VARMDO KOMMUN
Vård- och omsorgsstyrelsen
Plats och tid

SAMMANTKÄDESPROTOKOLL
201 1-04-12

Sid 1 av 19

Provarmdo, Skogsbovägen 21, kl 16.00-1 8.45
Hans-Ove Görtz (M), ordförande
Filip Joelsson (MP)
Anna-Lena Östman (S)
Jorge Tenorio (FP)
Jan Dolk (KD)
Marina Hardenbildt (MP)
Christer Hedberg (S)

i

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Övriga deltagare

Mickael Sjökvist (M) och Stig Malmqvist (S)
Jessie Wall Freyne (M)
Ulf Kjellson (KD)
Carina Carlsson (S)
Ingalill Westh (S)
Elisabeth Fredell, produktionschef, Anna Boman utredningssekreterare,
Ann-Christin Jernberg ekonomicontro~ler,Liselotte Wallin hemtjänstchef,
och Karin Persson-Berg, sekreterare

Utses att justera
Justeringens tid

Anna-Lena Östman
2 1 april 201 1

Protokollet innehåller

5 13-24 varav

13-1 5 behandlas stängt för allmänheten

Underskrifter
Ordförande
Justerande

....................
Anna-Lena Östman
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Vård- och omsorgsstyrelsen 2011-04-12

Innehåll
Ärenden som behandlats stängt för allmänheten
Delgivningar och anmalningsärenden
Information fiån produktionschefen
Former för Vård- och omsorgsstyrelsens sammanträden

Ärenden som behandlats öppet för allmänheten
Ny modell för biståndsbedömning i hemtjänsten
Remiss: överenskommelse med SLL om riktlinjer och rutiner
för samordning av insatser
Information: Remiss angående förslag om halso- och
sjukvårdsinsatser för habilitering och rehabilitering i
Stockholms Ian
Detaljbudget 201 1-04-20
Direktiv för ledningssystem för kvalitet och patientsakerhet
Riktlinjer för Lex Sarah
Tillägg till Vård- och omsorgsstyrelsensdelegationsordning
Patientsäkerhetsberattetser för Gustavsgården och Djuröhemmet
Vård- och omsorgsstyrelsens må1 för 201 1

Sid 2
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Vård- och omsorgsstyrelsen 2011-04-12 $13

Anmäl ningsarenden

- Lex Sarah utredning Gustavsgården 1 1VOS/3O
- Samhällsbyggnadskontoret: Information om samråd under tiden
201 1-04-04 till 201 1-05-02 för detaljplan för Ripvägen m.fl. i
Strömma, delområde S4B

-

Beslut om vidaredelegationer l l NOSII

- Finansieringsnämnd for äldreomsorg 201 1-02-22 912: Riktlinjer Lex
Sarah anmälan upphör

-

Lex Sarah utredning - Hemtjänsten 1 1VOS/29

- Socialnämnden 201 1-03-29,924 lOSCN/OlX?
Avtal för bedrivande av LSS-verksamhet

- socialnämnden 201 1-03-29, ?j21 10SCN/395
Remissvar om hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild
service

- Utredning av incident vid Djuröhemmet l l VOSI

justering
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Information från produktionschefen
Produktionschef EIisabeth Fredell informerade:

- Rekrytering under våren av ny produktionschef med tillsättning frin
hösten.

- Hemtjänstchef Liselotte Wallin slutar den 30 juni 201 1, rekrytering av
ny ska inledas.
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I l VOSY28

