksär.
i

senioralert under

2018

% av dessa hade minst en hedömd

% av dessa hade en ätgärdsplan vid risk vilket är en minskning frän

föregäende

är. Flera

fler patienter

riskbedömningar ärgjorda

än siffrorna visar

fätt

i

pappersform

en riskbedömning Senior
i

vilket

innebär att

Alert.

Bedömningsinstrumentet bläsdysfunktion samt
rehabiliteringsprocess genom
COPM —- (bedömningsinstrument för arbetstera peuter) har inte
implementerats
under 2018.

5.7

Svenska

palliativa registret

Täckningsgraden för registrering av förväntade
dödsfall
registret ska vara minst

70 %. Hallsbergs

kommun

% under 2018.
!

i

Svenska

palliativa

har uppnätt täckningsgraden 46

palliativa registret sker registrering

av olika kvalitetsparametrar vid värd livets
slutskede. Indikatorerna brytpunktssamtal,
smärtskattning, munhälsa samt
i

ordination av injektionsmedel

Dom

met ängest

vid

behov ska förbättras med 5 %.

mätbara indikatorerna har under 2018 ändrats

gör det möjligt

att

jämföra

alla resultat

i

Palliativa registret vilket inte

med föregäende

är, tydligt blir att

indikatorerna munhälsobedömning samt smärts
kattning behöver förbättras.
Registreringen sker utifrän journalgranskning.

Redovisning kvalitetsindikatorer 2018:
Kvalitetsindikator

Resultat 2018

Mälvärde

Dokumenterat brytpunktssamtal

68,8%

98%

96,9%

98%

Ordinerad injektion stark opioid vid
..

smartgenombrott
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Ord''"er ad 'n'ekt'on
än g estdäm " ande
’

Datum

Sida

2019-03-01

18(22)

'

'

90,6%

98%

18,8%

100%

46,9%

90%

Utan trycksär (grad 2-4)

93,8%

90%

Mänsklig närvaro dödsögonblicket

96,9%

90%

_

Vld

behov

Smärtskatta sista levnadsveckan

Dokumenterad munhälsobedömning
_

susta

levnadsveckan

i

Hallsbergs

kommun

webutbildning

i

har arbetat för att

palliatiwärd.

all

personal ska

genomgä

inköpt

130 personer inom värd och omsorg, hemtjänst

samt LSS har genomgätt utbildning under 2018.

5.8

BPSD

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister och ett

verkth för

att

minska

förekomst och allvarlighetsgrad av ängest, hallucinationer, ätstörningar och andra

BPSD-symptom (BPSD

stär för

"beteendemässiga och psykiska symptom vid

demens").

46

registreringar har gjorts

Demens ABC

är Svenskt

BPSD

registret vilket är hälften sä

mänga som 2017.

Demenscentrums webbutbildning baserad pä

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

om

personcentrerad omvärdnad.

339 personal har genomgätt utbildningen Demens ABC Hallsbergs kommun
i

är

44

st. fler

utbildade än 2017. Statistik visar att

är 50:e bästa
antal

kommun

av 290

kommuner pä

vi

vilket

har en uppätgäende trend och

utbildad personal

i

förhällande

till

dementa personer kommunen.
i

Under 2019 behöver en kartläggning göras

kring

användandet och kunskapen av

samtliga kvalitetsregister. Därefter behöver ätgä rder vidtas för att öka

användandet av

5.9

registren.

Beslutsstöd och

Hallsbergs

kommun

SBAR

har under 2018 utbildat en sjuksköterska

beslutsstöd och SBAR. lnstruktören ska utbilda
ggr/är. Första utbildningstillfället planeras

till

kommunens

till

instruktör

i

sjuksköterskor en

vären 2019.

Omvärdnadspersonal ska en ggr/är genomföra webutbildning gällande SBAR
enligt utbildningsplan

samt använda

sig

av SBAR kort

som

hjälp vid rapportering

och informationsöverföring. Omvärdnadspersonal pä Hera omräden har

genomgätt webutbildningen SBAR, diskuterat verktyget pä APT samt
i

kort.
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erhällit

Datum

Side

2019-03—01

19(22)

5.10 Hygien
Den

lokala rutinen för värdhygieniska arbetet

i

klädriktlinjerna

Särskilt

kommun är reviderad
dem basala hygien- och

Hallsbergs

under 2018 bäde gällande hygienrond samt stickprov av

och är känd för samtliga chefer.

boende:

Hygienrond har giorts pä samtliga särskilda beenden under 2018.
har fätt goda resultat pä det värdhygieniska arbetet.

Ombud

beenden

Alle

har gjort stickprov

för kontroll av följsamhet gällande basala kläd- och
hygienriktlinjer.

lnom hemtjänst:
Öster: utfört hygienrond

samt

vidtagit ätgärder. Stickprover av

hygienombud

utfört.

Väster: utfört stickprov av

hygienombud

Söder: planerar att genomföra hygienrond sent stickprover under
2019.
Narr: planerar att

Gruppboenden

genomföra hygienrond samt stickprover under 2019.

LSS: har inte

genomfört hygienrond

hygienombud. Detta planeras

PPM

till

eller stickprover

av

2019.

mätningar

För att uppfylla kraven pä kvalitet och patientsäkerhet hör registrering
av
värdrelaterade infektioner, med uppföljning och erfarenhetsäterföring
ingä
organisationens systematiska kvalitetsarbete. Hallsbergs kommun har inte

i

följt

upp värdrelaterade infektioner under 2018 form av PPM-mätningar dä det
varit
hög arbetsbelastning samt brist pä ordinarie sjuksköterskor. Iawikelsemodulen
i

rapporteras trycksär

som värdrelaterad

infektion.

5.11 Läkemedelsgenomgängar
Mälet är

att alla

personer

med

päbörjad eller pägäende hemsjukvärd som är 75 är
och som är ordinerade minst fern läkemedel ska erbjudas
läkemedelsgenomgäng. Resultat ska redovisas och innehälla antal utförda

eller äldre

Iäkemedelsgenomgängar. Läkemedelsgenomgängar
utförs tillsammans

kommun

med

läkare.

initieras

av sjuksköterska och

Regionens uppföljningsportal visar

att

!

Hallsbergs

140 Iäkemedelsgenomgängar. AV dessa är 95 enkla- och 45
fördjupad läkemedelsgenomgäng.
registrerat

5.12 Medicintekniska produkter
Under 2018 har en inventering av
undersökningsutrustning

som

otoskop. Detta har resulterat

alla

medicintekniska produkter gjorts rörande

blodtrycksmätare, stetoskop, termometrar och
i

att

ny utrustning pä ett omräde. Riktlinjen att

kontrollera undersökningsutrustning har inte följts under 2018.
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Pä

alla

omräden och beenden

Datum

Side

2019-03-01

20(22)

är alla lyftselar kontrollerade under 2018.

kammer att

Planering för kontroll av lyftar är gjord under 2018 och

päbörjas

i

början av 2019.

Arbetet

med

kommer att fortsätta under 2019 med

medicintekniska produkter

bland annat uppföljning av egenkontroller samt implementering av rutiner och
riktlinjer

inom omrädet.

5.13 Händelser och värdskador
5.13.1 Lex Maria

En avvikelser som handlade

om fördröjd bedömning av patient pä

bristande kommunikation har

ätgärder är vidtagna
dessa.

i

lett

till

grund av

Lex Maria anmälan. Utredning är gjord och

form av reviderade och nya rutiner samt implementering av

Även utbildning av personal har

införts gällande

bedömning av värdnivä. IVO (inspektionen

kommunikation och

för värd och omsorg) har avslutat

ärendet dä värdgivaren uppfyllt kraven enligt lager och föreskrifter.
5.13.2 Värdkedjan

Under 2018 har 24 awikelser värdkedjan rapporterats. Detta är fler än
i

föregäende

är.

Hälften av dessa avvikelser handlar

har handlat otillräcklig information

verksamhetssystem
patienter

som

ska

Life Care.

om
i

brister

lett

till

kommunens gemensamma

bristfällig

information

om

frän slutenvärden.

Awikelser har värdkedjan har ocksä skickats
i

närpsykiatrin. Dessa handlar

utskrivningsprocessen. Bristerna

regionens och

Detta har

komme hem

i

om

till

primärvärden samt

kommunikation samt bemötande mellan läkare

och sjuksköterska, egenvärd, informationsöverföring. Samtliga avvikelser är
besvarade

med vidtagna

6 awikelser är riktade

ätgärder.

mot

Hallsbergs

kommun. Dessa har kommit frän

ambulansen, slutenvärden samt primärvärden och handlar
beställningar av ambulanstransport,

omvärdnad av

utskrivningsplanering. Awikelserna är besvarade

patient

om felaktig
samt

samt ätgärdade.

5.13.3 Patientnämnden

Under 2018

fick

patientnämnden

in tre

klagomäl avseende hälso- och sjukvärd
är skickade

med begäran om

ärenden gällande synpunkter och
i

Hallsbergs

kommun.

Ett

av dessa ärenden

svar.

5.13.4 Teamträffar

Rutinen för teamträffar är reviderad under 2018. Syfte
fä

med teamträffarna

är att

en gemensam helhetsbild av brukarens/patientens behov och insatser samt

uppnä en god

kvalitet

att

och skapa trygghet för brukare/patient. Pä teamträff deltar

omvärdnadspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut, enhetschef. Vid behov kan

annan kompetens

delta.

Teamet ska träf'fas

kvalitetsregister för att hitta Iösningar

till

för att gä

igenom

bl.a.

awikelser och

förbättring. Samtliga yrkeskategorier
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delar

med

sig

Datum

Sida

2019-0301

21(22)

av sin kunskap och erfarenhet för att utveckla verksamheten.

Teamets samlade kompetens har star betydelse

vid tex. fallriskutredning och vid

fallhändelseutredning, avvikelsehantering. Pä grund av bristen pä ordinarie

sjuksköterskor har inte

alltid

dessa team varit

fulltaliga.

5.13.5 Nattfasta
Rutin är skriven för registrering av nattfasta pä särskilda beenden.

Den sjuke

individens nutritionsvärd ska betraktas pä

hälso- och sjukvärd. Därför

samma sätt som annan
följa samma krav

behöver ocksä nutritionsvärden

pä

utredning, diagnos, behandlingsplanering och uppföljning.

En läng nattfasta verkar nedbrytande pä kroppen och har en negativ inverkan pä
muskelmassa, immunförsvar och fettdepäer. Nationella riktlinjer anger att
nattfastan inte ska vara längre än 11 timmar. En enhet har gjort

denna mätning

under 2018.

5.14 Mäl och strategier för 2019
.

Implementera awikelseprocessen för samtlig personal.

.

Utifrän multiprofessionella

team arbeta mot

individbaserat

(personcentrerat) arbetssätt
.

Att teamträffar är välfungerande pä alla enheter.

.

Att

team

statistik

.

Att

används det fortsatta förbättringsarbetet.
i

team

statistik

tar fram och analyserar data frän awikelsesystemet och att

tar fram och analyserar data frän kvalitetsregistren och att

används det fortsatta förbättringsarbetet.
i

.

Alla sjukskötersketjänster ska vara besatta

.

Utveckla processtänkande
Ensolution

i

som verkth och

av ordinarie personal

Iedningssystemsarbete

med

hjälp av

kontinuerligt jobba fram verksamhetens

huvud och ledningsprocesser.
.

