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Plats och tid Vårnäs behandlingshem, KF-huset 643 92 Vingåker,  kl 09.30 – 10.30  
 
Beslutande Torgerd Jansson, ordförande 

Göran Gredfors 

Marianne Andersson 

Robert  Skoglund 

Anders Jonsson 

 

 

 
Ersättare  
 
 
 
 
 
Insynsråd landstinget 
 

Ewa Callhammar 

Maria  Chergui 

Kim Fröde 

 

Roger Ljunggren 

Kerstin  Svensson 

 

 

Övriga deltagande 
 
 

Ramona  Grapenhielm, förbundschef 

Erik Spolander, verksamhetschef 

Ove Larsson, enhetschef 

Ulf Klingvall,  enhetschef 

 

 
Utses att justera Robert Skoglund  

 

Justeringens  
plats och tid 

2016-09-26 

 

 

 
Underskrifter 

   

.............................................. 
 

                                            
                                           
 

Sekreterare   Ramona  Grapenhielm   

  

.............................................. 

Paragrafer 
 

42-48 

                                           Ordförande  

 
Torgerd Jansson  

    
 

................................................................ 

  

                                            Justerande 

 
Robert Skoglund  

  

 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag  
 
 
Organ 

 

Förbundsdirektionen i Vårdförbundet 

Sörmland 

 

 
 
ANSLAG/BEVIS 

  

Datum för 

anslags uppsättande 

                                                                Datum för  

                                                                anslags nedtagande 
  

 
Förvaringsplats 
för protokollet 

 Vårdförbundet Sörmlands kansli, 

Vårnäs, Vingåker 

Tfn 0151 51 80 90  Fax 0151 124 57   

   

 
Underskrift                           ................................................. 

.................................................     
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      § 42 

Val av protokolljusterare 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

att utse Robert Skoglund till protokolljusterare. 

                          ____________________       

 

§43 

Presentation av Flen 

 

Ordförande hälsar Flen välkommen som medlem i Vårdförbundet. 

Ledamot och Ägarföreträdare presenterar sig samt presentation av 

ledamöterna i direktionen och tjänstemän i Vårdförbundet. 

           ____________________  

 

§44 

Finansiering Gläntan 

 

Förslag till HVB Gläntans finansiering för 2017 är utsänt via e-post. 

Anslagen från finansierande medlemmar täcker åttio procent av intäkterna, 

resterande  tjugo procent inhämtas genom försäljning externt. 

Förbundschef och enhetschef arbetar med att lägga anbud i upphandlingar 

för att få till ramavtal med externa. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

       att godkänna föreliggande förslag för finansiering av HVB Gläntan 2017. 

att förelägga ovanstående förslag för Vårdförbundets Ägare vid     

samrådsmötet. 

                          ____________________ 

 

§45 

Ersättning insynsråd Landstinget 

 

Direktionen har beslutat att adjungera insynsråd från landstinget till 

arbetsgruppen, insynsrådet deltar på samma villkor som övriga ledamöter i 

direktionens arbetsgrupp.   

 

Förbundsdirektionen beslutar 

att godkänna att adjungerat insynsråd för Landstinget arvoderas på samma 

villkor som övriga ledamöter i direktionens arbetsgrupp. 

                          ____________________ 
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§46 

Val av ledamot till arbetsgruppen 

 

Som ny medlem i Vårdförbundet Sörmland utser Flens kommun en 

ledamot till arbetsgruppen för beredning av ärenden till direktionen. 

Företrädare för Flen utser Anders Jonsson som ledamot i arbetsgruppen.  

 

Förbundsdirektionen beslutar 

att godkänna förslaget från Flens kommun och hälsa Anders Jonsson 

välkommen i arbetsgruppen. 

                          ____________________ 

 

§47 

Rapporter 

 

Verksamhetsrapporter  

 

Arbetsgruppens rapport 

 

SKL och Vinnova vill uppmärksamma offentliga aktörer som skapat goda 

förutsättningar för innovation och gjort skillnad genom nya arbetssätt och 

lösningar för en god välfärd och ett hållbart samhälle. Öppna intaget på 

Vårnäs behandlingshem är nominerat till innovationspriset. Torgerd 

Jansson och Marianne Andersson företräder Vårdförbundet på 

innovationsdagen 21 september. 

 

Gnesta kommun har visat intresse och besökt Vårdförbundet för 

information om verksamheterna.  

Under punkten yttrar sig Maria Chergui, Eskilstuna.  

 

Eskilstuna kommun blir värd för Sverige mot Narkotika år 2017. Förslag 

att Vårdförbundet Sörmland har en monter samt håller föredrag om Öppna 

intaget på Vårnäs behandlingshem.  

 

HVB Gläntan 

 

Enhetschefen informerar om att beläggningen har varit låg sedan våren. 

Flera förfrågningar har dock inkommit efter sommaren, mest från 

Strängnäs. Diskussion om vikten av att handläggarna i kommunerna får 

information om Gläntan. Samarbete mellan HVB Gläntan och Landstinget 

Sörmland bör inledas då många unga har psykiatrisk problematik. 

 

Under punkten yttrar sig Maria Chergui, Eskilstuna, Kerstin Svensson, 

insynsråd Landstinget, Anders Jonsson, Flen, Torgerd Jansson, ordförande 

samt Ewa Callhammar, Katrineholm.  
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Vårnäs behandlingshem 

 

Verksamhetschefen delar ut beläggningsstatistik. Beläggningen har under 

våren och sommaren varit låg men har nu återhämtat sig. Det är få kvinnor 

jämfört med män som har bistånd till förlängd behandling. Detta bör lyftas 

i samrådsgruppen för Vårnäs behandlingshem.  

Under punkten yttrar sig Maria  Chergui, Eskilstuna, Torgerd Jansson, 

ordförande, Anders Jonsson, Flen samt Ove Larsson enhetschef Gläntan.   

 

Familjerådgivningen 

 

Familjerådgivningen har haft flera ärenden 2016 jämfört med (2015), 676 

(573) till och med augusti. 1047 (976) samtal från januari till augusti. 

Väntetiden till att få träffa en familjerådgivare för ett första samtal är 11 

(15) dagar.  

 

Under punkten yttrar sig Maria  Chergui, Eskilstuna, Anders Jonsson, Flen 

samt Ulf Klingvall enhetschef familjerådgivningen.  

     

Upphandling 

Upphandlingsansvarig Birgitta Hagdahl arbetar deltid och har aviserat 

pensionsavgång under hösten. Ett möte med samrådsgruppen är planerat i 

september. Kommuner som ej är medlemmar men ingått avtal om 

gemensam upphandling med Vårdförbundet Sörmland bör ta ställning till 

om avtalen skall förlängas.  

Under punkten yttrar sig Maria  Chergui, Eskilstuna, Göran Gredfors, 

Eskilstuna samt Ewa Callhammar, Katrineholm.         

    ____________________     

 

§48 

Anmälningar 

 

Inspektionsbeslut IVO 

 

Bakgrund 

 

Under våren gjorde Inspektionen för Vård och Omsorg en granskning av 

introduktionsavdelningen samt dokumentationen där man fann stora 

brister. Verksamhetschefen har gjort en handlingsplan för att komma till 

rätta med bristerna. 
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Beslut från IVO 

Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) har fattat beslut att avsluta 

ärendet med kritik. IVO har för avsikt att återkomma under våren 2017 för 

uppföljning. 
                         ____________________      

 

 

Ordförande tackar för deltagande och avslutar sammanträdet 

                         ____________________      

 

 

 