Former för vård- och omsorgsstyrelsens
sammanträden
Vhd- och omsorgsstyrelsens beslut
Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att:
- dess sammanträden ska vara öppna för allmänheten där
kommunallagen medger, med undantag för ärenden som rör
koncernen provarmdos profilering, effektivitet, kvalitet som faIler
utanför styrelsens rapporteringsskyldighet enligt punkt 7 i vård- och
omsorgsstyrelsens reglemente, samt
- anta följande former för dess sammanträden:
o sammanträdet är uppdelad i en öppen och en stängd del,
o iirenden som avser myndighetsutövning och/eller ärenden
som innehaller sekretessbelagda uppgifter far endast
behandlas under den stängda delen av sammanträdet
o ordföranden eller dess ersättare som ansvarar för utfardande
av kallelse avgör vilka övriga ärenden som ska höra till
öppen respektive stängd del på ärendelistan som
offentliggörs innan sammanträdet,
o det är ytterst alltid vård- och omsorgsstyrelsen som avgör
vilka övriga ärenden som ska behandlas under den öppna
respektive stängda delen av sammanträdet,
o vård- och omsorgsstyrelsen kan enhälligt besluta att ge
allmänheten yttranderätt på sammanträdet,
o i protokollet ska framgå vilka ärendeparagrafer som
sammanträdet var offentligt
Yrkanden
(S) yrkar bifall till fiamlagt förslag med ett tillägg om att sammanträdet börjar en timme senare.
Ordförande lovar snarast återkomma ang. senareläggning av sammanträdestiden.
(M), (MP), (FP) och (KD)yrkar i övrigt också bifall till provarmdos förslag.
Proposition
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ärendebeskrivning
Det är alltid namnden för en verksamhet som själv bestämmer den mest
lämpliga formen för sina sammanträden. Om nämnden beslutar om helt eller
delvis öppna sammanträden bör allmänheten upplysas om när och var sammanträdet äger rum samt vilka ärenden som kommer att tas upp. Vård- och
omsorgsstyrelsens ärendelista och handlingar offentliggörs på kommunens
r4
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Sid 6

hemsida innan sammanträdet, och det bör därför på ärendelistan fi-arngå vilka ärenden som kommer att behandlas öppet.
Kommunallagen Erbjuder offentliga sammanträden när nämnden behandlar
ärenden som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (KL
6 kap I9 a $1)
Kallelse till sammanträde utfardas av ordföranden eller på dennes uppdrag.
Vid ordförandens förfall utfardas kallelse av vice ordförande eller den till
åldern äldste ledamoten (Gemensamma bestämmelser för nämnder och styrelser punkt 13). Den som utfardar kallelsen måste avgöra vilka ärenden
som ska höra till öppen respektive stängd del på ärendelistan.
Det är dock alltid nämnden som slutligt avgör vilka ärenden som behandlas
offentligt, och vid godkännande av dagordning vid sammanträdets början
kan därför vård- och omsorgsstyreken dar lagen tillåter besluta att flytta
ärenden fiån stängd till öppen del och vice versa.
Beslut om yttranderätt för andra h dem som uttryckligen enligt kommunallagen kan medges närvarorätt kräver ett enhalligt beslut i nämnden. Ett sådant beslut måste upprepas vid varje nytt sammanträde.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse 201 1-04-04
Sandlista

Kommunfullmäktige

justering
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Vård- och omsorgsstyrelsen 201 2-04-12 $16

I

Ny modell för biståndsbedömning i hemtjansten
Vird- och omsorgsstyrelsens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Finansieringsnamnden for äldreomsorg har fattat beslut om ny modell for
biståndsbedömning i hemtjänsten. provarmdos chef för hemtjänst Liselotte
Wallin redogör för konsekvenser av beslutet.

Handlingar i ärendet
Kansli- och utvecklingsavdelningenstjänsteskrivelse 201 1-03-14
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l l VOS/32

Remiss: överenskommelse med SLL om riktlinjer och rutiner för
samordning av insatser för habilitering och rehabilitering

Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att notera informationen t il1 protokollet.
Ärendebeskrivning
Stockholms lans landsting har i samarbete med Kommunförbundet Stockholms Län utarbetat förslag till överenskommelse mellan landstinget och
kommunerna i Stockholms lan om riktlinjer i rubricerat ärende. Värmdö
kommun har fått ärendet för yttrande. Finansieringsnamnden för aldreomsorg och socialnämnden ska tillsammans yttra sig å kommunens vagnar.
VArd- och omsorgsstyrelsen far ärendet som information med möjlighet att
inkomma med synpunkter till ovanstående nämnder.
Handlingar i ärendet
Missiv från KSL 20 1 1-03-17
Förslag till överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om riktlinjer och rutiner för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering i Stockholms lan enligt SOSFS
2008:20
Bilaga 1: Underlag för samordnad individuell plan