Utöka användandet av kavalitetsregister Senior Alert, BPSD samt

Palliativa

registret.

.

Börja användandet av

modulen för bläsdysfunktion/inkontinens Senior
i

Alert
.
.

Börja användandet av rehabiliteringsmodulen
Fortsätta

med

i

Senior Alert.

implementering samt uppföljning av resultat genom

egenkontroller.
'

Fortsätta att göra riskanalyser när processer kartläggs.

.

Fortsätta att göra riskanalyser för
vid förändringar

i

bäde patientsäkerhet och arbetsmiljö

Verksamheten.
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.

Implementering av

Datum

Sida

2019-03—01

22(22)

riktlinjer/rutiner gällande

MTP

produkter)

Page 56 of 128

(medicin tekniska

IFO-statistik
11
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2018
Vuxna
*

till

mänad.

23

Dec

och mäste ses som en ﬁngervisning frän mänad

31

Nov

skäl

30

Okt

CBS! Antalet justeras mänadsvis pä grund av verksamhetstekniska

26

S:a

320

318

Sept

19

170

265

29

10

Aug

14

33

14

23

24

9

Juli

10

15

22

10

Juni

27

15

13

30

16

Mai
26

14

31
18

12

25

April

23

|

29

24

21

26

Mars
27

21

25
29

10

31

Feb
25

15

25

36
39

16

35

Jan

lnledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi

10

37

Ansökningar ek. biständ (nyansökan)

Avslutade utredningar SoL 11:1 Ekonomi

4

3

9

7

6

2

3

4

7

7

7

11

Mai

8

7

3

7

Juni

5

7

6

2

Juli

10

10

6

7

Aug

3

3

4

4

Sept

9

8

7

14

Okt

7

9

9

2

Nov

5

6

5

9

Dec

3

8

5

73

79

65

biständ)

lnledda utredningar SoL 11:1 Vuxen

5

6

April

(ej ek.

Avslutade utredningar SoL 11:1 Vuxen

5

Mars

Anmälningar

33

25

55

33

26

69

1

86

24

31

59

1

84

16

38

63

O

99

22

22

69

0

98

37

25

72

0

97

27

12

61

2

76

28

18

50

2

76

13

28

85

1

55

19

39

83

3

41

4

24

89

3

37

2

36

97

258

324

852

77

5

Feb

Ansökningar vuxen

Anmälningar vuxen

S:a

5

Jan

Barn- och unga

lnledda utredningar

5

89

Ansökningar

Avslutade utredningar

6

med 90

Avslutade utredningar SoL 11:1 Ekonomi

lnledda utredningar SoL 11:1 Ekonomi

Ansökningar ek. biständ (nyansökan)

Vuxna

8

9

26

26

33

Jan

7

31

24

24

Feb

7

5

24

37

34

Mars

21

24

28

28

April

20

25

23

29

Mai

4

30

23

26

23

Juni

6

12

10

25

24

Juli

4

28

32

36

37

Aug

8

29

27

35

31

Sept

10

20

21

25

30

Okt

10

15

20

39

37

Nov

3

12

11

36

30

Dec

84

208

274

360

360

2017

Försenade omprövningar/överväganden

Antal utredningar

91

dgr utredn.tid

S:a

Anmälningar vuxen

5
7

10

6

April

0

1

3

10

10

Juni

3

5

Juli

4

3

Aug

5

3

Sept

4

11

Okt

11

8

Nov

4

8

Dec

2

2

57

70

Ansökningar vuxen

9
6

Mars

biständ)

3

(ej ek.

lnledda utredningar SoL 11:1 Vuxen

Feb
7

17

2

7

11

5

5

30

75

3

47

91

10

40

76

7

28

88

3

419

903

84

'

8

S:a

Jan
7

35

75

Barn- och unga

Avslutade utredningar SoL 11:1 Vuxen

Mai

Ansökningar

55

307

25

25

37

40

32

17

5

42

18

0

30

113

23

0

38

19

41

0

37

52

37

1

39

61

20

2

55

104

25

0

56

73

23

1

62

27

32

3

65

64

32

1

62

33
14

0

49

lnledda utredningar

Avslutade utredningar

0

Anmälningar

dgr utredn.tid

41

med 90

Försenade omprövningar/överväganden

Antal utredningar
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Internkontroll kvartal 3 och 4
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Social-

i

akut- och

Att räkna narkotiska

Moment

och Arbetmarknadsförvaltningen

Process
(Ruth/system)
Läkemedelshantering
preparat
buffertförräd

enligt plan

de boende
i

Besikta arbetstekniska Kontrollera att alla
lyftar är besiktigade
hjälpmedel

At}

ut varje

dag

Alle

Daglig utvistelse

gä

SABO fär möjlighet
att

om de Vi"

är registerförda

kommunbosatta

Registrera alla

i

kommunbosatta
ﬂyktningar

verksamhetens
mottagnngssystem

1
.

Verksamhet

Utförd av

QS

Resultat

Avvikelse fun—nen.

vi

om

bilaga 3

erbjuden daglig
arbeta utifrän

färdigt

kvartalsuppföljning 3.

beräknas vara

till

'

MAS.

Delärsrapport
Arsredovisning

Ätg'ä‘rd

IUtredning av

tillfällen

i

_

bilagan.

Polisanmälningar gjorda vid

nämnda

i

i

“=

_

Vär egenkontroll dagsläget är

upp frägan

följande;
Vi tar

med

början

vära boenden sker

i

_“

höst.

Iedningsgruppen för Säbo, den
mänad. EC ska upp

alla

inte riktigt varje

daglig utevistelse,

dag.

erbjuden

till

men kanske

Pä

Kullängen gör detta redan.

arbetsplatsträff

värdighetsgarantier pä varje

egenkontroller, arbete pägär och första varje

behöver

utevistelse sker varje dag,

redogöra för

Juli-sept: För att kunna

Se

Aterrapportering Intern kontrollplan för är 2018 kvartal 3

Metod
Marjut Alfalk,

Utförs vartannat är.

Allkontroll

Allkontroll

Clary Starck

Utförs halvärsvis

03

Allkontroll

Allkontroll

'Tidblan

Pägär

Pägär

"

'

Dnr

:

'(\hsvarig

MAS

|

'

'

Omrädeschef
boenden

särskilt

Omrädeschef
boenden

särskilt

Page 60 of 128

Moment
1

1. Att

Kvartalsvis

Sandra Leontiou,
03. Moment 1

utbetalning

Utbetalning av
Stickprov

Kvartalsvis

2 avvikelser funna. Ett beslut
saknar beslutsmeddelande.

Handläggare som inte utfärdat
beslutsmeddelande har slutat sin

att

sökande.

utfärdar ett beslutsmeddelande

angett

en utbetalning har handläggare

till

|

i

detta

fall

personens namn
som ska
adressuppgifterna

felaktigt
i

felaktigt

är angett.

Rätt bankgiro- samt

vera fordringsägaren,

EON.

00Rnummer

Handläggare som

med handläggare om

Enhetschef

angett adressuppgifter har slutat
pratar

sin anställning.

ärendet 180924 och ansvarar för
handläggare säkerställer med
tillhanda.

att

utbetalningen kommit

EON

att

dem

Bam:

1

Inga avvikelser

Vuxna: se Bilaga

QS

Sandra Leontiou.

Maria Lidberg

03

Moment

Moment 2

Allkontroll

Stickprov

Moment 2

till

2. Att

3.

Allkontroll

Allkontroll

3 Dagligen anställning och ny handläggare
har tilldelats ärendet. Enhetschef
pratar med handläggare om
ärendet 180924 och ansvarar för
ärendets nya handläggare

Moment 3

endast görs
person.
person.

utbetalning görs
rätt

anmälningarna

förhandsbedömningar sker inom tvä

2. Att

hanteras omedelbart

1. Att

Rimlighetsbedömning
av daglig utbetalning
av försörjningsstöd.

till

bidragsberättigad

illa

försörjningsstöd

far

Anmälningar om barn
samt

som

allvarliga

missförhällanden för

veckor
Att utred ningar

vuxna missbrukare

Utredningar barn och

avslutas inom fyra

mänader

unga
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\\},{ä

Social-

HALLSBER

Att

ingägna

Moment

_

och Arbetmarknadsförvaltningen

(Rutinlsystem)

Process
Avtal
upphandlingsavtal

nämnden

Att beslut
i

Att politiskt fattade
innehäller

följs

beslut verkställs och
tidsangivelse för

äterrapport

och

tydlig

äterrapporteras
verkställighet

en

nämnden

IL

"

'

-

;Atgärd

-

Tidplan

Delärsrapport
Arsredovisning

Aterrapportering Intern kontrollplan för är 2018 kvartal 4

Resultat

administration

Utförd av

Gemensam

Metod

2.

Stickprov

Nämndsekreterare, Ingen avvikelse

Barkhad,

Mohammed Ahmad
Q3

Allkontroll

Q3

Ansvarig

Ekonom

_1

‘

%|

Nämndsekreterare
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Social-

KOMMUN

HALLSBERGS

är uppdaterad

Att attestförteckning

Moment

och Arbetmarknadsförvaltningen

Process
(Rutinlsystem)
Leverantörsfakturor
Utanordningar
Bokförlngsorder

=

3.

Ingen avvikelse

Raul!at

Ekonomiadministration

Utförd av

ärsvis

Genomförs

Lena Östlund

'

7

Bergslagen AB, fakturanummer

Veriﬁkation 20184661, Nuvida

Q3.

Lena Östlund
g5_

03,

i

är

'

'

Delärsrapport
Arsredovisning

thäfd
'

:'

-

[ll'lTiäplan

Aterrapportering Intern kontrollplan för är 2018 kvartal 4

Meta?!

Stickprov

Att attester sker
Stickprov
reglemente och

Leverantörsfakturor

Utanordnlngar
förteckning

enligt

Bokfg'ringgglger
At! obligatoriska

uppgifter finns pä

Iev.faktumr

Standatum

Stär ej innehar F-skatt.
görs via Allabolag.se. FKeil

skatt registrerad.

2016-01-21.

som

pä fakturan.
fakturan.

kvittot

stär ej

Verifikation 20188983. Coop.
fakturanummer 21285002

Momsbelopp

Ingen awikelse

är köpt syns ocksä pä

till

Momsen syns pä
med som bilaga

Madeleine
Pedersén QS

Ingen avvikelse

kvittot.

Vad som

Allkontroll

Anna

Anette

Maria J Engdahl,

Gustafsson,

Allkontroll

Stickprov

Leverantörsfakturor
Utanordnlngar
Bokföringsorder

Regelbunden

ekonomisk

Att alle chefer följer

statsbidrag

ätersökning av

xn

Statsbldrag

h

ensamkommande
r

Prognos
rutiner för

uppföljning

Söderström,
Helena Blomberg

03

Ansvarig
'

.

..

Omrädeschef

:

1
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”

Soclal-

HALLSBERGS

KOMMUN

:

4.

Personaladministration

Utförd av
_

Resultat
-:|„

|

Delärsrapport
Arsredovisning

‘Ätgängcj'

|

-.

