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ORDFÖRANDES KOMMENTARER
2014 har varit ett spännande och fruktbärande år i Vårdförbundets historia.
Ett långsiktigt avtal tecknades 2013 med landstinget om deras insatser i avgiftningen på
Vårnäs. Det innebar dels en stabil finansiering av de medicinska insatserna på
sjukavdelningen. Men också att tre landstingsledamöter adjungerades till Vårdförbundets
direktion, vilket visat sig mycket värdefullt.
Landstingspolitikerna har bidragit med sina erfarenheter i våra samtal och också hjälpt till
med kontakter och tips inför olika beslut. Arbetet i direktionen har med detta berikats,
samtidigt som olika beslutsprocesser effektiviserats.
Under året har också beslut att starta en ny verksamhet i Vårdförbundets regi fattats av
medlemskommunerna - HVB Ung. Verksamheten avser behandling av ungdomar och unga
vuxna med beroendeproblematik och den har byggts upp efter modell Vårnäs, med starkt
samarbete mellan placerande kommun och behandlingshemmet, förhållandevis korta
vårdtider på institution, möjligheter till växelvård och intag på akuta sviktplatser.
Allt detta i syfte att bygga upp en kvalificerad behandling för yngre, med hög effektivitet och
låga totalkostnader. Verksamheten kommer att starta våren 2015. Eskilstuna och Strängnäs
kommuner har genom fasta anslag abonnerat på 80% av platserna. Övriga 20% säljs på den
öppna marknaden.
Trycket på primärbehandlingen på Vårnäs har varit stort under året. Dels har medlemskommunerna utnyttjat närmare 900 vårddagar mer än vad man betalat för enligt avtalet, dels
har antalet platser som sålts på den öppna marknaden ökat väsentligt.
Personalen vid Vårnäs har samtidigt på ett utmärkt sätt klarat av det ökade trycket.
Ekonomiskt går verksamheten vid Vårnäs med ett betydande överskott 2014.
För familjerådgivningen har frågan om lokaler i Katrineholm fått en tillfredsställande lösning
genom ombyggnad och förbättringar i befintliga lokaler. Lösningen med en ny chef på
halvtid, som också ingår i förbundets ledningsgrupp, har också visat sig falla ut väl.
Verksamheten i sin helhet har i övrigt fortlöpt med sedvanlig hög kvalitet.
Upphandlingsverksamheten har också fortsatt enligt planerna. Nya avtal har tecknats
angående Konsulentstödd familjehemsvård samt Skyddat boende (tecknats för första gången).
Ny upphandling av HVB verksamhet för barn och unga har också påbörjats.
Ekonomiskt gör verksamheten också ett av sina bästa resultat någonsin, med ett överskott på
drygt 1 mkr. Alla verksamheter har bidragit till detta.
2014 var också det sista året på mandatperioden. Det innebär att flera direktionsledamöter
avslutade sina uppdrag i Vårdförbundet. Till dem vill vi rikta ett varmt tack. Ett särskilt stort
tack ska också ges Björn Andersson (m), som nu lämnat Vårdförbundet efter åtta år i
förbundets ledning, varav de senaste fyra åren som vice ordförande. Björn har med sin breda
erfarenhet och förtrogenhet inte minst med förhållandena i Vingåkers kommun, gjort stora
insatser och kommit att betyda mycket för den positiva utveckling som skett i förbundet under
åren som gått. Tack Björn!

