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Plats och tid

ProVmdo, Skogsbovagen 21, kl 18.00-20.05

Hans-Ove Görtz (M), ordförande
Filip Joelsson (MP)
Deshira Flankör (M)
Jorge Tenorio (FP)
Jan Dolk (KD)
Marina Hardenbildt (MP)
Christer Hedberg (S)
Tjänstgörande
ersattare
Ersättare

Stig Malmqvist (S) och Carina Carlsson (S)
Staffan Westman (M)
Ulf Kjellsson (KD)
Ingalill Westh (S)

Övriga deltagare

Elisabeth Frdell produktionschef, Anna Boman utrednsekreterare, AnnChristin Jernberg ekonomicontroller, Anna-Lena Lundin strateg, Sam
Grande11 chef rehab o. service och Karin Persson-Berg sekreterare

Utses att justera

Christer Hedberg

Justeringens tid

16 juni 2011

Protokollet innehåller

$8 25-37 varav $5 28-37 behandlas öppet och $$ 25-27 stängt för allmänheten
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Ärenden som behandlats stängt för allmänheten
Delgivningar och anmalningsarenden
Delegationsbeslut
Information fi-ån produktionschefen
Ärenden som behandlats öppet för allmänheten
Budgetuppföljning 1-2011
Information: ledningssystem för kvalitet och patientsakerhet
Måluppföljning och enkätresultat
Riktlinjer för Lex Sarah
Ändringar i vård- och omsorgsstyrelsens delegationsordning:
Lex Sarah
Patientsäkerhetsberättelse Daghöjden
Skärgårdskrafis lokaler
Elavgift Värmdö gruppbostad
Avgifter 2012: funktionshinder och socialpsykiatri
Styrelsens sammanträdestider hösten 201 1
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Delgivningar och anmälningsarenden
1. Sarnhällsbyggnadskontoret:Information om samråd under tiden
201 1-05-24 till och med 201 1-06-20 for detaljplan för Stavsnäs (Byträsket) 07STN!0147
2. Samhällsbyggnadskontoret: Information om samråd under tiden
201 1-05-26 till och med 201 1-06-27 for detaljplan for del av Brunn
m. fl, Vargbacken 04KS!0998
3. Samhällsbyggnadskontoret: Information om samråd under tiden
201 1-04-15 till och med 201 1-05-13 för tillägg till detaljplan för del
av byggnadsplan for Bullandö 10STNi0248
Samhallsbyggnadskontoret: Underrättelse om förslag till upphävande
av tillägg till planbestämmelser för detaljplan för del av Bullandö
1OSPN/O 136
4. Kommun~llmäktige201 1-03-30, $ 6 8
Befrielse från uppdrag som ersätter i vard- och omsorgsstyrelsen.
(Peter Wetterstrand M)
5. Sarnhällsbyggnadskontoret: Information om programsamråd gällande
förslag till detaljplan för del av Prästgården 2: 1 Värmdö kyrkogård
6 . Finansieringsnämnd for utbildning 201 1-05-03 5 31 : Avtalsuppföljning Djuröhemmet

7. Kornmunfiillmäktige 201 1-05-25, 5 1 10
Val av ersättare till vård- och omsorgsstyrelse, Staffan Westman (M)

8. Lex Sarah-anmälan 201 1-06-08
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Redovisning av delegationsbeslut
Delegation
Delegat
Avtal för bedrivande av Ordförande Hans-Ove
daglig verksamhet i
Görtz
Värmdö kommun

Beslut, datum
Godkännes
201 1-01-01

Drift av Daghöjden

Ordförande Hans-Ove

Godkännes
1201l -01-o1

Avtal för Fixartjansten

Ordförande Hans-Ove
Görtz

Godkännes
201 1-01-01

Ändring i avtal "Drift av Ordförande Hans-Ove
Gustavsgarden"
Görtz

Godkännes
201 1-01-01

Avtal för bedrivande av
bostad med särskild service för vuxna enl. LSS 9
09
Avtal för bedrivande aav
kortidshem For barn enl.
LSS 9 56

Görtz

Godkännes
201 1-01-01

Ordförande Hans-Ove
Görtz

Godkännes
201 1-01-01

Avtal for personlig assi- Ordförande Hans-Ove
stans, ledsagning o. Av- Görtz
lösning enl. SOL,SFB o.
LSS