"

iHﬁlän

Aterrapportering Intern kontrollplan för är 2018 kvartal 4

Metod
‚

Federsén,

Sandra Leontiou, Madeleine

Linda Carlsén Selvin, Malin Carlos, Ingen avvikelse

lön och/eller rätt

Omrädeschefer

Q3

ersättning rätt period
Efter 200 dagar
anmäla till

enhetschef

Allkontroll

Att rätt person fär rätt Stickprov

Moment

och Arbetmarknadsförvaltningen

Process
(Rutinlsystem)
Personalkostnader

_

Att inte outbildad
personal LAS-as In

”'
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Process

illa

om ham

(Rutinlsystem)

far

Anmälningar

som

anmälningarna

Moment
1. Att

förhandsbedömn-

hanteras omedelbart
2. Att

Att

anmälningarna

hanteras omedelbart

1.

ingar sker inom tvä
veckor

2. Att

Allvarliga

missförhällande för

förhandsbedöm n-

vuxna missbrukare
ingar sker inom tvä
veckor

Resultat

Nov: Inkommen anmälan gällande missbruk.
Omedelbara skyddsbedömningen görs samma dag. Bedömningen är att det inte
föreligger behov av värd enligt 13ä LVM.
Handläggare har haft telefonkontakt med personen och erbjudit besökstid under
ramen av förhandsbedömningstiden. Personen kam inte pä inbokande tiden som
var inom ramen av förhandhandsbedömningen. Personen kom pä den andre
besökstiden. Efter detta gjordes bedömningen att inte inleda utredning.
Förhandsbedömningen överskrids med 6 dagar utifrän att personen inte kom pä
det första inbokande mötet.

Ätgärd

"
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Process _(Rutinlsyste m)
Läkemedelshantering
räkna narkotiska preparat

Moment
Att

buffertförräd

i;ku—t-

och
fylld

med andra

MAS.

att förvilla.

Vid kontroll

preparat för

det saknas 10 st ampuller Morfin 10 mg/ml vid 180704.

Kullängens akut och buffert förräd: Nattsköterska upptäcker

Resultat
att

Förpackning delvis
ok.

Utredning av semestervikarierande

180626 var allt

Atgärd: Polisanmälan görs av omrädeschef 180705.

Esslatorp akut och buffertförräd: Saknas 42 st K. Oxynorm 5
mg. Detta upptäcks vid kontrollräkning 180709. Man

med

tabletter.

:

upptäcker att förslutningstejpen pä tillsynes oöppnad
förpackning har Iossat. Dä förpackning öppnas upptäcks att
Ätgärd Polisanmälan görs
det fettes kartor

av omrädeschef 180713.

att

det fattas kartor

Sköllegärdens akut och bufferförräd: Kontrollräkning 180713
saknas 70 st kapsel oxynorm 5 mg. Man upptäcker att
oöppnad förpackning har

Dä förpackning öppnas upptäcks

förslutningstejpen pä tillsynes

kapslar.

lossat.

med

i

Ätgärd: Polisanmälan görs av omrädeschef 180717.
Ätgärd: 180717 Tätare kontroller av narkotika akut och
en tid framöver. Kontra" en/ggr per vecka.
buffertförräd

180821

hittas

förpackningen

till

tvä tomma ampuller injektion Morfin 10 mg/ml
med det aktuelle läkemedlet.
MAS som inte hittar naturlig förklaring

Sköllergärdes akut- och buffertförräd: Kontrollräkning

i

Utredning görs av

de tomma ampullerna. Atgärd: Polisanmälan görs 180824
av Omrädeschef HSL.

.

Atg'äriiﬂ
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HALLSBERGS

KOMMUN

i

_;

1.

Verksamhet

Utförd av

Re?ültät

Avvikelse funnen.

Se

bilaga 2

_

_

MAS.

Delärsrapport
Arsredovisning

f|Atgärd
|

Utredning av

__ =_

Äterrapportering Intern kontrollplan för är 2018 kvartal 4

Metod
Q4

Under

Marjut Alfalk,

lyfthjälpmedel att besiktigas pä

Allkontroll

utförs delvis.

Avvikelse funnen. Uppdrag

kommer

Utförs vartannat är,

Okt-dee: Pä

men

inte varje

till

alle

mäste

utifrän egenkontrollen,

utföra uppföljning varje

Iedningsgrupp för

Omrädeschef ska fr om 2019 följa
upp resultat varje mänad pä
att kunna nä en

vilket inte utförs.

mänad

fürs in varje dag. Enhetschefer

norra omrädet
Pä alla särskilda boende ﬂnns
dokumenterad egenkontroll som

dag.

daglig utevistelse,

vära beenden sker erbjudan

utförs delvis.

Avvikelse funnen. Uppdrag

kvartal fyra

Q4. Clary Starck

Q4

Utförs halvärsvis

Clary Starck

alla lyftar Allkontroll

i

Allkontroll

Allkontroll

enligt

preparat akut- och

Att räkna narkotiska

Moment

Social- och Arbetmarknadsförvaltningen

Process
(Rutinlsystem)
Läkemedelshantering
buffertförräd

plan

Besikta arbetstekniska Kontrollera att
är besiktigade
hjälpmedel
Daglig utvistelse
ut

om de vi"

gä

Att de boende SABO

dag

fär möjlighet att

varje

registerförda

Alle

kommunbosatta är

Registrera alla

i

kommunbosatta
flyktningar

verksamhetens

mottamgssystem

Dnr

Ansv_am'gl

'

|Tidplan

MAS

.“

_“:

Pägär

Omrädeschef
beenden

särskilt

Omrädeschef
beenden

särskilt

Pägär

Pägär
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Inga avvikelser.

Genomförande

moment

1

Sandra Leontiou,
Q4. Moment 1
att

Moment

1.

Kvartalsvis

utbetalningsdagar varje mänad.

Att utbetalning

Utbetalning av
Stickprov

Moment 2

fyra

mänader

ekonomiassistent väljer ut tvä

Moment 3 Dagligen Enhetschef och

rätt

konto.

Sandra Leontiou,

Vuxna: se Bilaga

Bam:

Q4

04

1

Inga avvikelser

utbetalning av försörjningsstöd.

av den

Moment 3 Kontrolleras dagligen
som är ansvarig för

person och

att utbetalningar

ansökningar‚ utredningar‚
normberäkningar, beslut samt
har gjorts till rätt

sedan aktanteckningar.

ekonomiassistent analyserar

Allkontroll

Allkontroll

Maria Lidberg

i

av den interna kontrollen
1 och 2 utförs genom

endast görs

Moment 2
Kvartalsvis

till

försörjningsstöd
bidragsberättigad

Moment 3

rätt

Stickprov

utbetalning görs

person. 3.

anmälningarna

försörjningsstöd.

1. Att

hanteras omedelbart
ingar sker inom tvä

Ati förha ndsbedömn-

VeCk0f

inom

Alt utredningar avslutas Allkontroll

2.

Rimlighetsbedömning
av daglig utbetalning av

till

person. 2. Att

Anmälningar om barn
som far illa samt
allvarliga

missförhällanden för

ham och

vuxna missbrukare

Utredningar

unga
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Social-

Att ingägna

Moment

och Arbetmarknadsförvaltningen

;|Process

(Ruth/system)
Avtal

tydlig

nämnden

en

i

upphandlingsavtal

innehäller

Att beslut

följs

beslut verkställs och
tidsangivelse för

Att politiskt fattade

verkställighet

och

äterrapporteras
äterrapport

nämnden

_-

2.

Gemensam

Utförd av

Resultat

administration

Mohammed Ahmad
03

Barkhad,

Nämndsekreterare, Ingen avvikelse

Q3

„

|
|

|}

-

A_tgärd

-

Tidplan

Delärsrapport
Arsredovisning

Äterrapportering Intern kontrollplan för är 2018 kvartal 4

Metod
Stickprov

Allkontroll

'Ansvarig

Ekonom

Nämndsekreterare
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Social-

KOMMUN

HALLSBERGS

och Arbetmarknadsförvaltnlngen

Moment

Utanordnlngar

Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor
Utanordnlngar
Bokföringsorder

lev.fakturor

At! obligatoriska

förteckning

enligt

Att attester sker

är uppdaterad

Process
(Ruth/system)

ßokfg"rlngsorder

Regelbunden

Att attestförteckning

Leverantörsfakturor
Utanordningar
Bokföringggrger
ätersökning av

ekonomisk

Att alla chefer följer

statsbidrag

uppgifter finns pä

reglemente och

Statsbidrag

wxna

ensamkommande

m_m och
Prognos
rutiner för

uppföljning

3.

av
Resultat

Ekonomiadministration

|Utförd

Ingen awikelse

Ingen avvikelse

_

'

-

_

Delärsrapport
Arsredovisnlng

Atgärd
_

-

-

_

|

|Ansyarig
'

-

-

_

-

-

:

i

*

-

Omrädeschef

-

-

"l'iüplan

Aterrapportering Intern kontrollplan för är 2018 kvartal 4

'Meto'd

|

Genomförs
ärsvis

Stickprov

Lena Ostlund‚

Gustafsson.

Anna

Madeleine
Padersén Q4

Q3

Lena Östlund,

Q3

Stickprov

Stickprov

Allkontroll

Allkontroll

Q4

Maria J Engdahl,
Anette

Söderström.

|
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%
Social-

HALLSBERCS

KOMMUN

Moment
person fär

Iön och/eller rätt

Att rätt

enhetschef

Efter 200 dagar
anmäla till

ersättning rätt period

rät!

och Arbetmarknadsförvaltningen

Process
(Rutinlsystem)
Personalkostnader

Att Inte outbildad
personal LAS-as In

'

Ingen avvikelse

Reéü1tat‘

—-

M€aFn*—— ﬁ“diaﬁu

Delärsrapport
Arsredovisning

Aterrapportering Intern kontrollplan för är 2018 kvartal 4

Personaladministration

Utförd av

4.

Metod

04

Stickprov

Omrädeschefer

Pettersson, Marina Isgren,

Jannike Janssen-Hammargren,
David Aström, Gabriella
Jörgensen, Linda Carlsén Selvin,
Sophia Engström Lindh, Sandra
Leontiou, Sabina Janssen,
Madeleine Pedersén, Ma]

Allkontroll

“'"
.‘

Ti'*
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Process

om
barn

(Rutinlsystem)
Anmälningar

som far illa

anmälningarna

Moment
1. Att

förhandsbedömn-

hanteras omedelbart
ingar sker inom tvä

2. Att

anmälningarna

hanteras omedelbart

1. Att

veckor

2. Att

Allvarliga

missförhällande för
ingar sker inom tvä

förhandsbedömn-

vuxna missbrukare
veckor

?

Resultat

Nov: Inkommen anmälan gällande missbruk.
Omedelbara skyddsbedömningen görs samma dag. Bedömningen är att det inte
föreligger behov av värd enligt 135 LVM.
Handläggare har haft telefonkontakt med personen och erbjudit besökstid under
ramen av förhandsbedömningstiden. Personen kom inte pä inbokande tiden som
var inom ramen av förhandhandsbedömningen. Personen kom pä den andre
besökstiden. Efter detta gjordes bedömningen att inte inleda utredning.
Förhandsbedömningen överskrids med 6 dagar utifrän att personen inte kom pä
det första inbokande mötet.

'

Atgäi'd

“[
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Process (Ruth/system]
Läkemedelshantering

_

i

räkna narkotiska prepärat akuf— bch

Moment
Att

buffertförräd

Resultat
i

att

till

det finns nägon

att

Imovane 5 mg.

buffertförräd fattas

Regnbägens Akut

Upptäcks den 5/12
det

st

och
10

om

Utredning pägär för

se

naturlig förklaring

svinnet.

