VÄRMDÖ KOMMUN
Finansieringsnämnd för äldreomsorg
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Susanne Hollander, biståndschef
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Utses att justera:
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Sekreterare:
Justeringens plats
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Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2014-10-21 §46
Information
Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut

Finansieringsnämnden för äldreomsorg är informerad.
Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för äldreomsorg
Ärendebeskrivning

 MAS informerade om två pågående utredningar.
Sändlista
Kundvals- och finansieringsavdelningen
Kansli- och utredningsavdelningen
Akten

___________________________________________________________________
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Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2014-10-21 §47

Finansieringsnämnden för äldreomsorgs
budgetuppföljningsprognos 3 per sept 2014
Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos
21 per oktober 2014 samt överlämnar den till kommunstyrelsen
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning

Utfallet för finansieringsnämnden för äldres totala budget per sista
september visar ett underskott på -4,4 mnkr. Prognosen för helåret 2014 för
nämnden totalt visar ett underskott om -2,1 mnkr. Prognosavvikelserna
består av högre kostnader för anhörigstöd -1,0 mnkr med anledning av ökat
behov av hissar hos våra äldre samt ombyggnation av ett kök. Vi har även
högre kostnader än budgeterat för våra lokaler då lokalavtalen tecknades
först i år med ca -0,7 mnkr. Även en högre kostnad för särskilt boende med
ca 0,8 mnkr. Anhörigstödet kommer att visa ett överskott med 0,4 mnkr.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse; Budgetuppföljningsprognos 3 per september 2014 för
finansieringsnämnden för äldreomsorg, 2014-10-20.
BUP 3, Delårsrapport finansieringsnämnden för äldreomsorg, 2014-10-23.
Sändlista

Kansli- och utredningsavdelningen
Kundvals- och finansieringsavdelningen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akten
___________________________________________________________________

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Finansieringsnämnd för äldreomsorg

Dnr 14FNÄ/0095

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-10-21

Sid 6 av 15

Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2014-10-21 § 48

Regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa
vården och omsorgen i länet
Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut
Finansieringsnämnden för utbildning föreslår att kommunstyrelsen antar
yttrandet till Kommunförbundet Stockholms län.
Beslutsnivå
Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Stockholms län har rekommenderat kommunerna i
Stockholms län att teckna avtal med Stockholms läns landsting om att
etablera och gemensamt finansiera ett regionalt kunskapscentrum för
utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet. Äldreomsorgen i
Värmdö kommun har ett beslutat, pågående arbete för den palliativa vården
i särskilt boende för äldre för att säkerställa god, trygg och värdig palliativ
vård. För personer i ordinärt boende med hemtjänst har landstinget det
primära ansvaret och i deras uppdrag ingår att samverka med och handleda
hemtjänstpersonal. Inom övrig socialtjänst är det mycket sällan som
palliativ vård förekommer. Värmdö kommun avstår därför i nuläget från att
teckna avtal med Stockholms läns landsting om att etablera och gemensamt
finansiera ett regionalt kunskapscentrum för utveckling av den palliativa
vården och omsorgen i länet.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Regionalt kunskapscentrum för utveckling av den
palliativa vården och omsorgen i länet, 2014-09-29.
Yttrande till KSL om upprättande av ett regionalt kunskapscentrum för
utveckling av den palliativa vården, 2014-08-27.
Sändlista
Kansli- och utredningsavdelningen.
Kundvals- och finansieringsavdelningen.
Kommunstyrelsen.
KSL
Akten

_____________________________________________________________
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Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2014-10-21 § 49

Yttrande om samverkansavtal mellan länets kommuner och
lärosäten med vårdutbildningar på höskolenivå i Stockholms län
om den verksamhetsförlagda utbildningen
Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut

Finansieringsnämnden för äldreomsorg godkänner förslaget till yttrande om
samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med
vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den
verksamhetsförlagda utbildningen.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Kommunförbundet Stockholms läns sociala välfärdsberedning beslutade i
februari 2013 att ge KSL-kansliet tillsammans med Centrum för klinisk
utbildning (CKU) i uppdrag att utarbeta ett förslag på ett länsövergripande
avtal om verksamhetsförlagd utbildning (VFU). CKU har ett
länsövergripande ansvar för samordning av VFU avseende
högskoleutbildningar inom ramen för omsorgsområdet.
Ett förslag till avtal utarbetades i samverkan mellan projektledare från KSL
och CKU vilka inhämtat synpunkter på hur avtalet bör utformas genom att
bland annat anordna en samverkanskonferens med företrädare från
högskola, länets kommuner samt privata aktörer. Projektledarna genomförde
därefter en behovsanalys i samarbete med 10 kommuner, ett antal FoUenheter och samtliga stadsdelar i Stockholms stad. En tjänstemannaremiss
gick ut till hela länet under juni och september månad 2013. De synpunkter
som framkom i behovsanalysen har beaktats genom att en ny
samverkanskonferens genomfördes med företrädare från kommuner,
högskolor och FoU-enheter med syfte att förankra det föreslagna avtalet.
KSL:s styrelse beslutade sedermera den 12 juni 2014 att rekommendera
länets kommuner att anta det samverkansavtal som utarbetats.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse; Yttrande om samverkansavtal mellan länets kommuner
och lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om
den verksamhetsförlagda utbildningen, 2014-08-13.
Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med
vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den
verksamhetsförlagda utbildningen.
Struktur för pedagogisk kompetens kopplad till olika funktioner i VIL.
Utbildningsprogram.
KLiPP 2.0 Användarhandledning.
Yttrande om Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med
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vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den
verksamhetsförlagda utbildningen.
Sändlista

Kansli- och utredningsavdelningen.
Kundvals- och finansieringsavdelningen.
Kommunstyrelsen.
KSL.
Akten.
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Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2014-10-21 § 50

Rapportering ej verkställda beslut , kv 3, år 2014
Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut

Finansieringsnämnden för äldreomsorg föreslår kommunfullmäktige
godkänna Kundvals och finansieringsavdelningens redovisning av beslut ej
verkställda inom tre månader för kvartal 3, 2014.
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

Från och med 1 juli, 2006 har det tillkommit bestämmelser om
rapporteringsskyldigheter och särskild avgift (sanktionsavgift) i
Socialtjänstlagen. Det innebär att Finansieringsnämnden för äldreomsorg
ska rapportera till Socialstyrelsen, revisorer och kommunfullmäktige beslut
som inte verkställs tre månader från beslut. Det innebär också att
kommunen kan åläggas en särskild avgift (sanktionsavgift), lägst 10 tkr och
högst 1mkr om beslut inte verkställs inom skälig tid. Vad som menas med
skälig tid avgörs från fall till fall och beroende av omständigheterna.
Äldreomsorgen har 0 beslut som inte verkställdes inom 3 månader.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse;Rapportering ej verkställda beslut, kv 3, år 2014, 2014-1002.
Sändlista

Kansli- och utredningsavdelningen
Kundvals- och finansieringsavdelningen
Kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige.
Akten
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Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2014-10-21 § 51
Avdelningen informerar
Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut

Finansieringsnämnden för äldreomsorg är informerad.
Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för äldreomsorg
Ärendebeskrivning
 Carina Widmark informerar om:
- Förfrågningsunderlag för upphandling av drift av Slottsovalen är nu
klar.
- ProV har infört ett nytt digitalt rapporteringssystem för avvikelser.


Sussanne Hollander informerar om:
- Registrering i Combines system går framåt. Exempel: nu tar
hemtjänsten sina beställningar via Combine.
- Test av nyckelfria lås har påbörjats.
- Biståndsenheten har två tjänster som ännu ej är tillsatta men i mitten av
januari kommer de att vara tillsatta.
- Information om tidigare önskade avslag i delegationsordningen
redovisades.

Sändlista

Kansli- och utredningsavdelningen
Kundvals- och finansieringsavdelningen
Akten

____________________________________________________________
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Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2014-10-21 § 52

Delegationer
Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut

1. Finansieringsnämnden för äldreomsorg godkänner nedanstående
delegationer.
2. Sju stycken sekretessärenden från tidigare nämnd den 2 september
2014 godkännes.
Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för äldreomsorg.
Delegationer
Dnr
Del nr
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Sekretess

3.1.3

Sekretess

3.1.3

|
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Delegation

Delegat

Beslut om beviljade
bostadsanpassningsbidrag
fattade under perioden
2014-08-21 – 2014-10-17
Beslut fattase under
perioden 2014-08-212014-09-30:
Avslag riksfärdtjänst.
Avslag hemtjänst 4 kap 1
§ SoL.
Avslag särskilt boende 4
kap 1§ SoL.
Avslag stöd- och
avlösning 4 kap 1§ SoL.
Bifall Trygghetslarm enl
4 kap 1§ SoL.
Bifall hemtjänst 4 kap 1§
SoL.
Bifall omvårdnad natt enl
SoL 4 kap 1§.
Bifall särskilt boende 4
kap 1§ SoL heldygn.
Bifall stöd- och avlösning
4 kap 1§ SoL.
Bifall omvårdnad natt enl
SoL 4 kap 1§.
Bifall sysselsättning 4
kap 1§ SoL.
Bifall flytt från annan
kommun 4 kap 1§ SoL.

