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Plats och tid Vårnäs behandlingshem, KF-huset 643 92 Vingåker,  kl 09.30 – 11.30  
 
Beslutande Torgerd Jansson, ordförande 

Göran Gredfors,  Robert  Skoglund 

Anders Jonsson, Monica Lindell Rylén 

 

 

 
Ersättare  
 
 
 
 
 
Insynsråd landstinget 
 

Marianne  Andersson, Kim Fröde 

Ewa Callhammar 

 

Roger Ljunggren 

 

 

Övriga deltagande 
 
 

Ramona  Grapenhielm, förbundschef 

Erik Spolander, Ove Larsson 

Martin Alm, Ulf Klingvall 

 

 
Utses att justera Anders Jonsson  

 

Justeringens  
plats och tid 

2016-11-04 

 

 

 
Underskrifter 

   

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

                                            
                                           
 

Sekreterare   Ramona  Grapenhielm   

  

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

Paragrafer 
 

49-53  

                                           Ordförande  

 
Torgerd Jansson  

    
 

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

  

                                            Justerande 

 
Anders Jonsson  

  

 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag  
 
 
Organ 

 

Förbundsdirektionen i Vårdförbundet 

Sörmland 

 
 
ANSLAG/BEVIS 

  

  
  

Datum för 
anslags uppsättande 

   
   

 
Förvaringsplats 
för protokollet 

 

Vårdförbundet Sörmlands kansli, 

Vårnäs, Vingåker 

Tfn 0151 51 80 90  Fax 0151 124 57 

 

 
Datum för  
anslags nedtagande  

 

 

 

Underskrift ................................................. 
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         § 49 

Val av protokolljusterare 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 

att utse Anders Jonsson till protokolljusterare. 

                          ____________________         

 

§50 

Presentation av Kvalitetssamordnare 

 

Kvalitetssamordnare Martin Alm presenterar sig samt presentation av 

ledamöterna i direktionen och tjänstemän i Vårdförbundet. Martin Alm 

kommer även att efterträda Birgitta Hagdahl som Upphandlingsansvarig. 

                          ____________________ 

§51 

Delårsrapport 

 

Delårsrapport för perioden t o m augusti 2016 är utsänd med handlingarna.  

Förslaget till delårsrapport är berett i ledningsgruppen och i direktionens 

arbetsgrupp.  

Revisorernas granskning av delårsrapporten sker vid sammanträde den  

31 oktober.  

Delårsperioden visar ett negativt resultat på förbundsnivå med 1 457 tkr.  

Till stor del påverkas delårsresultatet av att HVB Gläntan inte har några 

ramavtal med externa köpare samt att en byggnad på fastigheten Vårnäs 

har genomgått omfattande reparationer. 

Det sammanlagda underskottet för Vårnäs behandlingshem uppgår till  

140 tkr för perioden.  

Målet om att patientbeläggningen ska uppgå till 23,5 patienter per 

vårddygn har inte uppfyllts då beläggningen varit 19,4 för perioden. De 

externa placeringarna ligger i nivå med budget. 

Patientbeläggningen på den förlängda behandlingen för män och kvinnor 

uppgår till 4,5 patienter per vårddygn för delårsperioden, vilket är lägre i 

jämförelse med samma period 2015 (5,9). Planeringstalet i budgeten är 6,0 

per vårddygn.  

Familjerådgivningen och Upphandlingsverksamheten visar för perioden 

överskott med 117 tkr respektive 156 tkr.  



VÅRDFÖRBUNDET SÖRMLAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Förbundsdirektionen 
Sammanträdesdatum 

 2016-05-18 
 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande   

    

 

För helåret 2016 är den nuvarande bedömningen att resultatet blir ett 

underskott för förbundet med ca 1 838 tkr.  

Huvudanledningen är att HVB Gläntans budgeterade intäkter innefattar 

posten externa avgifter motsvarande 2900 tkr. Inga ramavtal finns 

upphandlade som skulle kunna generera intäkterna.  

En del i underskottet är även omfattande renovering av en byggnad på 

fastigheten Vårnäs. Förbundet har för avsikt att övergå till  

komponentavskrivning under hösten vilket kommer att påverka resultatet 

för 2016 i positiv riktning men storleken av förändringen går inte att 

bedöma i dagsläget. 

 

Förbundsdirektionen beslutar 

 
att godkänna föreliggande delårsrapport för perioden 2016-01 - - 08 för 

överlämnande till medlemskommunernas kommunstyrelse. 

                          ____________________      

§52 

Rapporter 

 

Verksamhetsrapporter  

 

Vårnäs behandlingshem 

 

Beläggningen har återhämtat sig under hösten. Öppet intag sjönk något 

under v. 42 men externa placeringar har ökat. Det är få kvinnor i förlängd 

behandling, i primärbehandlingen är ca 30% kvinnor. Ett arbete med att 

informera om behandling för kvinnor ska påbörjas. 

Verksamhetschefen för Vårnäs är inbjuden till SKL för att informera om 

verksamheten. 

Under punkten yttrar sig Torgerd Jansson, ordföranden, Anders Jonsson, 

Flen, Marianne Andersson, Strängnäs samt Roger Ljunggren insynsråd 

Landstinget. 

Gläntan 

Beläggningen håller på att återhämta sig, sex inskrivna klienter samt tre på 

väg. En extern placering från Sörmland är på gång. HVB Gläntan har fått 

ett tilldelningsbeslut om att teckna ramavtal med Uppsala kommun.  

Under punkten yttrar sig Anders Jonsson, Flen. 

Upphandling 

I senaste upphandlingen, HVB för vuxna missbrukare, är tilldelningsbeslut 

fattat. Tiden för överklagan utgår fredagen den 28 oktober, därefter skrivs 

ramavtal. 

Familjerådgivningen 

Familjerådgivningen har tagit fram statistik per kommun. En 

kvalitetsmätning är gjord, resultatet finns på hemsidan. Materialet skickas 
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ut till samtliga ledamöter och ersättare. Plats för nästa direktionsmöte 16 

december är på familjerådgivningen i Eskilstuna.  

                          ____________________      

§53 

Övriga frågor 

 

Priset för externa köpare av platser på HVB Gläntan bör justeras. I de 

flesta upphandlingar är maxpriset 3000 kronor per vårddygn. 

Förbundschef och enhetschef uppdras att räkna på budget med minskad 

dygnskostnad men kvaliteten ska upprätthållas. 

                          ____________________      

  

Ordförande tackar för deltagande och avslutar sammanträdet.    

                          ____________________      

 

 

                               

 

 