'Ät'g'ärd

kontroller gjorts

i

'_

akut och

_

rr„‚

Sedan sommaren 2018 har täta

buffertförräden gällande

narkotiska preparat. Svinnet har

minskat avsevärt sedan dess.
Akut och buffertförräden med

med

Hallsbergs
tre.

pägär

till

i

att

under

kommun

narkotiska preparat har

minskats
frän fyra

i

loggbart läs. Detta

Dessa Ska

akut och

ﬂytta narkotiska preparat

Ett arbete

eget skäp

2019
till

med

buffertförräden.

förses

narkotika svinn.

för att ytterligare säkra
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SÄBO-mat
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HALLSBERGS

Tjänsteskrivelse

KOMMUN

Datum 2019-01-16:

1 (2)

Utredning av matsituationen pä vära äldreboenden

Ärendebeskrivning

Dä

vi

vet att matsituationen och smakupplevelsen av god

mat är väldigt viktig
samt att även doften av mat kan öka aptiten hos de äldre är det
maten vi serverar ska dofta och smaka gott. Med anledning av den

för vära äldre
viktigt att

kännedomen gav
uppdrag
äldre

att

som bor

och arbetsmarknadsnämnden förvaltningen
vi

kan fä en jämställd kvalité pä maten

i

till

vära

vära särskilda beenden samt ge en beskrivning av

i

matsituationen
Förslag

social-

undersöka hur

i

dagsläget.

beslut

till

Förvaltningen föreslär social— och arbetsmarknadsnämnden:

tillsammans med mältidsavdelningen fortsätta utreda hur
kan erbjuda en varierad och näringsrik kost gällande nutrition och
kostnader för vära beenden.

-

att förvaltningen

vi

Ärendet
Uppdraget är

Hur ser det

att beskriva:

ut

med maten

i

vära särskilda beenden?

Fär alla lagad kvällsmat?

Det som önskas är en nulägesbeskrivning.
Pä Werners backe serveras lunchen
Dessert ingär

till

med

levereras frän köket pä Kullängen.

lunchen. Kvällsmaten (middagen) lagar personalen själva.

Man

beställer frän Menigo. Maten är sädan som man värmer till de boende.
Matsedeln för kvällsmaten sätter personalen själva ihop (eftersom det är dem
som gör beställningarna).

man lunch och middag frän köket som ocksä finns pä
Här har man varit väldigt missnöjd med maten dä det har

Pä Sköllergärden fär
Sköllergärden.

serverats t.ex. gröt

lunchen
önskar

men

sig

det är nästan

har

man

mältidsenheten pä

maten vara

lite

after lunchen.

gjort
Drift-

i

veckan.

De

fär dessert efter

kräm. För att undersöka vad de boende

alltid

en enkätundersökning tillsammans

med

och serviceförvaltningen och sedan dess upplevs

bättre.

Pä Kullängen fär

Version 1.2

kvällsmat flera gänger

till

man

all

sin

Kan vara gröt

mat

frän köket pä Kullängen.

aller

pudding

till

Varm mat,

kvällsmat.
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dessert

2

Tjänsteskrivelse

Datum 2019-01-16:

Pä Nytorgsgatan 20/Regnbägen fär

man

lunch frän köket pä Kullängen.

Kvällsmat (middag) lagar personalen själva. Det räder delade meningar has

personalgruppen
tillreda

om man tycker att det

är det bästa sättet att beställa och

kvällsmaten själva.

Pä Esslatorp fär

man

sin

lunch frän köket pä Esslatorp. Personalen gör själva

som pä

desserten. Kvällsmat (middag) tillagar personalen själva

där

man

Som

beställer och lagar

slutsats sä kan

man

maten

övriga ställen

själv.

säga att det är stora skillnader den mat
i

som

vi

som

förvaltning serverar vära äldre. Alle fär inte lagad kvällsmat och pä nägot ställe

har det varit

Gällande

riktigt däligt,

om

ätminstone innen enkätsvaren.

det ﬁnns avdelningar

som har tvä

rätter att välja

avdelningar den möjligheten att välja mellan tvä rätter
Finns förslag pä hur

vi

kan förbättra maten

till

i

dagsläget.

dem boendena?

För att även ge en bild av nuläget gällande livsmedel vet
livsmedelspriserna har gätt upp under

beräknas öka

Social—

like

vi

a

mycket under 2019.

ingsch'

Äfdéacä’ﬂ'ﬂ

@@

Helena Blomberg

Omrädeschef

/

/

Version 1.2

ca 6

och arbetsmarknadsförvaltningen

Üw/zzf/zz
? son
aan
al

att

november 2018 med

'

/F/ö

pä sä har inga
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% och

(2)

Förvaltningsplan
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HALLSBERGS

Tjänsteskrivelse

Side 1 av 1

KOMMUN

Dr":

Förvaltningsplan för
Social-

och arbetsmarknadsförvaltningen 2019

Ärendebeskrivning
En Förvaltningsplan för samtliga verksamhetsomräden inom social— och arbetsmarknadsförvaltningen
har tagits fram.

Förslag

till

beslut

Förvaltningen föreslär

och arbetsmarknadsnämnden godkänner förvaltningsplanen för är 2019 för
arbetsmarknadsförvaltningen
att social—

social-

och

.

Ärendet
Enligt

de

de styrdokument

olika

uppdragen

till

vi

har

i

Hallsbergs

kommun

omrädescheferna inom förvaltningen samt en beskrivning av hur

förvaltningen planerar att arbeta för att nä de mäl
beslutat

om, en
i

ska förvaltningschefen upprätta en beskrivning av

som

social-

förvaltningsplan. Förvaltningsplanerna finns för att hälla en

överblick över förvaltningens planerade arbete under det

Social—

och arbetsmarknadsnämnden har

kommande

och arbetsmarknadsförvaltningen

Jaana Janssen
Förva Itningschef
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äret.

god ordning och ge

Förvaltningsplan, Social- och

arbetsmarknadsförvaltningen 2019

'HALLSBERGS

KOMMUN
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lnnehällsförteckning

Kommunfullmäktiges Vision och Värdeord

sid

Verksamhet

sid

Uppdrag

sid

och arbetsmarknadsnämndens mäl

sid

Förvaltningens prioriterade fokusomräden

sid

Social-
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Styrdokument

verksamhetens inriktning, storlek och
omfattning och vad som krävs för att nä

Detta dokument beskriver övergripande
utgängspunkter, principer och ansvar för

uppsatta mälstyrning.

System ﬁnns

och
förbättrande ätgärder genom ärli ga
kvalitetsrapporter och ledningens

Socialförvaltningens ledningssystem.

Syﬂet

med ledningssystemet är att beskriva hur

Socialförvaltningen systematiskt leder,
kvalitetssäkrar

för egenkontroll

genomgäng

och utvecklar verksamheten.

och dagliga arbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet
dokumenteras genom kvalitetsrappoxter,

organisationen

patientsäkerhetsberättelse

Däxmed

ska det utgöra

ett

stöd

i

det längsiktiga

för alla medarbetare i
syﬂe att uppfylla olika
intressenters krav och mäl pä verksanüeten.
Intressenter kan vara de individer som har nytta
av verksamheten i form av värd, stöd, omsorg
och skydd.
i

Ledningssystemet är
socialförvaltningen

ett

enlighet

med

Fastställa

rutiner

de processer,

som behövs

aktiviteter

och

för att säkra

verksamhetens kvalitet

stöd för

att säkerställa att

verksamheten utvecklar tjänster av god kvalitet

och ledningens

genomgäng

i

gällande regelverk.

Utiﬁän de av ﬁ111mäktige beslutade strategiska
omrädena har social — och
arbetsmarknadsnämnden beslutat om mäl för
verksamheten. Indikatorema revideras vid behov.
Utifrän mälen ska förvaltningschefen upprätta en
förvaltningsplan. I förvaltningsplanen har

kommunstyrelsens mäl brutits ned till strategier
och förvaltningsövergripande mälen beskrivits.

System ﬁnns

för riskanalyser

System ﬁnns

för utredning,

sammanställning och analys av
personalens rapporteringsskyldighet som
avvikelser Lex Maria och Lex Sarah
Enskilda och grupper,

t

ex

brukarorganisationer, ges möjlighet att

vara delakti ga

i

arbetet

med att utveckla

och säkra kvaliteten
Personalen medverkar i arbetet med att
utveckla och säkra kvaliteten och att
kvalitetsarbetet är väl förankrat bland alla

medarbetare

i

organisationen

Värdskador förebyggs och
Respektive omrädeschef ska sedan arbeta ﬁam
en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen anges
eventuella verksamhetsmäl och de prioriteringar

kvalitetsarbetet utgär frän identiﬁerade

och prioriterade värdbehov samt
värdprocesser.

man ämnar arbeta med under äret samt de
aktiviteter som ska genomföras för att nä
mäluppfyllelse. En enhetsplan ska sedan göras pä
va1je enhet med en beskrivning av aktiviteter för
att

uppnä nämndmälen.

Krav, ansvar och mäl:
'

Mäl

fastställs,

dokumenteras och

följs

uPP
'

Kvalitetsarbetet är anpassat

till
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Hallsbergs

kommun är en politiskt styrd

organisation där demokratiskt valda politiker
sätter

upp de politiska mälen

för törvaltningarnas

verksamheter. Medarbetarna skall inrikta
arbete sä att dessa

mäl uppnäs.

sitt

Ett utbyte av

tankar och idéer mellan politiker och

medarbetare underlättar mäluppfyllelsen. Genom
att använda medarbetarnas kompetens rätt kan
politikerna fä ett bra beslutsunderlag
större möjligheter att utvärdera

och ges

om arbetet

Driv

Här

fär

man saker gjorda. Man är snabb till

beslut och entreprenörskap är

ett

honnÖrsord. Vi

fängar upp goda idéer och omsätter
verklighet.

dem i

De kommunala verksanﬂ1etema

kommunicerar tydligt och öppet, och beundras
för sin förmäga att ta hand om synpunkter och
utveckla kvalitén.

met de uppställda politiska mälen.

inriktas

Öppenhet

Kommunfullmäktiges Vision
I

Det öppna Hallsberg

dialog

med invänare och näringsliv utvecklas

I Hallsbergs kommun är alla Välkomna‚ oavsett
vem man är, var man kommer frän och vart man
är pä väg. Den trivsamma blandningen av

intrka av goda idéer och
stora förändringar är alltid väl förankrade och
päverkade av dem som berörda. Vi är stolta över
värt integrationsarbete och öppna för mängfald.

landsbygd, natur och samhällen erbjuder

Hallsberg är alltid öppet och Vi erbjuder service

och upplevelser för alla. Det lokala
näringslivet visar framätanda och drivkraﬂ, och
utvecklar bäde region och individer. Vära goda
kommunikationer med omvärlden skapar möten
och formar Hallsberg till en kommun som a11tid

dygnet runt.

hela

livskvalitet

är vaken.

kommunen. Vi

De kommunala verksamheterna verkar

nära individen, erbjuder

bemötande och

ett professionellt

är lyhörda för idéer

och

synpunkter.

Vi ser positivt pä framtiden och
ansvar för nuvarande och

tar längsiktigt

kommande utmaningar.

