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Sid 1 av 14

Kommunhuset Skogsbo, Kanholmsfjärden, 2014-11-11, kl 18.00 – 18.50

Beslutande:
Flankör (M), ordförande

Deshira
Filip Joelsson (MP), 1 vice

ordförande
Anna-Lena Östman (S), 2 vice ordförande
Carina Carlsson (S)
Tjänstgörande ersättare
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Ersättare
Kerstin Bäcklund (S)
Käte Fransson (S)
Övriga deltagare

Pia Andersen, Anna Boman, Lisa Ringqvist, Daniel Lindh, Daniel Nilsson

Utses att justera

Anna-Lena Östman (S)

Sekreterare

Daniel Nilsson

Protokollet förvaras på

Kansli- och utvecklingsavdelningen, kommunhuset, Skogsbo.
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Protokollet innehåller

§§ 45 - 56

Underskrifter

Sekreterare ……………………………………………………………
Daniel Nilsson
Ordförande ……………………………………………………………
Deshira Flankör (M)
Justerande …………………………………………………..................
Anna-Lena Östman (S)

Anslag om justering
uppsatt
Anslaget skall
tas ned

2014-

Underskrift

justering

2014-

……………………………………………………………………………

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-11

Sid 2 av 14

Innehållsförteckning
Innehållsförteckning .......................................................................... 2
Information: Combine........................................................................ 3
Budgetuppföljning 3 .......................................................................... 4
Nyckeltal ............................................................................................ 5
2014 års kundenkät ............................................................................ 6
Plan för hållbar utveckling ................................................................. 7
Värdegrundsarbete ............................................................................. 8
Uppföljning av Gustavsgårdens utvecklingssatsning ........................ 9
Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig
verksamhet ......................................................................................... 10
Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med
vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den
verksamhetsförlagda utbildningen ..................................................... 11
Delegationsbeslut ............................................................................... 12
Delgivningar och anmälningsärenden november .............................. 13
Övriga frågor...................................................................................... 14

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsstyrelsen
Dnr 14VOS/0017

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-11

Vård- och omsorgsstyrelsen 2014-11-11 § 45

Information: Combine
Ärendebeskrivning

Daniel Lindh informerar om Combine.
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Sid 3 av 14

VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsstyrelsen
Dnr 14VOS/0043

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-11

Sid 4 av 14

Vård- och omsorgsstyrelsen 2014-11-11 § 46

Budgetuppföljning 3
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Budgetuppföljning 3 godkänns.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsstyrelsens årsprognos per september 2014, BUP 3, är ett
underskott på -5,5 mnkr.
De verksamheter som visar underskott är Boende LSS (0,3 mnkr),
Djuröhemmet (-2 mnkr), Gustavsgården (-1,5 mnkr) och Hemmesta-Djurö
hemtjänst (-1,7 mnkr).
Handlingar i ärendet

BUP 3
Sändlista

KS
Ekonomiavdelningen
____
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Sid 5 av 14

Vård- och omsorgsstyrelsen 2014-11-11 § 47

Nyckeltal
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsstyrelsen beslöt i 2013-11-12 § 54 att under år 2014 vid
varje styrelsesammanträde 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 differens
samt konkreta och tidsbestämda åtgärder
2. kostnader till bemanningsföretag
Handlingar i ärendet

Nyckeltal Djuröhemmet
Nyckeltal Gustavsgården
Nyckeltal Hemmesta-Djurö hemtjänst
Nyckeltal Gustavsberg-Ingarö hemtjänst
Sändlista

Chefer för särskilda boenden och hemtjänst
____
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VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsstyrelsen
Dnr 14VOS/0057

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-11

Sid 6 av 14

Vård- och omsorgsstyrelsen 2014-11-11 § 48

2014 års kundenkät
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

1. Redovisningen godkänns.
2. Vård- och omsorgsstyrelsen uppdrar till förvaltningen att inför nästa
enkätundersökning utreda möjligheten att använda sig av de
enkätundersökningar som görs av Socialstyrelsen, SKL m.fl. vid
öppna jämförelse och dylikt.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kundenkäten/brukarundersökningen för 2014 är utförd inom proVarmdos vårdoch omsorgsverksamheter, dvs. inom särskilt boende, hemtjänst, gruppboende
LSS, personlig service, daglig verksamhet samt demensdagvård av det
oberoende undersökningsföretaget CMA Research. Resultaten följs upp av
förvaltningen, enhetsvis och redovisas på olika sätt för personal och kunderna.
Resultaten används i respektive enhets systematiska kvalitetsarbete.