Godkännes
201 1-01-01

Avtal för utförande av
transporter till och fran
daglig verksamhet

Ordförande Hans-Ove
Görtz

Godkännes
201 1-01-01

Internt avtal gällande
trygghetslarm

Ordfirande Hans-Ove
Görtz

Godkännes
201 1-01-01

Intern avtal gälIande
nattpatrull

Ordförande Hans-Ove
Görtz

Godkännes
201 1-01-01

Ändring i avtal med
provarmdo hemtjänst

Ordforande Hans-Ove
Görtz

Godkännes
201 1-01-01

Avtal bårtransporter

Produktionschefen

Godkännes
201 1-02-02

Ordförande Hans-Ove

-
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Information f d n produktionschefen
Produktionschef Elisabeth Fredelf informerade:

- m g . ledarskap efter nuvarande hemtjanstchef som slutar i juni
- studiebesök i verksamheterna kommer att anordnas i höst för styrelsen

just erhg
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Budgetuppföljning 1 2011
VArd- och omsorgsstyrelsens beslut
Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att godkänna provarmdos budgetuppföljning.

Ärendebeskrivning
VArd- och omsorgsstyrelsens helårsprognos per mars är ett underskott mot
budget på - 13 120 tkr.
Underskott redovisar följande verksamheter:
Särskilt boende: - 520 tkr
Gustavsgården gör ett underskott som ska tackas av 201 1 års överskott.
Hemtjänst:- 12 600 tkr
Ett stort underskott prognostiseras för hemtjansten 201 1. Kostnaderna beräknas överstiga den erhållna ersättningen*Fr o m år 20 l 0 ar den kommunala hemtjänsten konkurrensutsatt. Enheten arbetar fortlöpande med att öka
kundtiden och minska kostnaderna.

Protokollsanteckning

(S) lämnade följande protokolIsanteckning:
"Socialdemokraterna ser allvarligt pA Hemtjänstens prognostiserade underskott, inte minst mot bakgrund av tidigare ackumulerat underskott. Vi tycker
det är angeläget att utarbeta åtgärdsprogram for att möta detta. Men vi har
under sammanträdet förstått att det för närvarande inte låter sig göras. Vi
avstår dikför att yrka p&det och återkommer i fiågan
vid kommande budgetuppföljning."

Handlingar i ärendet
Budgetuppföljning 1 - 20 1 1

Sandlista
proVarmdo
Ekonomiavdelningen

justering
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Information: ledningssystem för kvalitet och patientsakerhet
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut
Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
Yrkanden
M, MP, KD,FP och S biträder fiarnlagt förslag
Proposition
Ordförande ställer yrkandet under proposition och f m e r att styrelsen beslutar i enlighet med detta
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsstyrelsen beslutade i april att fastställa direktiv för Iedningssystem för kvalitet och pat ientsäkerhet. Utifrån dessa fortsätter verksamheterna arbetet med ledningssystemet. Vård- och omsorgsstyrelsen informeras om arbetet och hur ledningssystemet ser ut i praktiken.
Handlingar i ärendet
Presentation av ledningssystem

justering
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Maluppföljning och enkatresultat 2011
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut Vird- och omsorgsstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet samt att tredje kriteriet för effektmålet "fortsatt utveckling av digitalt verktyg för resultatstyrning" ska
lyda "Uhrardering av digitalt v e r b g och analys av framtida behov startas ''.
Yrkanden
M, MP, KD, FP och S biträder &amlagt förslag
Proposition
Ordförande staIler yrkandet under proposition och f m e r att styrelsen beshtar i enlighet med detta.
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsstyrelsen beslutade i april om mål för verksamheterna.
Sista målet tredje kriteriet lyder: "Xx uppstartas". Kriteriet behöver definieras. provarmdo föresIår följande lydelse:
Effektmål: Fortsatt utveckling av digitalt verktyg för resultatstyrning
3. utvärdering av digitalt verktyg och analys av framtida behov startas
provarmdos redovisning av uppföljning av målen bestar eärnst av presentation av kundenkätresultat. Kundenkäten genomförs på våren och resultaten
är klara i maj. Enkätresultatet för 201 1 presenteras i bilaga.
Vård- och omsorgsstyrelsen beslutade aven om ett antal uppdrag till proVarmdo. provarmdo planerar följande återkoppling av uppdragen:
Redovisning
Under mandatperioden ska en metod Information ges löpande och förslag
för att genomföra observationer bör- inklusive kostnadskalkyl presenteras
ja användas,
i början av 2012.
Definition av "formell verksamhets- Information ges löpande och förslag
knuten kompetens" utreds och utredovisas i början av 2012.
vecklas 201 1.