Värdeord
Glädje
Hallsbergs

kommun,

säväl organisation

som

geograﬁskt omräde, kännetecknas av varierande
mötesplatser där människor känner glädje och
stolthet.

annat
i

i

Glädj eämnen

vardagen ﬁnns bland

i

kommunens varierande och ﬁna natur och
Vi bemöter varandra
och ger varandra kraft

det rika föreningslivet.

med respekt,
och

inspirerar

energi.
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tar

Verksamhet och uppdrag

.

Implementera
famin ehemsvärden/familjerätten

Social och arbetsmarknadsnämnden har ansvar

Försöxjningsstöd

och stöd till familjer och deras ham och
ungdomar, stöd till ensamkommande ham, hjälp
och stöd till personer med missbruk eller
för hjälp

Arbetsmarknad och integration

Beenden

implementera heltid som
norm inom äldreomsorgen

beroende, äldreomsorg, hälso- och sjukvärd,
insatser

till

integration
tillsyn

personer

delta

i

funktionsnedsättning,

.

och arbetsmarknadsfrägor samt

och tillständsverksamhet.

Nämnden har ocksä
arbete

med

Planera ﬁir

att

ett nytt

äldreboende

Verksamheten ska rymmas inom den av
fullmäktige beslutade ramen

ansvar för förebyggande

inom nämndens ansvarsomräde och

för funktionshindrade

Arbeta med

och arbetsmarknadsnämnden
att säkerställa en ekonomi
balans med bibehällen, och dä det är

Social-

att

ska arbeta för

samhällsplaneringen.

i

Insatser

inom

kvalitet.

För utförandet av uppgiﬁerna

socialtjänsten skall vara av

möj li gt, med

god

skall det

ﬁnnas personer med lämplig utbildning och
erfarenhet. Kvaliteten i verksanﬂmten skall
systematiskt och fortlöpande utvecklas och

förbättrad kvalitet.

Ekonomin och kvalitén i verksamheten
ska fortlöpande följ as upp och
redovisas.

säkras.

Dokumentationsskyldighet
Dokumentationsskyldigheten omfattar

alla delar

av

av de politiska prioriteringarna

det systematiska kvalitetsarbetet, säväl

ledningssystemets grundläggande uppbyggnad
det systematiska förbättringsarbetet.

som

Ätgärder, resultat och hur kvalitetsarbetet har
utvecklats skall dokumenteras,

fo'lj as

Förvaltningschefens uppdrag till
omrädescheferna med anledning

upp och

analyseras bäde pä ﬁirvaltningsm'vä och pä

Uppdrag till

God ekonomisk hushällning
Effektivisera verksamhet

enhetsnivä.

Samverka mellan förvaltningar inom kommunen
Aktivt bidra

och
arbetsmarknadsnämnden har

gett

Samverka kring utskrivningsklara frän hälso- och
sjukvärden

uppd rag:

Aktivt delta

utmaningar och

prioriteringar:

!

Rekrytering av personal

.

Kompetensförsörjning

-

Minska sjukfränvaron
Översyn av placeringar
som vuxna

'

gott arbetsklimat

Utveckla/säkerställa dokumentationshanteringen

förvaltningen följande prioriterade
följ ande

till ett

Kompetensförsörjning

Social-

Förvaltningen har

alla chefer

i

arbetet

med att göra

omvärldsanalyser

Uppdrag till chefen för individ- och
familjeomsorg

för säväl barn

Kompetensförsörjning — rekrytera socionomer
Utveckla verksamheten för ham och unga
i samverkan med skolan
Implementem familjehemsvärd och famin erätt

Arbeta förebyggande
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Arbeta för

placera

att

i

”egna” familjehem

Kompetensförsörjning

Utveckla hemmaplanslösningar

Fortsätta arbetet

med

— rekrytera personal

att

vara huvudansvan' g

i

att

utveckla kvalitets— och ledningssystemet.

Uppdrag till chefen för arbetsmarknadoch integrationsenhet

Utveckla den dagliga verksamheten
Utveckla och diskutera de digitala och tekniska
lösningar

Vara ”motom”
Arbeta

kommunens

i

integrationsarbete.

arbetet

som

gär

att

införa ﬁir

att

förenkla

inom verksamheten

med preventiva insatser tillsammans med

andra aktörer

i

Uppdrag

arbetsmarknadsﬂägor.

genom arbetsträning
i intern produktion och i kommunen som
organisation för egenförsötjning genom eget

till

MAS/MAR

Bedriva en tydlig arbetslinje

lönearbete

pä den regqu ära arbetsmarknaden”.

Ansvarar för

att

inom ramen

för

ledningssystemet ta fram, fastställa och

dokumentera rutiner för hur det systematiska
kvalitetsarbetet fortlöpande ska bedrivas för

Uppdrag

till

chefen för hemtjänst

Fortsätta arbeta
heltid

styra, följa upp och utveckla
verksamheten inom sina respektive
ansvarsomräden.

kunna

med utveckling av arbetstider,

som norm

Kompetensförsörjning

— rekrytera

undersköterskor
Fortsätta

med utvecklingsarbetet inom

hemtjänsten

Utveckla bemanningsenheten

Utveckla och diskutera de digitala och tekniska
lösningar
arbetet

som

gär

att

införa för att förenkla

inom verksamheten

Uppdrag till chefen för särskilda beenden
och hälso- och sjukvärd
Arbeta med utveckling av
norm.
Kompetensf‘örsötjning

arbetstider, heltid

som

— rekrytera

undersköterskor och sjuksköterskor.

Utveckla kvalitets- och ledningssystemet.
Utveckla och diskutera de digitala och tekniska
lösningar
arbetet

som

gär

att

införa för att förenkla

inom verksamheten

Uppdrag till chefen för verksamheten för
de funktionshindrade
Arbeta med utveckling av

arbetstider, heltid

som

norm
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att

Hällbar

kommun

Hallsbergs

kommun ska vara ett ekonomiskt,

socialt

och ekologiskt hällbart samhälle, där människors

gemensamma miljö.
Grunden för en stark välfärd är ordning och reda i kommunens ekonomi. Därfo'r är det av stor vikt
den kommunala ekonomin präglas av överskott i goda tider som kan användas för att minska

livskvalité ökar utan att det päverkar vär

päﬁestningar i lägkonjunkturer. För

kommunens

att

att

va1je skattekrona ska användas optimalt är det av vikt att

arbete präglas av öppenhet och tydlighet.

Kommunen ska aktivt arbeta för att fä ﬂer i

Det kan göras via aktivt arbete för att nya företag ska
etablera sig i kommunen och antalet nystartade och växande företag ska öka. Vidare kan det ske genom
att utveckla samverkan mellan näringsliv och skola i syﬁe att uppnä bättre matchning mellan människors
kunskaper och arbetslivets behov. En del i detta arbete är att kommunen erbjuder praktikplatser inom
arbete.

sina verksamheter.

Alla människor ska känna sig trygga i kommunen. Vär offentli gt ﬁnansierade välfärd ska inte lämna
nägon utanför, oberoende av etnisk och religiös tillhön'ghet, kön eller älder, utan ska anpassas utifrän

den enskildes behov.
Genom en medveten samhällsplanering ska en blandad bebyggelse skapas, inte minst för att bidra till ett
inkluderande samhälle präglat av mängfald och tolerans.
Vi ska aktivt arbeta met alla former av diskrimineringar pä kommunens arbetsplatser och därigenom
vara ett föredöme för andra arbetsgivare.
Utsläppen av växthusgaser ska minska. Kommunens verksamheter ska vara föregängare och fasa ut
användningen av fossila bränslen. Hallsbergs kommun ska arbeta för att minska Vär klimatpäverkan och
skapa förutsättningar för invänarna

att

ocksä göra

det.

Användningen av produkter och material som

innehäller farliga kemikalier ska minska.

Nämndmäl: Öka andelen
Indikator:
Indikator:

heltidsanställda inom värd-

och omsorg

60% ska vara heltidsanställd inom social- och arbetsmarknadsfb'rvaltm'ngen.
100% av dem som idag är deltidsanställda ska erbjudas heltidsanställning.

Förvaltningens strategierlverksamhetsmäl:
med heltid som norm och päverkningsbara hälsosamma scheman.

Fortsätta arbetet

Arbeta

med de olika enheternas

tillämpningsmodell.

Nämndmäl: Alle som har insatser av social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska
känna sig tmgga med insatsen.
Indikator:

85% av brukare inom social- och

arbetsmarknadsförvaltningen ska uppleva trygghet

Förvaltningens strategierlverksamhetsmäl:
Säkerställa att teamträffama uppfyller

Deltagare

i

sitt

syﬂe

enligt

de givna direktiven.

teamträffar: enhetschef (sammankallande), sjuksköterska, arbetsterapeut

omvärdnadspersonal.
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och

goda kunskaper inom sitt verksamhetsomräde, har ett
bemötande, är sakliga och har en god medkänsla.
Genomföra brukarundersökningar och delge resultaten pä APT pä enheten.
Säkerställa att alla medarbetare har

Nämndmäl: Bidra

till

att

gott

matsvinnet ska minska

Indikator: Pc? vära särskilda beenden ska matsvinnet minska

med 5%.

Förvaltningens strategier/verksamhetsmäl:
samarbete med Driﬂ- och serviceförvaltningen minska matsvinnet pä vära beenden genom information, ökad medvetenhet och kunskap till personalen med meta.
I

Nämndmäl: lnsatserna inom social- och arbetsmarknaigförvaltningens
heter anpassas utifrä_n den enskilcjes behov
Indikator:

80% av brukarna inom social- och

alla

verksam-

arbetsmarknadsförvaltningen ska vara nöjda

med inﬂy-

landet

Indikator:
Indikator:

90% av brukarna inom LSS-boendena ska vara nöjda medﬂitidsaktiviteter
80% av dem som bar i särskilt boende och besökarna pä dagcentralerna ska vara nöjda med

den samvaro och de aktiviteter som erbjuds
Indikator: 85% av deltagarna i daglig verksamhet ska uppleva verksamheten som meningsfull.
Indikator: 80% av brukarna inom LSS, korttidstillsyn, Svalanjör unga, ska uppleva en meningsfullﬂitidssysselsättning.

Förvaltningens strategierlverksamhetsmäl:
Systematisera individbaserat arbetssätt

Evidensbaserad praktik

= Handlar om

genom modellen evidensbaserat praktik.

att

medvetet och systematiskt sträva eﬂer

att

bygga insatser och

omsorg

enligt bästa tillgängliga kunskap.
Arbeta med genomﬁirandeplaner.

Livslängt lärande
rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla f°ar ett gott liv.
Det livslänga lärandet är basen för Hallsbergs kommuns utbildningssystem som b61jar med förskola, via
grund- och gymnasieskola till högskola och andra former av vuxenutbildning. Alla kommunens
verksamheter ska verka för att lärandet fortsätter genom hela 1ivet, säväl under som eﬂer arbetslivet.
Vär förmäga att utveckla välfärden hänger ihop med hur vi kan göra vär kommun attraktiv für dem som
redan bor hät och öka inﬂyttningen till kommunen. En bra förskola och skola är en viktig del i det

Allas lika

arbetet.

