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Plats och tid:
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Deshira Flankör (M), ordförande
Filip Joelsson (MP), vice ordförande
Anna-Lena Östman (S), 2 vice ordförande
Ulf Kjellson (KD)
Marina Hardenbildt (MP)
Carina Carlsson (S)
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Viveca Melander Jonsson (M)
Allan Sooman (FP)
Stig Malmqvist (S)
Ersättare
Marianne Essén (KD)
Ulla Bjöörn (M)
Kerstin Bäcklund (S)
Käte Fransson (S)
Övriga deltagare
Pia Andersen, produktionschef
Anna Boman
Maria Olsborn
Jan-Kåge Wallin
Inger Myhlback
Daniel Nilsson, nämndsekreterare
Utses att justera

Anna-Lena Östman (S)

Sekreterare

Daniel Nilsson

Protokollet förvaras på Kansli- och utvecklingsavdelningen, kommunhuset, Skogsbo.
Justeringens tid och plats Onsdag den 25 september, Kansli- och utvecklingsavdelningen, Skogsbo.
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§§ 34-43

Underskrifter

Sekreterare ……………………………………………………………
Daniel Nilsson
Ordförande ……………………………………………………………
Deshira Flankör (M)
Justerande …………………………………………………..................
Anna-Lena Östman (S)

Anslag om justering
justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsstyrelsen

uppsatt

Sid 2 av 15

2013-10-01

Anslaget skall
tas ned
Underskrift

justering

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-19

2013-10-25
……………………………………………………………………………

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-19

Sid 3 av 15

Innehållsförteckning
Innehållsförteckning ....................................................................................................................3
Ändring av dagordning ...............................................................................................................4
Åtgärdsplan med anledning av kvalitetsuppföljning av Djuröhemmet .......................................5
Uppdrag om revidering av mål ...................................................................................................6
Yttrande över revisionsrapport: Demensvården – uppföljning av tidigare granskning ..............8
Resultat av 2013 års kundenkät/brukarundersökning inom vård- och omsorg ...........................9
Delårsbokslut BUP 2 2013 ..........................................................................................................10
Svar på motion (V) om en köttfri dag i veckan ...........................................................................11
Produktionschefen informerar .....................................................................................................12
Delgivningar och anmälningsärenden. ........................................................................................13
Redovisning av delegationsbeslut ...............................................................................................16

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-19

Sid 4 av 15

Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-09-19 § 34
Ändring av dagordning
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Föredragningslistan ändras på följande sätt:
Ärende 9 angående åtgärdsplan med anledning av kvalitetsuppföljning av
Djuröhemmet tas upp som ärende 5.
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Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-09-19 § 35
Åtgärdsplan med anledning av kvalitetsuppföljning av
Djuröhemmet
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Handlingsplanen godkänns.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Denna uppföljning har genomförts med fokus på regelkrav för
dokumentation inom hälso- och sjukvård, social omsorg, kost och
kvalitetsledningssystem.
Ett antal utvecklingsområden med ett antal brister för varje område har
identifierats. Kundvals- och finansieringsavdelningens äldreenhet har
fastställt olika datum för ny uppföljning av dessa områden.
Med anledning av uppföljningen har Finansieringsnämnden beslutat att
vård- och omsorgsstyrelsen ska presentera en handlingsplan.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2013-09-02.
Kvalitetsuppföljningsrapport Djuröhemmet 2013.
Finansieringsnämnden för äldreomsorgs beslut § 26 2013-04-09.
Kundvals- och finanseringsavdelningens tjänsteskrivelse 2013-03-14.
Förslag till handlingsplan.
Sändlista

ProVarmdo.
Akten.
____
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Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-09-19 § 36
Uppdrag om revidering av mål
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Behåller målen för 2013 som redan beslutats i vård- och omsorgsstyrelsen.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Samtliga nämnder och styrelser har fått i uppdrag att se över och eventuellt
revidera och tydliggöra målen för 2013. Vid översynen ska de synpunkter
som Värmdö kommuns förtroendevalda revisorer påpekat i
revisionsberättelsen för 2012 beaktas.
Revisorerna uttrycker i revisionsberättelsen för 2012 att de mål som
styrelser och nämnder upprättat varierar stort i kvalitet och måluppfyllelse,
samt det saknas en sammanfattande bild av hur väl inriktningsmålen
uppfylls kommunövergripande saknas. Revisorerna ser ett behov av
utveckling av mål samt en metod för uppföljning och återrapportering av
måluppfyllelse.
Nedan framgår vård- och omsorgsstyrelsens mål för 2013. Målen antogs i
samband med detaljbudget för 2013 vid styrelsens sammanträde den 7
februari 2013.
Inriktningsmål

Mål

Omsorg och trygghet

Den enskilde ska anse att de får ett
respektfullt bemötande.
Den enskilde ska anse att det alltid finns
personal tillgänglig när de behöver.
Den enskilde ska uppleva att de kan påverka
sin egen vardag med avseende på
proVarmdos insats(er).