Handlingar i ärendet
Presentation av enkatresultat 201 1

justering
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Riktlinjer för Lex Sarah
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut
Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att faststä1Ia riktlinjer för Lex Sarah
att galla fi o m den 1 juli 201 1.
Yrkanden
M, MP, KD,FP och S biträder ffamlagt förslag
Proposition
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta
Ärendebeskrivning
Den 1 juli 201 1 trader nya bestämmelser om lex Sarah i socialtjänstlagen
(200 1:453),
SOL,och i lagen (1 993:387) om stöd och service tiIl vissa funktionshindrade, LSS, i
kraft.
Socialstyrelsen har gett ut nya föreskrifter (201 1 5)om tillämpningen av
bestämmelserna. Där &amgår bl a vilka rutiner kommunen behöver ha för
hanteringen av Lex Sarah.
Förändringarna innebar att Lex Sarah far en tydligare koppling till god kvalitet och det systematiska kvalitetsarbete som kommuner och enskilda verksamheter ska bedriva.
Anställda ska rapportera inte bara missförhållanden utan också riskr för
missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Det rapporterade ska
utredas och avhjälpas eller undanröjas. Om missförhålIandet ar allvarligt
ska den som bedriver verksamheten anmäla det snarast till Socialstyrelsen,
alltså oavsett om missförhtillandet är avhjälpt eller inte. Detta gäIler aven
påtagliga risker för allvarliga missförhållanden.
provarmdo har upprättat förslag till nya riktlinjer som utghr fi-ån tidigare
riktlinjer med anpassningar till ny lagstiftning. Riktlinjerna innehåller övergripande bestämmelser som beslutas av styrelsen och utifrån riktlinjerna utarbetar proVmdo rutiner för Lex Sarah hanteringen.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 201 1-06-03 (föreliggande)
Förslag till riktlinjer för Lex Sarah

justering

J

1

I

I

utdrugsbesryrkatide

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10

VARMDO KOM^
VArd- och omsorgsstyrelsen

201 1-06-14

Sandlista
Verksamhetschefer inom provanndos vård och omsorg
Produktionschef
Handläggare
Registrator
Finansieringsnamnden för äldreomsorg
Socialnämnden
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Ändringar i vård- och omsorgsstyrelsens delegationsordning med anledning av nya bestammelser om Lex
Sarah
VArd- och omsorgsstyrelsens beslut
Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar följande om: följande ändringar (strykningar i -til,
tillägg i kursiv stil) i delegationsordningen, att
galla f? o m den l juli 201 1:
4. Lex Sarah

4.1

Nej

Anmälan till Socialstyrelsen om allvarlga missförhallanden
och @tagliga rider
mr allvarliga mik?&h3lhnden iimm+
pro Vardos
e e e verksamhet
~

3a
äwR&+

Mottagande av rapporter om misst0:rh~Ilanden och rikkw ior
rnikiiBrhdIIanden

14 kap 3 5 9 f
Viiijäv d a rapparten fas emotav

N i

CH2/CH1A
24bgLSS

14kap4ijaL
24c§B

Nej

Yrkanden
M, MP, KD,FP och S biträder framlagt förslag
Proposition
ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ärendebeskrivning
Den 1 juIi 201 1 trader nya bestammelser om lex Sarah i socialtjänstlagen
(200 1:453),
SOL,och i lagen (1 993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, i
kraft.
Anställda ska rapporfera inte bara missförhållanden utan också risker för
missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Det rapporterade ska
justering
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utredas och avhjälpas eller undanröjas. Om missförhållandet ar allvarligt
ska den som bedriver verksamheten anmäla det snarast till Socialstyrelsen,
alltså oavsett om missförhållandet är avhjälpt eller inte. Detta gäller aven
påtagliga risker för allvarliga missförhållanden.
Skyldigheten att informera anställda lagstadgas och ska göras av den som
ska motta rapporten.
Med anledning av detta behöver vård- och omsorgsstyrelsens delegationsordning uppdateras.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 201 1-06-03
Sandlista
Verksamhetschefer inom provarmdos vård och omsorg
Produktionschef
Handläggare
Registrator
Finansieringsnamnden för äldreomsorg
Socialnämnden

justering
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Patientsakerhetsberattelseför Daghöjdens demensdagvårdsavdelning
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut
Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att g o d k h a patientsäkerhetsberattelsen för Daghöjdens demensdagvårdsavdelning.
Yrkanden
M, MP, KD,FP och S biträder &amlagt förslag