Nämndmäl: Arbetsmarknads- och integratilonsenheten erbiuder kompetenshöiande
s
e att den enskilde sä snabbt som mö'li t ska bli s 'älvförsör'and e

ak-

tiviteter'

|

Indikator:

80% av de personer som

uppbärförsöﬁningsstöd,

med arbetsfb'rmäga,

sörjande inom sex mänader
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ska vara självför-

Indikator: Antalpraktikplatser

i

social-

och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet ska uppgä

till

minst 20 platser

Indikator:90% av deltagarna pä AM] ska genomjb'ra överenskomna aktiviteter i handlingsplanen.
Indikator:80% av deltagarna i extern daglig verksamhet ska ha praktiserat pä en arbetsplats.
Indikator: 90% av nyanlända pä en arbetsplats inom etableringsprogrammet ska delta i svenska för
invandrare; SF], och samhällsorientering.

Förvaltningens strategierlverksamhetsmäl:
Snabbaste vägen

genom

till sj älvförsötjning

förbättrad metodutveckling av Supported

Employment och Individual Placement and Support.
Supported Employment = Är i grunden en metod för arbetslivsinriktad rehabilitering. Mälet är att
människor som stär längre ifrän arbetsmarknaden att ﬁrma, fä och behälla ett arbete pä den öppna

stötta
ar-

betsmarknaden.
Individual Placement and Support
ringsinsatser för personer

=

Individanpassat stöd

till

arbete

med arbetslivsinriktade rehabilite-

med ﬁmktionshinder.

Arbetsmarknads- och integrationsenheten ska erbjuda: ”En väg in och mänga vägar ut” für att fä in
mälet är sj älvförsörjning men vära uppdragsgivare köper tj änsten ”arbetsträning”
”Det vill säga kompetenshöj ande insatser ﬁir den snabbaste vägen till egenförsö1jning genom eget
lönearbete eller

genom

studier.”

Nämndmäl: Daglig verksgmhet,
innehälla 9edagogiska inslag
Indikator:

att

i

för deltagare längt frän arbetsmarknaden,

sﬁe att bibehälla och

ska

utveckla deltagarnas färdigheter

80% av deltagarna ska ha utvecklat eller bibehällit sinafärdigheter.

Förvaltningens strategierlverksamhetsmäl:
I den individuella handlingsplanen släs fast vilka färdigheter individen kan bibehälla/utveckla.
Arbeta

med förändring där det behövs

för att

nä utveckling.

Alias inflytande
De kommunala verksamheterna verkar nära individen, och

ska erbjuda

ett

professionellt

bemötande och

vara lyhörda för idéer och synpunkter.
Hallsbergs

kommun

ska ha

ett

väl utvecklat synpunkts-

och klagomälssystem.

De som berörs, t.ex. invänare eller medarbetare, ska ges möjlighet till inﬂytande vid större förändringar.
Kommunen omfattas av sex tätorter som alla pä olika sätt bidrar till framgäng och utveckling ﬁir
människorna hela kommunen. Tillsammans med invänarna i dessa tätorter, med omkringliggande
landsbygd, ska kommunen arbeta för ett ökat lokalt engagemang och inﬂytande.
i
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Nämndmäl:

Social-

och_grbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska

erb'|uda ett

professionellt bemötand_e
Indikator:

95% av brukarna inom social- och

arbetsmarknadsförvaltningen ska vara nöjda

med bemö-

tandet

Indikator:

70% av brukarna har kännedom om möjligheten

attframfb'ra synpunkter och klagomäl

Förvaltningens strategierlverksamhetsmäl:
Analysera och göra förbättringar utifrän resultatet i brukarundersökningama.
Kontinuerlig kompetenshöjning via internutbildning och validering.

Nämndmäl: Anhörigas sgnpunkterßs till@ verksamheten inom
i

särskilt

boende

Indikator: Samtliga särskilda beenden har tvä anhörigtrc'szar per är där anhörigas synpunkter las upp,
diskuteras,

dokumenteras och följs upp.

Förvaltningens strategierlverksamhetsmäl:
Enhetscheferna ska förbättra informationen

till

anhön'ga och utveckla innehället och uppföljningen av

anhörigträffama.

GOD SERVICE
Övergripande:

De kommunala verksamheterna

ska kommunicera tydligt och öppet.

Kommunen ska fortsätta att arbeta med att utveckla informationen till vära invänare.

Kommunen ska öka möjligheten för invänama att ta del av den kommunala servicen efter kontorstid.
Kommunen ska utöka möjlighetema till mer ﬂexibel omsorg pä de tider dä eﬂerﬁägan

Nämndmäl:

Social-

ﬁnns.

och arbetsmarknadsförvaltningen ska kommunicera Edligt och

ög-_

Pit
Indikator: Webbinformationen

information

till

medborgarna ska vara god,

90% av maxpoäng i SKL 's granskning av

om nämndens verksamhet.

Förvaltningens strategierlverksamhetsmäl:
Förvaltningschefen utser en ansvari g befattningshavare

och informationsbroschyrer sä

att

som kontinuerligt granskar webbinformationen

dessa är aktuella och av god kvalitet.

10
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Nämndmäl: Brukarnas behov av insatser ska
Indikator:

stvra personalens arbetsti_d

100% av genomförandeplanerna ska vum utfb'rda sä att det framgär när brukaren

önskar

insatsen.

Förvaltningens strategierlverksamhetsmäl:
Enhetscheferna ska säkerställa

att

genomförandeplanen upprättas sä

sina insatser.

11
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att

det framgär när

brukama vill ha
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Nämndsekreteraren informerar
23
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HALLSBERGS

KOMMUN
Radera nedladdade handlingar Meetings
i

.tll

IEL!A

'?

‘

„01_.2_1._1

Kallelse

@

2018-12-17

KF 2018-12-17

sw:4o MB
Protokoll

17 decen'ibﬁr 2018

Mülelhan

migmm.‘

Tm.18:30-22:00

MB

Storlekßﬁ
1

Damm:

KF 2018-1 2-17

Utdelnlng av 2018

im stipendier
2

Sammanträdets inlednlng

3 Allmänhetens Irägestund

4 Aktuell Information
5 Avsägelsef och
lyllnadsval 2018

6 Mél och hudget 2019
Fledrsplan 2020-2021
7 Ny taxa för bygglov och
strandskydd

.

B VA-laxa 2019
9 Allmänna bestämmelser für
arvoden och ersättnlngar tlll
tönroendevalda

.

Louga \”

Du gär
Radera

Man

in

pä det möte där du

vill

radera handlingarna

som

laddats ner och klickar pä knappen

X

alla.

kan även gä

knapp ﬁnns

där,

in

pä varje ärende och radera

om man

inte

vill

alla

handlingar

som hör till det ärendet, samma

ta bort alla handlingar frän ett visst

man raderar handlingar är att även anteckningar som man kan ha gjort pä
försvinner om man raderar handlingarna. Har du anteckningar du vill ha kvar ska du

Viktigt att tänka pä innan

handlingarna

möte.

därför inte radera de handlingarna.
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5 nvaigelsec och
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Sume

ll'ﬂldﬁlug

name
Är du säker pä alt du vi" radera dina
dokumem och anteckningar?

lmm1b"

6 Hi] och

buth 2019

Flerärsplan 2020-2621
7 My mm für hygng och
. Wandde

.

! VA-taxa 2019
9 Allminna bestimmolsor für

.

uwoden och

Mittlmr

moondevnldo

När

man

klickat pä

till

__|

EI
"_

knappen X Radera

alla

kammer den

här rutan upp. Klicka pä Ja

de nedladdade dokumenten frän iPaden.
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om

du

vill

ta bort

Beslutad av: Kommunfullmäktige

Datum: 2018-12—17

Ärendenummer: 18/KS/185

Allmänna bestämmelser för arvoden och
ersättningar

till

förtroendevalda.

Kontakt

HALLSBERGS

kommun@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00
E-post:

KOMMUN
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18/ KS/ 185

2(9)

lnnehällsförteckning
1

Förtroendeuppd rag som omfattas av bestämmelserna .............. 3

2

Arvoden ........................................................................................ 3
Sammanträdesarvode ...................................................................................... 3

2.1

3

3

2.2

Förrättningsarvode

2.3

Ärsarvode ......................................................................................................... 4

Övriga ersättningar

..........................................................................................

......................................................................

3.1

Resekostnader

3.2

Förlorad arbetsinkomst

3.3

Ersättning förlorad semesterförmän

3.4

Ersättning för barntillsyn

3.5

Kostnader för värd och

4

.................................................................................................

...................................................................................

4
4

...............................................................

5

.................................................................................

5

tillsyn

av person

med funktionsnedsättning

eller

svärt sjuk person .............................................................................................. 5

4

5

med funktionsnedsättning ................ 6

3.6

Särskilda kostnader för förtroendevald

3.7

Rätt

3.8

Särskilda arbetsförhällanden

3.9

Sjukledighet

3.10

Pensioner ......................................................................................................... 6

till

föräldraledighet

..................................................................................

6

m.m ................................................................... 6

.....................................................................................................

6

Hur arvoden och ersättningar utbetalas ...................................... 7
4.1

Sammanträdesarvode ...................................................................................... 7

4.2

Förrättningsarvode

4.3

Reseersättning

4.4

Förlorad arbetsinkomst

4.5

Ersättning för förlorad pensionsförmän

4.6

ﬂdsfrister för att begära ersättning

4.7

Utbetalning

..........................................................................................

7

.................................................................................................

7

...................................................................................

7

..........................................................

7

................................................................

7

......................................................................................................

8

Övrigt ............................................................................................ 8
nämnder vid gemensamma

...............

8

..............................................................

8

5.1

Kostnadsfördelning mellan

5.2

Tolkning av arvodesbestämmelserna

5.3

Delegering ........................................................................................................ 8

Bilagor

aktiviteter

...................................................................................................

Page 105 of 128

9

18/ KS/ 185

Förtroendeuppdrag som omfattas av

1

bestämmelserna
Arvoden och kostnadsersättningar utgär till förtroendevalda kommunen. Med
i

förtroendevalda avses ledamöter och ersättare fullmäktige, styrelsen, nämnder,
i

fullmäktigeberedningar samt revisorer enligt KL 4 kap 1

9.

Dessutom omfattas av kommunfullmäktige valda styrelseledamöter, ersättare och
revisoreri

kommunens helägda

aktiebolag och stiftelser.

Arvoden

2

Arvoden utgär som sammanträdesarvode, förrättningsarvode och ärsarvode.
Arvodesniväerna justeras per den 1 januari varje
Iigger

till

är.

Riksdagsledamotsarvodet

grund förjusteringen.

Högst tvä sammanträdesarvoden och/aller förrättningsarvoden utbetalas per dag.
|

de

fall

fätt tvä

där kommunfullmäktige sammanträder

arvoden utbetalt, utgär

ett tredje

samma dag som

förtroendevald

arvode för kommunfullmäktiges

sammanträde.

Sammanträdesarvode

2.1

Samma nträdesarvode

utgär för följande aktiviteter:

Sammanträde med kommunfullmäktige
Fullmäktigeberedning

Kommunstyrelsen och övriga nämnder
Nämndutskott
Revisorernas sammanträden
Styrelser och stiftelsers

sammanträden.

Ordinarie ledamot och tjänstgörande ersättare fär ett helt sammanträdesarvode.

Endast ett sammanträdesarvode utgär oavsett sammanträdets längd.

Ett helt

arvode utgör 1 procent av riksdagsledamöternas amade. Direkt pä

varandra följande sammanträden berättigar bara

till

ett arvode.