Resurshushållning

Resultatet av genomförda
insatser/omsorgsuppdrag ska följas upp för
att säkerställa resurseffektivitet och kvalitet.
Den enskilde ska känna delaktighet i
samhället.
Hållbarhetsaspekter i vård- och
omsorgsstyrelsens verksamheter ska följas
upp.

Handlingar i ärendet
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Revisionsberättelse för år 2012.
Kommunsstyrelsen 2013-06-12 § 130.
Yrkande

Filip Joelsson (MP) yrkar att vård- och omsorgsstyrelsen beslutar:
”Att behålla målen för 2013 som redan beslutats i vård- och
omsorgsstyrelsen”
Propositioner

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar i
enlighet med Joelssons (MP) förslag.
Sändlista

proVarmdo.
Akten.
____
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Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-09-19 § 37
Yttrande över revisionsrapport: Demensvården – uppföljning av
tidigare granskning
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Förslaget till yttrande godkänns.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

KPMG konstaterar att Värmdö kommun bedriver en väl fungerande
verksamhet angående demens, men att det fortfarande finns vissa frågor och
områden att utveckla. Den viktigaste av dessa frågor är arbetet med
biståndshandläggning och genomförandeplaner.
Handlingar i ärendet

Förslag till yttrande.
Revisionsrapport från KPMG 2013-05-23.
Sändlista

ProVarmdo.
Akten.
____
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Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-09-19 § 38
Resultat av 2013 års kundenkät/brukarundersökning inom vårdoch omsorg
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Noterar informationen till protokollet.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Kunderna inom proVarmdos vård- och omsorgsverksamheter har i 2013 års
kundundersökning fått ta ställning till ett antal påståenden.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2013-08-19.
Resultat Kundenkät/brukarundersökning 2013.
Sändlista

ProVarmdo.
Akten.
____
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Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-09-19 § 39
Delårsbokslut BUP 2 2013
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen har tagit del av proVarmdos budgetuppföljning
2013 med tillägget att Hemtjänstenheten Djurö-Hemmesta ges i uppdrag att
redovisa effekterna av sammanslagningen med avseende på ekonomi och
brukare. Redovisningen sker den 24 oktober 2013.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsstyrelsens årsprognos per juni är ett underskott mot
budget på - 3 120 tkr.
Handlingar i ärendet

BUP 2 delårsrapport per juni 2013, vård- och omsorgsstyrelsen.
Yrkanden

Ordförande Deshira Flankör (M) yrkar att vård- och omsorgsstyrelsen
beslutar:
”Vård- och omsorgsstyrelsen har tagit del av proVarmdos
budgetuppföljning 2013 med tillägget att Hemtjänstenheten DjuröHemmesta ges i uppdrag att redovisa effekterna av sammanslagningen med
avseende på ekonomi och brukare. Redovisningen sker den 24 oktober
2013.”
Propositioner

Ordförande ställer proposition på kontorets förslag och Deshira Flankörs
(M) förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandes
förslag.
Sändlista

ProVarmdo.
Hemtjänstenheten Djurö-Hemmesta.
Akten
____

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsstyrelsen

Dnr 13VOS/0047

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-19

Sid 11 av 15

Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-09-19 § 40
Svar på motion (V) om en köttfri dag i veckan
Vård- och omsorgsstyrelsens förslag

Motionen avslås.
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

Äldre och personer med funktionsnedsättning har i stor utsträckning rätt att
själva välja vilken mat de vill ha. Enheterna ska dock sträva efter att följa
kostpolicyn och ta hänsyn till miljön i måltidsverksamheterna.
I oktober 2011 avslog kommunfullmäktige en motion om vegetariska
tisdagar med hänvisning till kostpolicyn och resultatenhetschefernas ansvar
för att policyn efterlevs. Av samma anledning föreslås att motionen från
Mats Skoglund (V) avslås.
Handlingar i ärendet

Motion angående en köttfri dag i veckan.
Kostpolicy.
Förslag till svar på motion om vegetariska tisdagar.
Sändlista

Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen.
Akten
____

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsstyrelsen

Dnr 13VOS/0002

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2013-09-19

Sid 12 av 15

Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-09-19 § 41
Produktionschefen informerar

-

-

justering
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Värmdö kommun har ansökt om stimulansbidrag inom e-hälsa.
Kommunförbundet Stockholms Län, KSL, har beslutat att bevilja
stimulansbidrag för projektet ”Införande av NPÖ i Värmdö kommun
– införande av NPÖ konsument” samt ”Öka antalet eTjänster inom
socialtjänsten”
Gustavsgården.
Rekryteringar.
Combine.
Produktionschef informerar att kommunstyrelsen gav nämnder och
styrelser i uppdrag att i oktober återkomma med en rapport om utfall
av föreslagna åtgärder samt att revidera åtgärdsplanerna för att nå
budget i balans.
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Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-09-19 § 42
Delgivningar och anmälningsärenden.
Vård och omsorgsstyrelsens beslut

Styrelsen är delgiven.
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13-06-03

Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning 1 –
BUP 1 – per den 31
mars 2013

13VO

13-06-05

KPMG

Demensvården –
uppföljning av tidigare
granskning

13VO

13-06-07

ProV

Rapport om
missförhållande eller
risk för missförhållande
i äldreomsorg om
personer med
funktionshinder – Lex
Sarah