Proposition
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta
Ärendebeskrivning
Vårdgivaren ska varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det
ska fiamgå
1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregaende kalenderår,
2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
3. vilka resultat som har uppnåtts.
Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del
av den. (Patientsäkerhetslagen 3 kap 10 8)
Syftena med patientsäkerhetsberättelsen är bl .a. att Brstärka vårdgivarens
kontroll över patientsäkerhetsarbetet i verksamheten, att underlätta SociaIstyrelsens tillsyn och att tillgodose informationsbehov hos andra intressenter, t.ex. allmänheten, patienter, andra vårdgivare och patientorganisationer.
Skyldigheten att upprätta en patientsäkerhetsberattelse gäller redan under år
201 I, och därför har Daghöjden upprättat sådan berättelse. 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 utifiån dessa föreskrifter ta ställning hur patientsäkerhetsberattelsen for dess verksamheter
ska se ut.
Handlingar i arendet

PatientsäkerhetsberatteIse 201 1 för Gustavsgilrdens äldreboende
Patientsiikerhetsberattelse201 I för Djuröhernmet
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Skargårdskrafts lokaler
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut
Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att stalla sig positiv till en lösning av
Skärgårdskrafts lokalfråga och att hos Kommunstyrelsen begära ett snabbt
beslut om en akut lösning av lokalbehovet genom en förhyrd paviljong (ca
75 kvm), som placeras på fastigheten Sveavägen 3, Hemmesta samt
att uppdra till provarmdo att söka en mer langsiktig lösning av Skärgårdskrafis lokalbehov
Yrkanden
(S) yrkar med instämmande av (M), (FP), (KD) och (MP) att hos Kommunstyrelsen begära ett snabbt beslut om en akut lösning av lokalbehovet genom
en Grhyrd paviljong (ca 75 kvm), som placeras på fastigheten Sveavägen 3,
Hemmesta
samt att uppdra till provarmdo att söka en mer långsiktig lösning av Skargårdskrafis lokalbehov
Proposition
Ordförande ställer yrkandet mot provarmdos förslag och finner att styrelsen
beslutar enligt yrkandet
Ärendebeskrivning
Skärgårdskrafts verksamhet finns på Sveavägen 3 och på Idrottsvagen 2. På
Sveavägen finns tv&gamla hus och en rymlig trädgårdstomt med många
möjligheter för utökad verksamhet. P& tomten h s ett gammalt husgrund
med nära liggande inkommande vatten och avlopp. Sveavagens fastighet
ags av Värmdö Kommun. PA Idrottsvagen finns en verkstadslokal som
Skargårdskraft hyr f i h JM med en årshyra på 205 tkr. Elkostnaden för Aret
2010 var sammanlagt över 7Otkr p g a fastigheternas otillrackliga isolering.
Handlingar i ärendet
Projektskiss bisnickeri och bivaxhantering 201 1-04-12
Sandlista
Kommunstyrelsens fastighetsutskott
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El-avgift, för Värmdö gruppbostad
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut
Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen föresla
kornmunfiillmäktige besluta att fastställa en el-avgift på 226 kr per månad
för 201 1 för de bostäder som ligger på nedre plan, Värmdö gruppbostad och
att avgiften ska gälla från och med januari 201 1.
Yrkanden
M, MP, KD,FP och S biträder fiamlagt förslag
Proposition
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ärendebeskrivning
Värmdö gruppbostad har gemensam elmätare for de bostäder som ligger på
nedre plan. En el-avgift på 226 kr per månad för 201 1 föreslås för dessa bostäder.
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Taxor och avgifter inom prov, funktionshinder och socialpsykiatri 2012
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut
Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kornmunfullmakt ige att taxor och avgifier inom prov fastställs enligt bilaga
för 2012.

(S) meddelar att de ej deltar i beslutet.
Yrkanden
M, MP, KD och FP biträder framlagt förslag

Proposition
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ärendebeskrivning
Upprakning av taxor och avgifter för 2012 enligt bilaga.

Handlingar i ärendet
räkning av taxor och avgifter för 2012
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sammanträdestider hösten 2011
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut
Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att dess sammanträden ska starta kl
18.00, (gruppmöten fi%nkl 17.00) ,med ambitionen att avslutas kl 20.00.
Yrkanden

Proposition
Ärendebeskrivning
Vård- och omsorgsstyrelsen har tidigare fastställt 30 augusti, 4 oktober och
29 november som sammanträdesdatum for hösten 201 1. Tidigare har sammanträdena startat kl 16.00.Det finns önskemål om att starta samrnantradena senare.
Sandlista

Webbmaster
Kansli- och utvecklingsavdelningen
provarmdo
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