Förrättningsarvode

2.2

Förrättningsarvode utgär efter beslut av nämnd, utskott

ordförande. Beslut av ordförande ska anmälas

Exempel pä

.

till

till

nämnd

aktiviteter för vilka förrättningsarvode kan beslutas utgä:

Sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och
arbetsgrupper

.

eller

nämnd.

Kurs, konferens eller studieresa

.

lnformationsmöten

.

Överläggning

med förvaltningschef eller annan

anställd
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3(9)

18/KS/185

.

Uppdrag som kontaktpolitiker

.

Förhandling eller förberedelse inför förhandling

4(9)

eller liknande

med

motpart till

kommunen
.

.

med företrädare för annat kommunalt organ än det egna
Sammankomst med kommunalt samrädsorgan och intressentsammansatt
Överläggning

organ
.

Besiktning och inspektion

.

Överläggning

'

Fullgörande av granskningsuppdrag inom ramen för revisionsuppdrag

med utomstäende myndighet eller organisation

Förrättningsarvode utgär

med

beloppet av ett halvt sammanträdesarvode.

Ärsarvode

2.3

Ärsarvodet för kommunstyrelsens ordförande utgör 110 procent av
grundarvodet. Grundarvodet är

85%

av arvode för riksdagsledamot.

Övriga ärsarvoden beräknas utifrän grundarvodet. En förteckning över

ärsarvoderade uppdrag finns

med

ärsarvode

i

bilagan

till

detta dokument. Förtroendevald

om 40 procent eller mer har inte

sammanträdesarvode

rätt

till

inom den egna nämnden.

eller förrättningsarvode

För kommunstyrelsens ordförande och oppositionsräd utgär aldrig

sammanträdes-

eller förrättningsarvode.

Övriga ersättningar

3

Resekostnader

3.1

med sammanträde

Resekostnader samband
i

grunder

som fastställs

i

eller

motsvarande

det centralt tagna BIA- avtalet1

förtroendevaldes feste hosted eller arbetsplats

till

om

ersätts enligt

de

avständet frän den

sammanträdesplatsen

överstiger tre kilometer.

Traktamente utgär för aktiviteter utanför kommunen
fastställts för

kommunens

Billigaste färdsätt skall

Blir

ledamot

särskilt

sammanträde
3.2

eller

de grunder som

anställda.

användas och samäkning ske största möjliga utsträckning.
i

beordrad (utöver

av

kallelse)

kommunen

att närvara vid

motsvarande utgär reseersättning frän vistelseorten.

Förlorad arbetsinkomst

Ersättning utgär

i

normalfallet för faktiskt inkomstbortfall enligt inth frän

arbetsgivare. Förtroendevald
vilket belopp,

har rätt

till

som kan

visa att

arbetsinkomst förlorats

BIA 2010-09-03, Sverige

men

inte

en schablonersättning utifrän sjukpenninggrundande

inkomst. Sjukpenninggrundande inkomst ska styrkas

1

enligt

Kommuner och

Landsting

med inth frän

& Arbetsgivarförbundet
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försäkringskassan. Schablonbeloppet utgörs av

Rätten

försäkringskassan anmäld

med timmar eller dagar. Hur ersättning

sjukpenninggrundande inkomst delad

med schablonbelopp

till

beräknas regleras

i

bilagan.

ersättning omfattar ocksä nödvändig ledighet för förtroendevalde

till

speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhällanden

anses

skäligt att

anslutning

till

den förtroendevalde

sammanträdet

eller

5(9)

i

med

övrigt när det inte kan

fullgör sine ordinarie arbetsuppgifter

i

direkt

motsvarande.

Vid tillämpning av ovanstäende stycke ska förtroendevald Vid

anmodan kunna

styrka nödvändig Iedighet.

Förtroendevald

med

om 40 procent eller mer har inte

ärsarvode

rätt

till

ersättning

för förlorad arbetsinkomst.

Ersättning förlorad semesterförmän

3.3

Förtroendevalda har

som fullmäktige

rätt

en schablonersättning för förlorad semesterförmän

till

beslutat enligt bilaga.

med

Förtroendevalda

ärsarvoden erhäller semesterersättning

genom

att

arvodet även utbetalas under sommaruppehället.
Förtroendevalda

med

motsvarande vad som

om 40

ärsarvode

procent eller mer har

skulle ha gällt enligt

rätt

ledighet

till

kommunens semesterbestämmelser

utan att arvodet reduceras. Ledigheten ska förläggas pä sädant sätt att uppdraget

kan fullgöras.

3.4

Ersättning för barntillsyn

Ersättning utgär Vid deltagande

av barn

tillsyn

Om

som

värdas

i

i

sam manträden eher motsvarande,

den förtroendevaldes hem och som

för värd och

inte fyllt tolv är.

det finns särskilda skäl kan ersättning utges även för äldre ham. Ersättning ges

inte för tillsyn

som

utgär inte heller dä

utförs av

familjemedlem

eller

ham vistas kommunens
i

annan närstäende. Ersättning

barnomsorg. Ersättning utgär enligt

bilaga.

Ersättningen betalas direkt

till

den som har passat barnet. Denne

uppdragstagare. Ersättning betalas

kommun

3.5

göra detta

inte

om

använder

sig

säledes

räkning frän uppdragstagaren. Hallsbergs

betalar sociala avgifter pä ersättningen

Den som normalt
gratis

mot

blir

till

uppdragstagaren.

av den kommunale barnomsorgen har

det behövs för att kunna delta

Kostnader för värd och

tillsyn

i

sammanträde

av person

rätt att

eller liknande.

med

funktionsnedsättning eller svärt sjuk person
Ersättning betalas för kostnader

sammanträden

eller

som uppkommit till följd av deltagande Vid

motsvarande för värd och

tillsyn

av person
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funktionsnedsättning eller svärt sjuk person
bostad. Ersättning betalas clock

med

som

vistas

högst det belopp

i

6(9)

den förtroendevaldes

som

fullmäktige har

beslutat enligt bilaga.

Ersättning betalas inte för

tillsyn,

som

egen familjemedlem

utförs av

eller

annan

närstäende.

Särskilda kostnader för förtroendevald

3.6

med

funktionsnedsättning
Ersättning utbetalas för de särskilda kostnader

förtroendevald

motsvarande,

med funktionsnedsättning

om

de

inte ersätts pä

för resor, ledsagare, tolk och hjälp

annat

med

som kan uppkomma till följd av att

de|tar vid

sammanträden

Det gäller

sätt.

till

eller

exempel kostnader

inläsning av handlingar. Ersättningen

regleras enligt bilaga.

Rätt

3.7

till

föräldraledighet

med

Förtroendevald

ärsarvode

om

40 procent

eller

mer kan

beviljas

föräldraledighet och andra ledigheter motsvarande de bestämmelser

som

kommunanställda. Ansökan görs av den som behöver vara

gäller för

fränvarande frän

sitt

uppdrag. Kommunstyrelsen beslutar

om

ledighet och

utser ersättare.

Särskilda arbetsförhällanden

3.8
Rätten

till

m.m

ersättning omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda

speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhällanden

i

med

övrigt när det inte

kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie
arbetsuppgifter

Rätten

till

i

direkt anslutning

sammanträdet

ersättning omfattar tid för resa

motsvarande och

sammanträdet

tid för praktiska

till

eller

motsvarande.

och frän sammanträdet

förberedelser

i

anslutning

eller

till

motsvarande.

eller

Sjukledighet

3.9

För förtroendevald

med

ärsarvode och

annars är förhindrad att fullgöra
tvä

till

mänader

3.10

sitt

ska arvodet minskas

i

som

pä grund av sjukdom eller

uppdrag under en

tid

som

överstiger

motsvarande män.

Pensioner

För ärsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser

om

kommunal pension det kommunala pensionsreglementet. Vid beräkning
i

av underlag för visstidspension/avgängsersättning ska hänsyn tas även

arvoderade uppdrag frän

till

kommunen inom kommunalförbund, gemensam

nämnd, regionförbund och samordningsförbund och Iiknande.
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Övriga förtroendevalda har rätt

till

ersättning för förlorad pensionsförmän.

Ersättningen ges form av ärliga avgifter
i

ärliga avgiften regleras

i

7(9)

till

Den

tjänstepensionsförsäkring.

DPF-KL. För att ersättning ska ges krävs att den

förtroendevalde kan visa att fullgörande av det kommunale

förtroendeuppdraget medfört minskade tjänstepensionsavgifter.

4

Hur arvoden och ersättningar utbetalas

4.1

Sammanträdesa rvode

Sammanträdesarvode utbetalas

utifrän

den närvarolista som

sammanträdet. Närvaro signeras pä närvarolistan
4.2

cirkulerar pä

vid respektive

namn.

Förrättningsarvode

Förrättningsarvode utbetalas utifrän närvarolista. Närvaro signeras pä
närvarolistan vid respektive

4.3

namn.

Reseersättning

Kilometerersättning kan sökas pä närvarolista för

sammanträde

eller

förrättning.

4.4

Förlorad arbetsinkomst

Ersättning söks pä blanketten Ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Ersättning kan sökas antingen för faktiskt förlorad arbetsinkomst eller

som

schablonersättning. För att fä ersättning för faktisk förlorad arbetsinkomst
krävs att arbetsgivaren styrker fränvaro och vilken inkomst

som

förlorats.

För att fä schablonberäknad ersättning krävs att den förtroendevalda

lämnar

in ett

inth frän försäkringskassan

om

sjukpenninggrundande

inkomst. Timersättning beräknas utifrän denne. Den förtroendevalda
intygar sedan hur

4.5

mänga timmars inkomst som

gätt förlorad.

Ersättning för förlorad pensionsförmän

Den förtroendevalda

ska visa att förtroendeuppdraget medfört minskade

tjänstepensionsavgifter.

4.6

Tidsfrister för att begära ersättning

Ersättning för förlorad arbetsinkomst ska sökas

inom

tre

mänader

frän

sammanträdet, clock senast februari för ersättning som avser äret innen.
i

Ersättning för förlorad pensionsförmän ska sökas senast

föregäende

är.

i

februari för

Övriga ersättningar ska sökas senast ett är efter

sammanträdet.
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Utbetalning

4.7

Ersättningar och arvoden betalas ut mänadsvis.

Ärsarvoden betalas ut

5

med en tolftedel

per mänad.

Övrigt
Kostnadsfördelning mellan nämnder vid

5.1

gemensamma

aktiviteter

Kostnaden för arvoden och ersättningar belastar den nämnd/styrelse som
Iämnar uppdraget.
nämnd/styrelse
kostnaden.

i

Om den förtroendevalde representerar sin

en

aktivitet är det

den nämnden/styrelsen som

Om enskilda förtroendevalda

kallas

till

att delta

i

en

en annan nämnd/styrelse är det den nämnden/styrelsen som
aktiviteten

som

stär för

aktivitet

kallar

av

till

stär för kostnaden.

Tolkning av arvodesbestämmelserna

5.2

Nämndsekreterare iordningställer underlag för arvoden och ersättningar
utifrän

inlämnade närvarolistor och arvodesbestämmelserna.

uppstär

om tolkningen

Om fräga

av bestämmelserna kan frägan hänskjutas

till

kommunstyrelsens arbetsutskott för avgörande.
5.3

Delegering

Kommunstyrelsen

fär besluta

om

ändringar den bilaga
i

som hör till

bestämmelser. Kommunstyrelsen fär vidaredelegera delar av denne
beslutanderätt

till

förtroendevald eller tjänsteperson.

