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Protokoll fört vid Ägarmöte mellan Vårdförbundet Sörmland och
medlemskommunerna 2016-01-28
Närvarande som representerar ägarkommunerna:
Ragnar Lindén (MP), Strängnäs kommun
Sarita Hotti (S), Eskilstuna kommun
Robert Skoglund (S), Vingåkers kommun
Pat Werner (S), Katrineholms kommun
Närvarande från Vårdförbundet Sörmlands direktion:
Torgerd Jansson, ordförande
Kerstin Svensson, insynsråd Landstinget Sörmland
Tjänstemän:
Ing-Britt Paulsson, enhetschef på Gläntan
Ramona Grapenhielm, nytillträdd förbundschef
Birgitta Hagdahl, förbundschef
1. Justerare
Pat Werner utses till att justera dagens protokoll
2. Ansökan om medlemskap från Flens kommun
Flens kommun har visat intresse för att ansöka om medlemskap i Vårdförbundet Sörmland.
Ärendet har behandlats av Socialnämnden i Flens kommun, som ställer sig bakom ansökan om
medlemskap. Ärendet bereds just nu av tjänstemän, som har en tidsplan för att ta upp frågan på
Kommunstyrelse respektive Kommunfullmäktige.
Förbundschefen beskriver de kontakter på tjänstemannanivå som ägt rum under
beredningsprocessen och den handlingsplan och tidsplan som tjänstemän från Flens kommun
presenterat. Man önskar ett beslut från nuvarande medlemskommuner att man ställer sig positiv till
en medlemsansökan innan ärendet behandlas på Kommunstyrelse respektive Kommunfullmäktige.

Adress

Telefon

Telefax

Postgiro

Bankgiro

Org.nr

E-post / Hemsida

Vårdförbundet Sörmland
Vårnäs Behandlingshem
643 92 Vingåker

0151-51 80 90

0151-124 57

477 55-4

951-7855

222000-0323

vardforbunet@vfsormland.se
www.vfsormland.se

Handläggare

Datum

Birgitta Hagdahl

2016-01-28

Ordföranden ställer frågan till ägarrepresentanterna på mötet: Ägarrepresentanterna är eniga om
att hälsa Flens kommun välkommen in som medlem i Vårdförbundet Sörmland.
Pat Werner, Katrineholm, tar upp frågan om kötiderna på Vårnäs, som under 2015 varit
månadslånga under långa perioder, och huruvida Vårnäs kan öka kapaciteten om fler kommuner
blir medlemmar för att undvika den långa kösituationen.
Ordföranden redogör för att ledningen på Vårnäs har ett uppdrag att komma med förslag på att öka
antalet platser – i första hand på sjukavdelningen – och kommer redogöra för detta på Direktionen.
Förbundschefen redogör för att i budgeten räknar man idag med att det Öppna Intaget omfattar 18
platser av totalt 26 vårdplatser. Under 2015 användes 5,7 vårdplatser av externa patienter. Om och
när Flens kommun kommer in som en femte medlemskommun, kommer antalet platser inom
Öppna Intaget att öka till 20 platser och de externa placeringarna kommer på sikt att sjunka.
Beslut
att samtliga medlemskommuner hälsar Flens kommun välkommen in i Vårdförbundet
Sörmland som medlemskommun.
___________________________________________________________________________
3. Information från Vårdförbundet Sörmland – lägesrapport förstudie om HVB för
yngre ungdomar
Förbundschefen informerar om uppdraget om förstudien och bakgrunden till detta. En styrgrupp är
utsedd och det första mötet kommer äga rum den 23 februari 2016. Styrgruppen är sammanslagen
med styrgruppen för Gläntan, eftersom det finns beröringspunkter vad gäller målgruppen. Ramona
Grapenhielm kommer överta ansvaret för förstudien som ny förbundschef.
Pat Werner, Katrineholm, yttrar sig angående uppdraget och klargör att Katrineholms kommun inte
ser att de har behov av HVB-verksamhet inom Vårdförbundets regi för nämnda målgrupp och
därför ej kommer delta i styrgruppen.
Robert Skoglund, Vingåker, ser ej att Vingåkers kommun har behov av HVB-verksamhet inom
Vårdförbundets regi för nämnda målgrupp.
Sarita Hotti, Eskilstuna, yttrar att man ser en ökning av problematiken för nämnda målgrupp och
ser positivt på att en förstudie utförs av Vårdförbundet Sörmland.
Kerstin Svensson, Strängnäs kommun, yttrar att man i Strängnäs ser en ökning av problematiken
för nämnda målgrupp och ser positivt på att en förstudie utförs av Vårdförbundet Sörmland.
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Beslut
att Vårdförbundet Sörmland genomför förstudien angående HVB-hem för gruppen yngre
ungdomar samt
att förstudien genomförs inom ramen av befintliga resurser.

4. Akutboende för flyktingar
Frågan om huruvida Vårdförbundet Sörmland skulle få uppdrag att starta akutboende för flyktingar
väcktes vid ett möte mellan ordföranden i Vårdförbundet Sörmland och ordföranden för
Socialnämnden i Katrineholm.
Pat Werner, Katrineholm, uppger att behovet fanns vid tidpunkten för mötet, men att man nu inom
kommunen har löst frågan på annat sätt.
Övriga kommunrepresentanter uppger att de valt att lösa behoven av akutboende för flyktingar på
annat sätt.
Beslut
Att lägga frågan till handlingarna utan åtgärd.
_______________________________________________________________________________

Vid protokollet

Birgitta Hagdahl
Förbundschef

Justeras:

Torgerd Jansson
Ordförande

Pat Werner
Ägarrepresentant Katrineholm
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