Torgerd Jansson
ordförande
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Uppdrag och verksamhet
Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med fyra av sörmlandskommunerna som
medlemmar.
I förbundsordningens ändamålsparagraf anges förbundets uppdrag som är att svara för
gemensam behandlingsverksamhet inom socialtjänstens område omfattande hem för vård och
boende (HVB-hem) och/eller öppenvårdsformer, att svara för familjerådgivning och att
genomföra viss upphandling som avser vård- och behandlingstjänster för individ- och
familjeomsorgens behov.
Därav följer de i förbundsordningen nedanstående formulerade uppgifterna som ligger till
grund för verksamheten och eventuella tillkommande verksamheter inom Vårdförbundet
Sörmland.
-

ansvara för driften av Vårnäs behandlingshem enligt Anonyma Alkoholisters
12-stegsprogram omfattande abstinensbehandling, primärbehandling, förlängd
behandling samt individuellt anpassad eftervård

-

verka för att samordna vårdkedjor mellan förbundet och olika aktörer

-

på uppdrag av medlemskommunerna genomföra viss upphandling och teckna
ramavtal med vårdgivare för socialtjänstens behov avseende vuxna, barn/tonåringar
och familjer

-

ansvara för familjerådgivningen för Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs och
Vingåkers kommuner. I familjerådgivningen ingår att bearbeta och förebygga kriser i
familjer genom rådgivande insatser i öppna former och genom informations- och
utbildningsinsatser

-

bevaka omvärldsförändringar som påverkar verksamhetsområdet Vård och omsorg
samt ha en öppenhet för att i samverkan med medlemskommunerna uppta nya
verksamheter inom förbundet med denna inriktning

Ett exempel på det senare är den HVB-verksamhet för unga personer med missbruk, som är
beslutad och startar sin verksamhet i förbundets regi under våren 2015.
Det är förbundsmedlemmarnas förtroendevalda i förbundets beslutande församling som har
att förverkliga ändamålet och ambitionerna med förbundet.
Den beslutande församlingen inom Vårdförbundet Sörmland består av en förbundsdirektion,
där varje medlemskommun representeras av en ordinarie ledamot samt en ersättare.
Ledamöter till förbundsdirektionen utses av kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun. Därutöver är landstinget fr o m 2014 representerad med tre insynsråd utan
beslutsrätt, i enlighet med avtal som träffats mellan vårdförbundet och landstinget.
Direktionen har under verksamhetsåret haft sju sammanträden och tre ägarmöten.
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Handlingsplan / Vision
Med stödjande ägare/medlemmar som grund vara en offensiv aktör i Sörmland inom
verksamhetsområdet Vård och behandling.
Det offensiva aktörsskapet säkerställs bl a genom en aktiv bevakning av omvärldsförändringar som kan påverka verksamheten.
Verksamheten utvecklas och anpassas med beaktande av omvärldsförändringar, ägar- och
länsintressen samt aktuell forskning inom området.

Värdegrund
Vi vill säkerställa att alla boende i medlemskommunerna, med en beroendeproblematik
avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får tillgång till
lättillgänglig och effektiv vård och behandling.
Vi vill över tid trygga dessa verksamhetsområden genom en långsiktig stabil finansiering,
som bygger på samfinansiering mellan flera huvudmän.
Verksamheten bedrivs med hänsynstagande till och utifrån övertygelsen om människans
ansvar för sin och andras sociala situation och inriktas på att frigöra och utveckla enskildas
och gruppers egna resurser.
Verksamheten präglas av respekt för individens självbestämmanderätt och integritet samt tro
på varje individs förmåga att själv göra sitt/sina livsval.

Mål, kvalitet -och service samt särskilda uppdrag och aktiviteter
I verksamhetsplanen för 2014 anges mål, kvalitets- och servicemått samt särskilda uppdrag
och aktiviteter som beslutats av förbundsdirektionen.
Målen och kvalitets-/servicemåtten ska vara vägledande för verksamheten.
Hur förbundet lyckats uppfylla dessa under verksamhetsåret redovisas i förvaltningsberättelsen för respektive verksamhet.