Page 111 of 128

dessa

18/KS/185

Bﬂagor
Bilaga

till

allmänna bestämmelser för arvoden och ersättningar

förtroendevalda
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Allmän information

1
|

Datum

kommunallagen (2017:725) 4 kap 9 29-32

bestämmelserna

Rätten

2

om kommunalt

till

i

de grundläggande

partistöd

Det lokala partistödet
representerade

finns

partistöd.

i

Hallsbergs

enlighet

kommun

med vad som

utgär

förskrivs

de partier som är

till

i

4 kap @ 29

i

kommunallagen.

Grundstöd och mandatstöd

3

Partistödet bestär ärligen av 20 prisbasbelopp för det är partistödet avser.

som

partistödet utgör 2 prisbasbelopp grundstöd
partier

som

är representerade

fördelas

i

like

AV

delar mellan de

kommunfullmäktige.

i

Övriga 18 prisbasbelopp ska fördelas mellan partierna iförhällande

till

anta|et

mandat kommunfullmäktige.
i

Därutöver tillkommer ett utbildningsbidrag

om

1000 kronor per är och mandat

fullmäktige att betalas ut frän kommunstyrelseförvaItningen

i

mot faktura pä

utbildningsinsats.

4

Fördelning av partistöd

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast
fastställd enligt

14 kap vallagen (2005:837).

Mottagare av partistöd ska ärligen lämna

som

in skriftlig

visar att partistödet har använts för det

kommunallagen.

Till

redovisning (senast 30juni)

ändamäl som enges 4 kap 29
i

5

i

redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

Ovanstäende ska lämnas

in

till

kammunstyrelseförvaltningen.

Ärlig utbetalning

Partistödet betalas ut ärligen

i

förskott underjanuari

mänad

fullmäktige. Har redovisning och granskningsintyg enligt

kommunallagen

inte lämnats in

till

efter beslut

4 kap 31 5

i

i

kommunstyrelseförvaltningen inom

föreskriven tid utbetalas inget partistöd för

1

vald ledamot är

Redovisning och granskning

5

6

mandat förvilken en

nästkommande

är.1

praktiken en viss eftersläpning avseende den nya granskningsfunktionen.
2019 betalas ut ijanuari 2019. Partierna ska senast den 30juni 2019 redovisa hur
partistöd använts. Fullmäktige ska met bakgrund av denna redovisning senast december

Detta innebär

i

Partistödet für

2018 ärs
2019 besluta

i

om

utbetalning för 2020.
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Kontakt

HALLSBERGS

kommun@hallsberg.se
Telefon: 0582-68 50 00
E-post:

KOMMUN
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indexering av beloppen

Kommunsekreteraren justerar

ärligen

beloppen enlighet för förändringen
i

av arvodet för riksdagens Iedamöter.

Utgängspunkt för beräkning av arvoden för

2

förtroendeuppdrag
Arvoden

för

uppdrag

has motsvarande 85

enligt

vad som äterges nedan enges

i

procent av en

% av arvodet för riksdagens Iedamöter för

innevarande är (beslut

om

riksdagsledamöternas arvoden börjar gälla from

1 nov). Detta kallas grundarvode.

2.1

Pasta arvoden för förtroendevalda

% av grundarvodet

Kommunfullmäktige
Ordförande

5

%

1:e vice

1

%

2:e vice

1

%

Ordförande

2

%

Vice ordförande

1

%

Kommunfullmäktiges valberedning

Kommunstyrelsen
Ordförande

110

1:e vice

6

%

2:e vice

6

%

1:

e vice

KSAU

6

%

2:

e vice

KSAU

6

%

Oppositionsräd

60
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och arbetsmarknadsnämnden

Ordförande

80%

1:e vice

5%

2:e vice

7%

Bildningsnämnden

80%

Ordförande
1:e vice

5%

2:e vice

7%

Drift-

och servicenämnden

30%

Ordförande
1:

e vice

4%

2:

e vice

6%

Valnämnden

2%
1%

Ordförande valär
Ordförande icke valär

Revisionen

Ordförande

2%

1:e vice

2%

2:e vice

2%

Ledamot

1%

Gemensam överförmyndarnämnd

(de är Hallsbergs

kommun

nägon utav nedanstäende poster)

innehar
\

Ordförande

7%

Vice ordförande

3%
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Hallbo

%

Ordförande

13

1:e vice

5

%

5

%

Ordförande

6

%

1:

e vice

3

%

2:

e vice

3

%

5

%

2:

e vice

HBAB

Partiföreträdare

Betalas inte

till

i

kommunstyrelsen

parti

kommunstyrelsen

som innehar uppdraget som ordförande

eller

uppdraget som oppositionsräd. För partier som

innehar sädant uppdrag ingär ersättning för uppdrag
övrigt arvode. Partiföreträdararvodet avser

förekommande kostnadsersättningar
anledning av arbete
ärsredovisning

2.2

Arvode

med

i

med

bl.

som

partiföreträdare

a täckande av alla

för deltagande

i

möten med

planeringsförutsättningar, budgetarbete,

mera.

Begravningsförrättare
för begravningsförrättning motsvarar tvä förrättningsarvoden per

begravning. Begravningsförrättare har

därtill rätt

till

ersättning för

nödvändiga resekostnader.

2.3

Vigselförrättare

Ersättning för vigselförrättare betalas ut av Länsstyrelsen. Utöver

Länsstyrelsens ersättning betalar Hallsbergs

förrättningsarvode per vigsel och

därtill

kommun

ett

ersättning för nödvändiga

resekostnader. Ersättning frän Länsstyrelsen betalas ut

föregäende

är,

samma

i

efterskott frän

rutin gäller för utbetalning av förrättningsarvode

och ersättning för resekostnader frän Hallsbergs kommun.
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Schablonberä knad ersättning för förlorad

3

arbetsinkomst
Förlorad arbetsinkomst

3.1

Styrkt belopp: prisbasbelopp för innevarande är

/165= maximalt timbelopp

Schablonberäknat belopp:
g';xkbenningfdag x

ar = ersättning/tim

120% x 30 da

165 timmar
s'|ukgenning{dag x 120

% x 365 dagar =ersättning/dag

260 dagar
För schablonbeloppen gäller

samma maximale

belopp som

vid styrkta

belopp.
Ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst för tjänstgörande Iedamot eller
särskilt inkallad ersättare vid

sammanträden med kommunstyrelsen och

nämnderna samt dessa organs respektive
betalas ut enligt punkten 3.2

ersättningar

till

3.2

belopp

i

Allmänna bestämmelser för arvoden och

förtroendevalda

Närvarande ersättare har
styrkt

i

arbets- och beredningsutskott

enlighet

rätt

till

med de

ersättning för förlorad arbetsinkomst

allmänna bestämmelserna

i

övrigt.

Förlorad pensionsförmän

Schablonbeloppet beräknas enligt reglema
semesterersättning och ska utgöra 12

i

semesterlagen (1977:480)

% av utbetalad ersättning för

förlorad arbetsinkomst.

3.3

Ärsarvode

Kommunalräd och oppositionsräd har
arbetsdagar per

3.4
1

rätt

till

Iedighet

med

högst 40

är.

Sammanträdesarvode

% av riksdagsledamöternas arvode.

3.5

Förrättningsarvode

Förrättningsarvodet utgör ett halvt sammanträdesarvode.

3.6

med

Barntillsynskostnader

Innevarande ärs nrisbasbelopp/165 = maximalt belopp per timme
2

Maximalt belopp per timme

*

8: maximal ersättning per dag
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Utökad barnomsorg, som beror pä kommunalt förtroendeuppdrag, är

inte

grund för avgiftsändring enligt barnomsorgstaxan.

3.7

Kostnader för värd och

tillsyn

av person

med

funktionsnedsättning eller svärt sjuk person
Innevarande ärs grisbasbeloggjlö$ = maximalt belopp per timme
2

Maximalt belopp per timme x 8: maximal ersättning per dag

Ersättningen betalas direkt

Denne

blir

till

den som har

utfört

värden

säledes uppdragstagare. Ersättning betalas

uppdragstagaren. Hallsbergs
ersättningen

till

kommun

eller tillsynen.

mat räkning

betalar sociala avgifter pä

uppdragstagaren.
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HALLSBERGS

Tjänsteskrivelse

KOMMUN

Datum 2019-01-16:

met Socialjouren Örebro

Kontaktpolitiker

1 (1)

län

Anmälningsärende

Ärendebeskrivning

lnom

individ

och familjeomsorgen

i

Hallsbergs

personer för kontakt gentemot Socialjouren

hand ska Socialjouren vända

första
till

de utsedda personer som

finns

Individutskottet utgörs av valda

sig
i

till

Örebro

ordförande

dennes

namn

i

kommun

ska det finnas utsedda

Iän vid akute beslut.
i

l

Individutskottet eller

ställe.

den 2018-12-17, se protokoll.
Individutskottet av nägon anledning inte kan vara
kontaktpolitiker met Socialjouren Örebro Iän, har ordförande rätt att
delegera detta uppdrag till annan ledamot inom Individutskottet. det fall
ledamot inom Individutskottet inträder som kontaktpolitiker ordförandes
l

det

fall

ordförande

i

KF,

i

i

|

i

ställe,

utges ett förrättningsarvode/dygn.

Ordförande har

rätt att

utge förrättningsarvode enligt "Allmänna

bestämmelser för arvoden och ersättningar

till förtroendevalda” antagen av
KF 2018-12-17, och ska efter beslut anmäla detta till nämnd.

Förslag

till

beslut

Anmälningsärende
Beslut:

Anmälningsärende godkännes och läggs

Social—

till

handlingarna

och arbetsmarknadsnämnden

\IMWM\BQ%v——
Veronica Wallgren

Ordförande

Version 1.2

Social—

och arbetsmarknadsnämnden
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Meddelanden
Nedanstäende meddelanden ﬁnns
1.

att läsa

Dnr 19/SAN/19

Hallsbergs kommunz‘ Kontaktpolitiker

2.

met Socian euren Örebro

län.

Dnr 19/SAN/46

Region Orebro
värden:

3.

vid sammanträdet 2019-02-06.

län: Projekt

En modell

Bams delaktighet och insatsemas

utfall

inom den

sociala

hama-

för regionalt utvecklingsarbete.

Dnr 19/SAN/47-1

Arbetsförmedlingen: Information

om borttaget statsbidrag vid utbildningskontrakt.

Dnr: Af-2018/0061 1300.

4.

Dnr 19/SAN/48-1
kommun:

Hallsbergs

Revisionsrapport: Uppfölj ande granskning av Upphandlingar och inköp.

Dnr 19/SAN/48-2
Hallsbergs kommun:

Revisionsrapport: Granskning av sjukfränvaro och rehabilitering.

5.

6. Dnr 19/SAN/47-2ﬂ
Region Orebro län: Overenskommelse mellan Region Örebro län och kommunerna i Orebro
län om samverkan inom hälso- och sjukvärd, socialtj änst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyr__

ning.

7. Dnr 19/SAN/47-3
Betänkande om ny tobakslag: Information frän Länsstyrelsen.

Förslag
Socialtill

till

beslut

och arbetsmarknadsnämnden föresläs besluta

att

informationen

handlingarna.
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