följande uppdrag:
Handlingar i ärendet

proVarmdo kundenkät/brukarundersökning 2014
Yrkanden

Deshira Flankör (M) yrkar att:
”Vård- och omsorgsstyrelsen uppdrar till förvaltningen att inför nästa
enkätundersökning utreda möjligheten att använda sig av de
enkätundersökningar som görs av Socialstyrelsen, SKL m.fl. vid öppna
jämförelse och dylikt.”
Propositioner

Ordförande ställer proposition om styrelsen beslutar enligt kontorets förslag
till beslut och finner att styrelsen beslutar enligt kontorets förslag.
Ordförande ställer proposition om Flankörs tilläggsyrkande bifalles och
finner att det bifalles.
____
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VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsstyrelsen
Dnr 14VOS/0064

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-11

Sid 7 av 14

Vård- och omsorgsstyrelsen 2014-11-11 § 49

Plan för hållbar utveckling
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

1. De verksamhetsspecifika planerna för hållbar utveckling antas.
2. Vård- och omsorgsstyrelsen noterar att planen för hållbar utveckling
skulle kunna utvecklas ytterligare genom att i större grad beröra
ekonomisk- och social hållbarhet.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Samtliga nämnder i Värmdö kommun ska upprätta en plan för hållbar
utveckling. I samband med vård- och omsorgsstyrelsens sammanträde 201405-06 § 25 fick proVarmdo i uppdrag att senast i november 2014 redovisa
ett förslag till plan för hållbar utveckling till vård- och omsorgsstyrelsen.
Handlingar i ärendet

Plan för hållbar utveckling vård- och omsorgsverksamheter 2014-2018
Checklista – stöd för identifiering av åtgärder vid årlig revidering av plan
för hållbar utveckling
Yrkande

Deshira Flankör (M) yrkar att:
1. ”De verksamhetsspecifika planerna för hållbar utveckling antas.
2. Vård- och omsorgsstyrelsen noterar att planen för hållbar utveckling
skulle kunna utvecklas ytterligare genom att i större grad beröra
ekonomisk- och social hållbarhet.”
Proposition

Ordförande ställer proposition om styrelsen beslutar enligt kontorets förslag
till beslut eller enligt Flankörs förslag och finner att styrelsen beslutar enligt
Flankörs förslag.
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VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsstyrelsen
Dnr 14VOS/0042

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-11

Sid 8 av 14

Vård- och omsorgsstyrelsen 2014-11-11 § 50

Värdegrundsarbete
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Ett omfattande värdegrundsarbete har inletts för samtliga kommunala vårdoch omsorgsverksamheter. Vård- och omsorgsstyrelsens har sedan tidigare
beviljat ansökan om del av AFA-medel för strukturåtgärder för att finansiera
detta arbete. En projektgrupp bestående av enhetschefer samt två konsulter
från Provins fem har träffats och påbörjat ett värdegrundsarbete som
beräknas vara klart i slutet av april 2015. Värdegrundsarbetet ska mynna ut i
en gemensam värdegrund som är gemensam för samtliga vård- och
omsorgsverksamheter.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse (föreliggande)
Sändlista

Samtliga enhetschefer inom vård- och omsorgsstyrelsens verksamheter.

____
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VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsstyrelsen
Dnr 13VOS/0088
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Vård- och omsorgsstyrelsen 2014-11-11 § 51

Uppföljning av Gustavsgårdens utvecklingssatsning
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Gustavsgårdens enhetschef tog under 2013 initiativ till en
utvecklingssatsning på Gustavsgården och arbetet påbörjades i september
2013. Syftet med satsningen var att bygga en förändringsstruktur som håller
över tid. Med hjälp av konsulter från Provins fem, HR-konsult och vårdoch omsorgsstrateg inleddes utvecklingssatsningen. En omfattande
kartläggning av utvecklingsområden genomfördes. Arbetet tillsammans med
konsult skedde övervägande under hösten fram till årsskiftet 2013/21014.
Efter årsskiftet tog själva utvecklingsarbetet vid. Satsningen har bland annat
medfört en förändrad ledningsorganisation, nya scheman för sjuksköterskor
och vårdpersonal, månatliga budgetuppföljningar med ekonomicontroller,
och arbete med specifika kvalitetsområden. Bedömningen är att
utvecklingssatsningen och det efterföljande utvecklingsarbetet har skapat
bättre förutsättningar för kompetens- och kvalitetsutveckling, förbättrad
egenkontroll och budget i balans.
Handlingar i ärendet

Utvärdering/uppföljningsrapport på Gustavsgårdens utvecklingssatsning.