l
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Information: Remiss angående förslag om hälso- och
sjukvårdsinsatser för habilitering och rehabilitering i
Stockholms Ian
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut
VArd- och omsorgsstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning
Sedan 1994 har Stockholms lans landsting genom en s.k. principöverenskommelse genomfört de halso- och sjukvårdsinsatser som kommunen enligt
hälso- och sjukvårdslagen (HSL) har ansvar för i bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning tillhörande LSS personkrets l och
2. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har dock haft ansvar enligt lagstiftningen i dessa boendeformer. Nu finns förslag på att kommunen ska
genomföra hälso- och sjukvårdsinsatserna genom att landstinget köper tjänsten av kommunen.
Värmdö kommun har fått ärendet för yttrande. Socialnämnden har den
201 1-03-29 beslutat om yttrande å kommunens vagnar. Vård- och omsorgsstyrelsen får ärendet som information.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 201 1-04-04 (föreliggande)
MAS Tjänsteskrivelse 201 1-03-10
Missiv fi-ån KSL 2010-1 1-30
Remissförslag från KSL 2010- 1 1-02 med bilagor
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Detaljbudget 201l
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut
Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att godkänna provanndos förslag t il1
detaljbudget 201 1.
Reservationer
Socialdemokraterna i styrelsen reserver sig mot beslutet att Vård- och omsorgsstyrelsen antar föreliggande detaljbudget för 201 1. Budgetförslaget,
som av regelskal, inte "fåar" redovisar de i texten beskrivna intäktsriskerna
undergräver budgetens styreffekt. Inte heller finns redovisat hur 201 0 års
underskott budgetmässigt ska hanteras. Vi anser vidare att budgetförslaget
borde redovisa det faktiska utfallet för respektive verksamhetsområde fiån
det gångna Aret liksom större volymförändringar.
För Socialdemokraterna
Anna-Lena Östman (s) 2:e vice ordförande
Yrkanden
S yrkar avslag till framlagt förslag

(M), (MP), (FP) och (KD)yrkar i övrigt också bifall till provarmdos forslag.
Proposition
Ordförande ställer yrkandena under proposition och finner att proVarmdos
förslag bifalles
Ärendebeskrivning
Fr o m 201 l finns det två styrelser för proVarmdos verksamhet, vård- och
omsorgsstyrelsen och utbildningsstyrelsen.
Detaljbudgeten fór proVamdos verksamheter ar utifrån de två styrelserna
delad i tv&delar, liksom detaljbudgeten för provarmdos ledningsstöd. Ledningsstödets budget är fördelad utifrh respektive styrelses verksamheters
budgeterade omsättning, 20 procent till vård- och omsor~sstyrelsenoch 80
procent till utbildningsstyrelsen.
Vhd- och omsorgsstyrelsen har ett övergripande ansvar för den kommunala
produktionens ekonomi och uppföljning. Med detta avses dels att efterfölja
direktiv gällande budget, budgetuppföljning, boksIut (hel- och delår) mm för
de verksamheter vård- och omsorgsstyrelsen ansvarar.
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Handlingar i ärendet
Vard- och omsorgsstyrelsensdetaljbudget 201 1
Sandlista för beslutsexpediering
Provarmdo
Resultatenhetschefer i provarmdo
Ekonomiavdelningen
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Direktiv för ledningssystem för kvalitet och patientsakerhet
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut
Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att fastställa direktiv för ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet.
Yrkanden
M, MP, KD, FP och S biträder fi-amlagt fördag
Proposition
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ärendebes krivning
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet ska vårdgivaren:
- ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet för varje verksamhet är
ändamålsenligt med mål, organisation och rutiner, metoder och vårdprocesser som säkerställer kvaliteten
- fastställa övergripande mål för det systematiska kvalitetsarbetet samt
kontinuerligt följa upp och utvärdera målen och
- ge direktiv och säkerställa att ledningssystemet inom ansvarsområdet ar så
utformat att ~Ardprocessernafungerar verksamhetsöverskridande.
Nämnden för äldre och funktionshindrade har tidigare upprättat direktiv for
ledningssystem som provarmdos verksamheter utgår fiån i sitt arbete med
ledningssystem. Då vård- och omsorgsstyrelsen nu är vårdgivare behöver
styrelsen besluta om direktiv.
Ett ledningssystem för kvalitet och säkerhet innebar en grundläggande ordning och reda i verksamheten. Med ett fungerande ledningssystem är dokumentationen strukturerad och de dokumenterade arbetssätten (rutinerna) efterlevs och utvecklas med förindrade behov. Det är aven ett viktigt led i att
förebygga skador, avvikelser och felhandlingar. Ledningssystemet ska
kopplas ihop och integreras med kommunens och provarmdos styr- och
kvalit etssystem.
provarmdo har upprättat ett förslag som utgar fi-ån de direktiv som tidigare
beslutats av NAF, med tillägg som beskriver hur det ska bindas ihop med
provarmdos övergripande kvalitetsarbete.
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Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 20 1 1-04-05
Förslag till direktiv för ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet
Sandlista för beslutsexpediering

