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§ 33 
 
Flyttmönster 
 
 
Sammanfattning 
Enhetschef Adisa Avdovic redovisar en undersökning som SCB gjort på uppdrag av 
SKR, och visar på flyttmönster bland nyanlända som ankom 2017, med ankomna 2016 
som jämförelse. Det visar sig att många flyttat från kommuner med arbetstillfällen till 
kommuner med tillgång på bostäder. I Skåne flyttar något fler in i länet än vad som flyttar 
ut, det är dock stora skillnader mellan kommunerna. I Perstorp bor 55% av de som 
anlände 2017 kvar. Det varierar mellan kommunerna hur många som har egen 
sysselsättning.  
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att notera informationen 
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Socialnämnden
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§ 37 
 
Patientsäkerhetsberättelse 2020 
2021/58 
 
Sammanfattning 
Patientsäkerhetsberättelsen ger en möjlighet att belysa patientsäkerheten som en central 
del inom verksamhetsområdena både på en lokal och på central nivå. Det är viktigt att 
detta arbete utvecklas till en naturlig del av alla verksamheters vardag. 
Vårdgivaren, Socialnämnden i Perstorps kommun, ansvarar för god och säker vård 
inom den kommunala hälso- och sjukvården enligt 5 kap 1 § hälso- och sjukvårdslagen 
(2017:30), HSL. 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska ska på nämndens uppdrag se till att kvaliteten och 
patientsäkerheten är hög i verksamheten. 
Verksamheten har under 2020 haft ett stort fokus på patientsäkerhetsfrågor kopplat till 
Corona-pandemin för att säkerställa att alla delar arbetas med på ett säkert sätt, såväl för 
brukarna som för medarbetarna inom förvaltningen. Arbetet har avsett riskanalyser och 
bedömningar och åtgärder för att skydda riskgrupper, säkerställa att vårdhygieniska 
riktlinjer efterföljs samt upprätta lokala rutiner för bla utökad provtagning för såväl 
brukare som medarbetare, samt utveckla rutiner för att minska smittspridning samt 
smittspårning där detta har krävts. Pandemin har förutom revidering av befintliga 
rutiner satt samverkan mellan vårdgivare och andra huvudmän i fokus och det 
gemensamma arbete som krävs för att säkerställa att patientsäkerheten ges högsta 
prioritet. Detta har lett till att digitala möten har använts i stor utsträckning inom 
samtliga verksamheter där detta är möjligt. 
Systematiskt kvalitetsarbete i form av egenkontroller har utförts i verksamheterna dock 
även det i begränsad omfattning pga pandemin. Det har inte varit möjligt att genomföra 
externa granskningar som planerats göra som tex granskning av Apoteket samt 
hygienronder då rekommendationer om att fysiska möten ska undvikas, för att sedan 
ställas in helt. Följsamhet till basala hygienrutiner kontrolleras årligen i samband med 
den nationella undersökningen via SKR vilken genomfördes under mars månad. 
Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete, Stratsys, har fortsatt att utvecklas 
dock i begränsad omfattning pga rådande situation. 
Synpunkter/klagomål samt avvikelsehantering är en viktig del i det dagliga arbetet för 
att förbättra förvaltningens kvalitet och därmed höja patientsäkerheten. Det sker ett 
fortsatt arbete för att kvalitetssäkra avvikelsehanteringen, såväl internt som externt. En 
E- tjänst har utarbetats för att underlätta för medborgarna att lämna sina synpunkter på 
verksamheterna. 
 
Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta 
 
att fastställa Patientsäkerhetsberättelse 2020. 
 
 
Beslutet skickas till 
Socialnämnden
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