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Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-11-12 § 54

Budgetuppföljning per september BUP 3 2013 Vårdoch omsorgsstyrelsen
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen har tagit del av proVarmdos budgetuppföljning
per september 2013 samt uppdrar åt proVarmdo att vid varje
styrelsesammanträde för vård- och omsorgsstyrelsen under år 2014 ha med
en stående punkt i dagordningen för redovisning av följande nyckeltal för
enheterna inom särskilt boende och hemtjänsten:
1. senaste månadens nettoresultat samt detaljredovisning vid diff. samt
konkreta och tidsbestämda åtgärder.
2. kostnader till bemanningsföretag.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsstyrelsens årsprognos per september är ett underskott mot
budget på
- 8,9 mnkr.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 2013-10-30.
Vård- och omsorgsstyrelsen BUP 3 2013: kvartal 3 2013.
Yrkande

Deshira Flankör (M) yrkar att vård- och omsorgsstyrelsen beslutar:
” Vård- och omsorgsstyrelsen har tagit del av proVarmdos
budgetuppföljning per september 2013 samt uppdrar åt proVarmdo att vid
varje styrelsesammanträde för vård- och omsorgsstyrelsen under år 2014 ha
med en stående punkt i dagordningen för redovisning av följande nyckeltal
för enheterna inom särskilt boende och hemtjänsten:
1. senaste månadens nettoresultat samt detaljredovisning vid diff. samt
konkreta och tidsbestämda åtgärder.
2. kostnader till bemanningsföretag.”
Propositioner

Ordförande ställer proposition på kontorets förslag och Deshira Flankörs
(M) förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med Flankörs förslag
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Vård- och omsorgsstyrelsen 2013-11-12 § 55

Övriga frågor
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen uppdrar åt proVarmdo att inför sammanträdet
den 5 december 2013 redovisa hur problemen med tidsredovisningssystemet
inom hemtjänsten löses.”
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Filip Joelsson (MP) ställer fråga kring hemtjänstens tidrapporteringsverktyg.
Yrkande

Filip Joelsson (MP) yrkar att vård- och omsorgsstyrelsen beslutar:
”Vård- och omsorgsstyrelsen uppdrar åt proVarmdo att inför sammanträdet
den 5 december 2013 redovisa hur problemen med tidsredovisningssystemet
inom hemtjänsten löses.”
Propositioner

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med Joelssons förslag
Sändlista

proVarmdo.
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