Verksamhetschefer inom provarmdos vård och omsorg
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Riktlinjer för Lex Sarah
Vhd- och omsorgsstyrelsens beslut
Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjer för Lex Sarah.
Yrkanden
S yrkade på tillägg i tjänsteskrivelsen:
Vad som ska anmälas? Övergrepp -inlasning förhindrad rörelsefrihet
Information till vård- och omsorgsstyrelsen. Vård- och omsorgsstyrelsen
informeras sedan vid varje sammanträde om nyinkomna anmälningar samt
utredningar och dtgurder.

Med dessa tillägg yrkar S bifall till framIagt förslag
Proposition
Ordförande ställer yrkandet med tillägg under proposition och finner att förslaget med förändringar antas.
Ärendebeskrivning
Av Socialtjänstlagen &amgår att "Var och en som ar verksam inom omsorger om aldre människor eller människor med fiinktionshinder skall vaka
över att dessa får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden. Den
som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande i
omsorgerna om nAgon enskild skall genast anmäla detta till socialnämnden.
Om inte missförhåliandet avhjälps skall nämnden anmäla BrhåIlandet till
tillsynsmyndigheten ". Samma formulering fiterfinns i 24 a LSS.
Dessa bestammelser kallas Lex Sarah efter undersköterskan Sara Wägnert
som 1997 uttalade sig i media om missförhfillandena pil det äldreboende
som hon arbetade på. Sara hade påtalat bristerna for arbetsledningen utan
resultat. Den1 juli 2000 trädde Lex Sarah i kraft.
Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter (2008: 10 och 2008:ll) om tillämpningen av bestämmelserna. Där fiamggr bl a vilka rutiner kommunen behöver ha för hanteringen av Lex Sarah.
Tidigare har dåvarande Nämnden för aldre och fbnktionshindrade antagit
riktlinjer för Lex Sarah. Dessa har nu upphört och det är vård- och omsorgsstyrelsen som ska anta riktlinjer för provarmdos hantering av Lex Sarah.
Provarmdo har upprättat förslag till riktlinjer som utgår från tidigare riktlinjer med anpassningar till provarmdos verksamhet. Riktlinjerna innehåller
övergripande bestammelser som beslutas av styrelsen och utifrån riktlinjerna utarbetar provarmdo rutiner för Lex Sarah hanteringen.
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Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 201 1-04-05 (föreliggande)
Förslag till riktlinjer för Lex Sarah

Sandlista
Verksamhetschefer inom provarmdos vArd och omsorg
Produktionschef
Handläggare
Registrator
Finansieringsnamnden for äldreomsorg
Socialnamnden
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Vård- och omsorgsstyrelsen 201 1-04-12 $22

Tillägg till vård- och omsorgsstyrelsens delegationsordning
Vird- och omsorgsstyrefsens beslut
Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar om följande tillägg till vård- och omtillägg i
sorgsstyrelsensdelegationsordning: strykningar i,kursiv stil
Nr

Typavamnde

Delegat

Anmärkning Möjlighet
till
vidaredelegation

Vidare-

delegation

3. Hälso- och sjukvård
3.3 Utseende av verksamhetschef för h d so- och sjukvdrd

CHIA

29 HSL
SOSFS
1997:8

Nej

&y&ex+

14 kap 2 8
SOL
24 a J LSS

Nej

1 4. Lex Sarah
4.1 Anmälan till Socialstyrelsen om missförhållanden i kommunens egna verksamhet (Lex Sarah)

