VARMDO KOMMUN
Vilrd- och omsorgsstyrelsen
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SAMMANTRADESPROTOKOLL
2011-10-04

Plats och tid

provarmdo, Skogsbovagen 21, kl 18.00-20.10

Ledamöter

Hans-Ove Görtz (M), ordförande
Filip Joelsson (MP)
Anna-Lena Östman (S)
Deshira Flankör (M)
Jorge Tenorio (FP)
Jan Dolk (KD)
Marina Hardenbildt (MP)
Christer Hedberg (S)
Stig Malmqvist (S)
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Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Övriga deltagare

Mikael Sjökvist (M)
Peter Wetterstrand (M)
Jessi Wall Freyne (M)
Ulf Kjellsson (KD)
Max Ljungberg (MP)
Carina Carlsson (S)
Ingalill Westh (S)
Elisabeth Fredell, produktionschef, Pia Andersen, blivande produktionschef, Anna Boman, sekreterare, Anna-Lena Lundin, strateg, Jan-Kilge
Wallin, chef Djuröhemrnet, Inger Myhlback, chef hemtjanst Djurö, Niklas
Dahl, chef Hemmesta hemtjanst

Utses att justera
Justeringens tid

Anna-Lena Östman
7 oktober 2011

Protokollet innehåller

5543-5 1 varav $5 43-46 behandlats stängt och $5 47-51 öppet för allmänheten

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
~ a n i - 0 v eGörtz
Justerande
Anna-Lena Östman
Förvaringsplats
Anslaget uppsatt
Anslaget nedtas
Underskrift
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Delgivningar och anmalningsarenden
Datum

Inkommen Ärende
fian

SBK

Kontrollrapport livsmedelsinspektion
Djuröhemmet

Lex Sarah rapport hemtjanst
Lex Sarah utredning
Skriftligt uttalande angående insatser för
enskild

Lex Sarah rapport hemtjanst
FNÄ $ 6 2 2011-09-07: återremittering
av MAS riktlinjer Den boendes rattigheter i hälso- och sjukvarden
FNA 5 63 2011-09-07: MAS riktlinjer
Munhalsa och tandvard

FNA 5 64 2011-09-07: Drift av Seniorcenter Diamanten
FNA 65 2011-09-07: Uppdrag riktlinjer gällande djur inom sarskilt boende,
dagvård och dagverksamhet
FNA 9 66 201 1-09-07: Yttrande angående laglighetsprövning av finansieringsnamnden för aldreomsorgs beslut
om ickevalsalternativ vid val av hemtianstutförare

Dnr
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Redovisning av delegationsbeslut
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Beslut och
Produktionschef Elisabeth Fredell
handläggning
av Lex Sarah
ärenden

Utredning godkänns

VARMDO KOMMUN
Vård- och omsorgsstyrelsen

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sid 4

201 1-10-04

Vård- och omsorgsstyrelsen 201 1-10-04

45

I l VOSxl01G

Information från produktionschefen
Produktionschef Elisabeth Fredell informerade om:

Skargardskrafts lokaler
Drift av Seniorcenter Diamanten
Ledningsstödets flytt och lokaler p&Skogsbovagen 21
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Information: Upphandling av tidsmatnings- och planeringssystem för hemtjansten
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning

Ett system för planering och tidsmatning för hemtjansten kommer att upphandlas. Det kommer aven att användas för boendestöd och eventuellt SOL
och LSS-ärenden inom personlig assistans. Målet ar att processen ska vara
färdig vid februari manads utgång.
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Presentation av ny produktionschef
Blivande produktionschef Pia Andersen presenterar sig och
hälsas välkommen.
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Information: planeringskonsekvenser av nytt ickevalssystem för hemtjansten
Vhrd- och omsorgsstyrelsens beslut
Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsstyrelsen efterfrågade vid förra sammanträdet information kring icke-valssystemet för hemtjansten samt planeringskonsekvenser
för provarmdo med anledning av detta. Produktionschefen redogör för
eventuella konsekvenser av det nya systemet. Det ar ännu svårt att utröna
hur det kommer att slå i verksamheten.
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Budgetuppföljning hemtjänst
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut
Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning

Hemtjänsten prognostiserar ett underskott om 14 mkr för 2011. Representanter för hemtjänsten redogör för orsaker till underskott, samt atgirder för
att minska effekten av dessa.
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Information: budget 2012
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut
Vkd- och omsorgsstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
Ärendebeskrivning

2
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Kommunens budget för 2012 har antagits av fullmäktige den 2011-09-36
Kommunledningsgruppen kommer att ha en gemensam genomgång av denna i slutet av veckan. Arbetet med nämnders och styrelsers detaljbudgetar
har pilbörjats.
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Information: Avtalsuppföljning Djuröhemmet
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut
Vård- och omsorgsstyre~senbeslutar att notera informationen till protokollet, samt uppdra at provarmdo att se över processen för avtalsuppföljning
och återkomma med förslag till rutiner för utförarens del i denna.
Yrkanden

Christer Hedberg (S) med stöd av Hans-Ove Görtz (M) yrkar bifall till
provarmdos förslag med tillägget: "samt uppdra åt provarmdo att se över
processen för avtalsuppföljning och aterkomma med förslag till rutiner för
utförarens del i denna."
Proposition

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att styrelsen beslutar i enlighet med detta.
Ärende beskrivning

Kundvals- och finansieringsavdelningen har genomfört en uppföljning av
avtalet mellan finansieringsnamnden för aldreomsorg och vård- och omsorgsstyrelsen gällande drift av Djuröhemmet. En bedömning av samtliga
avtalspunkter har gjorts dar resultatet för varje punkt ar utvecklingsomride,
god nivi eller styrka. Resultatet för Djuröhemmet ar sju utvecklingsomrAden, arton god niva, och tre styrkor. En handlingsplan för förbättring har
upprättats utifrån resultatet av uppföljningen, och Atgärder vidtagits.
Handlingar i ärendet

Avtalsuppföljning Djuröhemmet
Handlingsplan
Sändlista

Finansieringsnämnden för aldreomsorg