13VO

13-06-13

Bygg- och
miljökontoret

Tillsyn, omsorgslokal
Hemmesta
gruppbostad.
Hemmesta 11:413

13VO

13-06-13

Bygg- och
miljökontoret

Hemmesta 11:438:
Inspektionsrapport,
Värmdö korttidsboende

13VO

13-06-12

Kommunfullmäktige

Befrielse från uppdrag
som ledamot i vårdoch omsorgsstyrelsen
samt nyval (KD)

13-06-17

Patientnämnden

Månadsrapport, maj

13VO

13-05-30

Kundvals- och
finansieringsnämnden

Beslut om
förhandsbesked
gällande
omvårdnadslyftet

13SCN
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13-06-12

Bygg- miljö- och
hälsoskyddsnämnden

Beslut om föreläggande

13VO

13-06-17

ProV

Firmateckningsbeslut

13VO

13-02-20

Bygg- miljö- och
hälsoskyddsnämnden

Prästgården 1:96:
Kommunicering –
Förslag till beslut om
avgift för tillsyn enligt
miljöbalken

13VO

13-06-19

Bygg- och
miljökontoret

Gustavsberg 1:111:
Inspektionsrapport –
Gustavsgården

13VO

13-02-20

Bygg- och
miljökontoret

Gustavserg 1:251:
Inspektionsrapport,
Skänkelvägen 5

13VO

13-02-20

Bygg- miljö- och
hälsoskyddsnämnden

Ösby 1:198:
Inspektionsrapport,
Rödhakevägen 2-4

13VO

13-06-04

Kommunstyrelsens
fastighetsutskott

Renovering/ombyggnad 13KS
av verksamhetslokalen
Styrmannen

2013-06-18

Finansieringsnämnden Information
”Framtidens
för äldreomsorg
äldreomsorg”

13FN

2013-06-18

Finansieringsnämnden Kvalitetsuppföljning
för äldreomsorg
Gustavsgården 2013

13FN

2013-07-01

Bygg- och
miljökontoret

Djurö: 1:94:
Kontrollrapport över
oanmäld inspektion på
Djuröhemmet

13VO

2013-07-17

Arbetsmiljöverket

Resultatet av
inspektionen

13VO

2013-07-19

Bygg- miljö- och
hälsoskyddsnämnden

Ösby 1:79: Beslut om
avgift för tillsyn enligt
miljöbalken

13VO

2013-07-22

SLL

Månadsrapport från
Patientnämnden
avseende kommunal
vård

13VO
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2013-07-24

Bygg- miljö- och
hälsoskyddsnämnden

Hemmesta 11:438:
Beslut om avgift för
tillsyn enligt
miljöbalken

13VO

2013-08-01

Bygg- miljö- och
hälsoskyddsnämnden

Hemmesta 11:438:
Beslut om avgift för
tillsyn enligt
miljöbalken, Värmdö
korttidsboende

13VO

2013-08-06

ProV

Lex Sarah, stöld

13VO

2013-07-22

ProV

Lex Sarah, Djurö
hemtjänst

13VO

2013-06-12

KF

Befrielse från uppdrag
som ledamot i vårdoch omsorgsstyrelsen
samt nyval (KD)

2013-08-20

IVO

Beslut

13VO

2013-08-22

IVO

Beslut

13VO

2013-08-12

IVO

Beslut

12VO
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Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-09-19 § 43
Redovisning av delegationsbeslut
Vård och omsorgsstyrelsens förslag

Styrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Redovisning av delegationsbeslut september 2013
Dnr.

Del.
Nr

Delegation

Delegat

Beslut, datum

13VOS/00 1.10. Firmateckningsbeslut
60

ProV
Produktionschef

2013-06-17

12VOS/00 4.2
82

Beslut om avslutande av utredning

ProV
Produktionschef

2013-05-06

13VOS/00 1.13
23

Godkännande av kommuninterna avtal Ordförande
avseende utförande av verksamhet
inom vård- och omsorgsstyrelsens
ansvarsområde: Djuröhemmet

2013-04-15

13VOS/00 1.13
24

Godkännande av kommuninterna avtal Ordförande
avseende utförande av verksamhet
inom vård- och omsorgsstyrelsens
ansvarsområde: Öppen dagverksamhet

2013-01-01

13VOS/00 1.13
25

Godkännande av kommuninterna avtal Ordförande
avseende utförande av verksamhet
inom vård- och omsorgsstyrelsens
ansvarsområde: Djuröhemmet

2013-01-01

13VOS/00 1.13
26

Godkännande av kommuninterna avtal Ordförande
avseende utförande av verksamhet
inom vård- och omsorgsstyrelsens
ansvarsområde: Gustavsgården

2013-04-15

13VOS/00 1.4
67

Yttrande till Arbetsmiljöverket: om
Skärgårdsverksta´n

ProV
Produktionschef

2013-08-06

13VOS/00 1.12
79

Beslut avseende utlämnande av allmän ProV
handling
Produktionschef

2013-09-04

____
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