____
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VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsstyrelsen
Dnr 14VOS/0055
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Vård- och omsorgsstyrelsen 2014-11-11 § 52

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service
och daglig verksamhet
Vård- och omsorgsstyrelsens förslag

KSL:s rekommendation om hälso- och sjukvård i bostad med särskild
service och daglig verksamhet antas.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har föreslagit att § 11 i
principöverenskommelsen från den 27 maj 1994 ska upphöra, vilket innebär
att ansvaret för utförandet av hälso- och sjukvård i bostad med särskild
service och daglig verksamhet övergår från landstinget till kommunerna i
länet. Målgruppen som berörs av förslaget är individer som har beslut om
bostad med särskild service och/eller daglig verksamhet enligt lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). KSL:s förslag innebär
att kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser inklusive
rehabilitering och habilitering som sker i bostaden och på daglig
verksamhet. Landstinget har fortsatt ansvarar för läkarinsatser och
specialiserad hälso- och sjukvård, specialiserad rehabilitering och
specialiserad habilitering. Detta föreslås finansieras genom skatteväxling
2015/2016 samt genom ersättning från landstinget för perioden 1 oktober
2015 till 31 december 2015.
KSL:s rekommendation föreslås antas.
Handlingar i ärendet

Hälso- och sjukvård i bostad med särskilt service och daglig verksamhet.
Sändlista

KS
____
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VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsstyrelsen
Dnr 14VOS/0055
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Vård- och omsorgsstyrelsen 2014-11-11 § 53

Samverkansavtal mellan länets kommuner och
lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i
Stockholms län om den verksamhetsförlagda
utbildningen
Vård- och omsorgsstyrelsens förslag

Förslaget till yttrande om samverkansavtal mellan länets kommuner och
lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den
verksamhetsförlagda utbildningen godkänns.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har under 2014 färdigställt ett
förslag till samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med
vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den
verksamhetsförlagda utbildningen. I bilagt yttrande framgår att Värmdö
kommun bedömer det vara orealistiskt att godkänna avtalsförslaget såsom
det är konstruerat idag om kravet är att kommunen redan i anslutning till
dess ikraftträdande ska ha kapacitet att fullfölja samtliga åtaganden.
Kommunen bedömer att därför att det inte är möjligt att uppfylla
kravspecifikationerna för 2015. Om avtalet ska generera verklig
kvalitetshöjning av den verksamhetsförlagda utbildningen krävs en mer
långsiktig strategi där kommunens åtaganden genomförs stegvis över tid för
att kunna erbjuda en bra plats.
Förslaget till yttrande föreslås att godkännas.
Handlingar i ärendet

1. Samverkansavtal mellan länets kommuner och lärosäten med
vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län om den
verksamhetsförlagda utbildningen
2. Struktur för pedagogisk kompetens kopplad till olika funktioner i
VIL
3. Utbildningsprogram
4. KLiPP 2.0 Användarhandledning
5. Yttrande om Samverkansavtal mellan länets kommuner och
lärosäten med vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län
om den verksamhetsförlagda utbildningen
Sändlista

KS
____
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Vård- och omsorgsstyrelsen
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Vård- och omsorgsstyrelsen 2014-11-11 § 54

Delegationsbeslut
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Godkänner redovisningen av delegationsbeslut november.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsstyrelsen.

Redovisning av delegationsbeslut november 2014
14VOS/0059

2.11

Beslut om inrättande av
växelkassa om upp till
2 500 kr

CH1A.

2014-08-26

14VOS/0041

1.13

Överenskommelse gällande
förlängning av avtal gällande drift av
Daghöjden

Ordf.

2014-09-26

2139

4.2

Beslut om avslutande av utredning

CH1A

2014-11-04

2173

4.2

Beslut om avslutande av utredning

CH1A

2014-11-04

1836

4.2

Beslut om avslutande av utredning

CH1A

2014-11-04
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Vård- och omsorgsstyrelsen 2014-11-11 § 55

Delgivningar och anmälningsärenden november
Vård- och omsorgsstyrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Delgivningar och anmälningsärenden november

Datum
2014-07-03
2014-09-17

2014-09-11
2014-09-09
2014-09-25
2014-09-29
2014-10-17

Inkommen/utgåe Ärende
nde från/till
IVO
Beslut
KS
Rekommendation avseende
överenskommelse om
kostnadsfördelning av läkemedel
BMHN
Kontrollrapport
BMHN
Kontrollrapport
Arbetsmiljöverket Inspektionsmeddelande
IVO
Beslut
SKL
Meddelande
____
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Dnr
13VOS/0087
14KS/0320

14VOS/0022
14VOS/0022
14VOS/0062
13VOS/0099
14KS/0467

VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsstyrelsen
Dnr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-11

Sid 14 av 14

Vård- och omsorgsstyrelsen 2014-11-11 § 56

Övriga frågor
Vård- och omsorgsstyrelsen beslutar att ställa in styrelsens sammanträde
den 2 december.

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