GHIA

Proposition
Ordförande ställer förslaget under proposition och finner att finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Ärendebeskrivning
I HSL 29 $ stadgas att det ska utses verksamhetschef för hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen har aven utgett förordningen om verksamhetschef
(SOSFS 1996:933) och allmänna råd om verksamhetschef (SOSFS 1997:8).
Verksamhetschefen representerar vårdgivaren. Det ar vårdgivaren som utser
verksamhetschef. provarmdo föreslår att detta delegeras till produktionschefen som ansvarar för rekrytering av chefer.

justering
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I nuvarande delegationsordning är beslut och handläggning av Lex Sarah
ärenden delegerat till produktionschefen med möjlighet till vidaredelegation.
En Lex Sarah utredning avslutas med ett beslut om huruvida det anmälda
var ett allvarligt missforhAlIanden och om det isafall kan anses avhjalpt. Om
det inte anses avhjalpt ska kommunen omedelbart anmäla ärendet till Socialstyrelsen. Då detta ska ske skyndsamt föreslår provarmdo att aven denna
del av hanteringen delegeras till produktionschefen.
Sandlista för beslutsexpediering
Författningssamlingen

jus fering
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Patientsakerhetsberättelser för Gustavsgården och
Djuröhemmet
Vård- och omsorgsstyreisens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att g o d k h a patientsakerhetsberattelserna för Gustavsgården och Djuröhemmet.
Proposition
Ordforande ställer förslaget under proposition och finner att fmner att styrelsen beslutar i enlighet med detta
Ärendebeskrivning
Vhrdgivaren ska varje år upprätta en patientsakerhetsberättelseav vilken det
ska framgå
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsakerheten, och
3. vilka resultat som har uppnåtts.

Patientsäkerhetsberattelsen ska hAlIas tillgänglig för den som önskar ta del
av den. (Patientsäkerhetslagen3 kap 10 8)
Syftena med patientsäkerhetsberattelsenar bl .a. att förstärka vårdgivarens
kontroll
över patientsäkerhetsarbetet i verksamheten, att underlätta Socialstyrelsens
tillsyn och att tillgodose informationsbehov hos andra intressenter, t.ex. allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer.
Skyldigheten att upprätta en patientsakerhetsberättelsegäller redan under år
201 1, och darfor har Gustavsgården och Djuröhemmet upprättat sådana berättelser. Det finns dock ännu inga detaljerade instruktioner om hur berättelsen ska se ut. Socialstyrelsen kommer att meddela föreskrifter om vilka
uppgifter som ska ingå i en patientsäkerhetsberattelse. Inför nästa år bör styrelsen utifrån dessa föreskrifter ta staflning hur patientsäkerhetsberattelsen
för dess verksamheter ska se ut.
Ärendets beredning
Patientsäkerhetsberattelserna har upprättats av respektive verksarnhetschef
Handlingar i ärendet
Patientsäkerhetsberattelse201 1 för Gustavsg&rdens äldreboende
Patientsäkerhetsberättelse201 1 för Djuröhemmet
justering
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Vård- och omsorgsstyrelsen mail 2011
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att fastställa uppdrag och effektmål för
201 1 och återkomma till effektmålen 2012 vid nasta sammanträde.
Yrkanden
S yrkar att målen mer kopplas till beställarnas mal.

M föreslår att till nasta sammanträde diskutera hur uppföljningen ska ske av
målen och vid dagens sammanträde enbart fastställa uppdrag och effektmål
2011.
Proposition

Ordförande ställer förslaget under proposition och finner det antaget.
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsstyrelsens presidium har sedan styrelsens måldag arbetat
fram förslag till mål Gr vård- och omsorgsstyrelsen.
Handlingar i ärendet
Förslag till effektmål för vård- och omsorgsstyrelsen

Sandlista for beslutsexpediering
Resultatenheter inom vård och omsorg
provarmdo
Ekonomiavdelningen
Kornmunfullmäkt ige

justering
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