Kain
Timgren
Hagelin

utdragsbestyrkande

Biståndshandläggare

Beslut,
datum
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Sändlista

Kansli- och utredningsavdelningen
Kundvals- och finansieringsavdelningen
Akten
___________________________________________________________
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Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2014-10-21 § 53

Delgivningar
Finansieringsnämnden för äldreomsorgs beslut

Finansieringsnämnden för äldreomsorg är delgiven.
Beslutsnivå

Finasieringsnämnden för äldreomsorg.
Delgivningar sept - okt 2014

justering

|

Datum

Inkommen/utgående Ärende
från/till

Dnr

2014-0920

Patientnämndens
förvaltning

Klagomål kommunal
vård- inga klagomål
registrerade, 2014-0801 – 2014-08-31

14FNÄ/21

2014-0923

SKL enkät

Finansierat
forskningsprojekt;
uppföljning av
äldreomsorg

14FNÄ/119

2014-0929

IVO

Lex Sarah anmälan
kundbemötande

13FNÄ/120

2014-0926

Gustavsgården, proV

Lex Sarah anmälanrapport om risk för
missförhållande
Gustavsgården, hus B

14FNÄ/121

2014-0926

Gustavsgården, proV

Lex Sarah anmälanrapport om risk för
missförhållande
Gustavsgården, hus D

14FNÄ/122

2014-0926

Djuröhemmet, proV

Lex Sarah anmälanrapport om risk för
missförhållande
Djuröhemmet

14FNÄ/123

2014-0926

Gustavsbergs/Ingarös
hemtjänst, proV

Lex Sarah anmälanrapport om risk för
missförhållande

14FNÄ/124

2014-0926

Gustavsgården, proV

Lex Sarah anmälanrapport om risk för
missförhållande
Gustavsgården, hus D,

14FNÄ/125
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bråk mellan boende
2014-0926

Hemtjänst

Lex Sarah anmälanrapport om risk för
missförhållande,
hemtjänst

14FNÄ/126

2014-0926

Attendo Slottsovalen

Information om
tvivelaktigt agerande i
en
omvårdnadssituation

14FNÄ/127

2014-1006

Boverket

Svar på enkät om
seniorbostäder och
trygghetsbostäder

14FNÄ/130

2014-1006

SKL

Inrapportering av
LOV-enkät angående
hemtjänstersättning
2014

14FNÄ/131

2014-0929

Kommunförbundet
Stockholms län

Yttrande till
Kommunförbundet
Stockholms län om
ansvar för individuell
nutritionsbehandling i
särskilda
boendeformer för
äldre (SÄBO)

14FNÄ/120

Sändlista

Kansli- och utredningsavdelningen
Kundvals- och finansieringsavdelningen
Akten
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Finansieringsnämnd för äldreomsorg 2014-10-21 § 54

Övriga ärenden
Finansieringsnämnden för äldreomsorgens beslut

Finansieringsnämnden för äldreomsorg
Beslutsnivå

Finansieringsnämnden för äldreomsorg.
Ärendebeskrivning

 Riktlinjer som nämnden har beslutat om redovisas på nästa
nämndmöte.
Nämndsekreteraren informerade om:
- Ledamöter och ersättare som har önskat kallelse och protokoll i
pappersformat ombedes återlämna sina Ipads vid nästa
nämndmöte. Detta gäller även de ledamöter och ersättare i
nämnden som inte ämnar fortsätta under nästa mandatperiod.
- För de som kommer att fortsätta kommer information och frågor
om Ipads att ske i Värmdösalen den 22 oktober kl 16.00-18.00.
- Ledamöter och ersättare ombedes återlämna sekretesshandlingar
vid nästa möte.

Sändlista

Kansli- och utredningsavdelningen
Kundvals- och finansieringsavdelningen
Akten

________________________________________________________
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