Omvärldsanalys
Den verksamhet som Vårdförbundet Sörmland ansvarar för åt medlemskommunerna
kännetecknas av lättillgänglighet. De rådgivande/behandlande insatserna bygger på att hjälpa
människor att hitta sina egna resurser för att kunna påverka sina liv i en för dem gynnsam
riktning.
De professionella hjälpinsatser Vårdförbundet Sörmland erbjuder både på Vårnäs
behandlingshem och inom Familjerådgivningen syftar i stor utsträckning till att erbjuda
människor verktyg för hur detta skall gå till. Verksamheterna kännetecknas av personal med
mycket god kompetens inom respektive område - såväl utbildningsmässigt som
erfarenhetsmässigt.
Kännetecknande för förbundets verksamhetsområden är samverkan mellan såväl
medlemskommuner och med övriga sörmlandskommuner samt med landstinget i Sörmland.
Samverkan med landsting och icke medlemskommuner regleras genom avtal med förbundet.
Under verksamhetsåret har samverkan med medlemskommunerna intensifierats främst med
anledning av projektering av en ny verksamhet - HVB Gläntan - som Vårdförbundet kommer
vara huvudman för. Samverkan har skett under hela projekteringstiden och fortgår.
Även samverkan med Landstinget har skett när det gäller verksamhetens utformning.
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Medlemskommunerna som var initiativtagare till den nya verksamheten, utifrån upplevelsen
av ökade behov av behandlingsplatser för målgruppen unga vuxna, har även varit aktiva i
planeringen av det nya HVB-hemmet. Verksamheten kommer att svara för en tidsbegränsad
del av en längre behandlingsinsats, där samverkan mellan placerande kommun och
HVB Gläntan kommer vara av central betydelse.
Den samverkansprocess som lett fram till öppnandet av HVB Gläntan har inneburit ett tätare
samarbete mellan medlemskommunerna och VFS. Detta har medverkat till att medlemskommunerna i större utsträckning ser de verksamhetsområden som VFS är huvudman för,
som en del i sin egen verksamhet. Det har även framstått som tydligare vilka fördelar som
finns med att samverka kring viss verksamhet. Vi hoppas och tror att detta i framtiden kan
leda till att idéer om fler verksamhetsområden i Vårdförbundets regi tar form, vilket vore en
gynnsam utveckling för förbundet.
Under verksamhetsåret har ett par externa kommuner visat intresse för främst verksamheten
med Öppet Intag till behandling på Vårnäs behandlingshem. De har erbjudits informationsinsatser från såväl förbundet som från Vårnäs behandlingshem och detta kan förhoppningsvis
leda till eventuellt framtida medlemskap i förbundet. Förbundet skulle få en tryggare bas att
stå på med fler medlemskommuner, så dessa kontakter känns positiva inför framtiden.
När det gäller vården av människor med missbruksproblem ser vi att den ökade
användningen av s k nätdroger fortsätter och nya preparat dyker ständigt upp. De vanligaste under namn som Spice, MDPV och 3mkk - förefaller vara oberäkneliga i sina symptom och
abstinensen är ofta mer kraftfull än för traditionella droger. Tillgängligheten förefaller vara
stor, då handeln till stora delar sker utan någon form av kontroll och insyn på internet.
Under verksamhetsåret beräknas mer än 50 % av de inskrivna patienterna på Vårnäs ha
använt eller prövat nätdroger, vilket ställer nya krav på exempelvis drogtester och medicinsk
abstinensbehandling. Kompetensutveckling kommer vara nödvändigt inom detta område.
Familjerådgivningen startade för drygt 50 år sedan för att ge stöd till föräldrar i skapandet av
en så trygg uppväxtmiljö som möjligt för barn. Det är även i framtiden viktigt att möta detta
behov genom att vara en lättillgänglig verksamhet.
Framtidens familjebildningar kommer att vara mer komplexa. Paren har en mer mångkulturell
sammansättning och olika religioner kan rymmas i en och samma familj. Mer än hälften av
alla relationer kan komma att upplösas, där barn från olika familjer ska bo på två eller flera
ställen - ibland tillsammans med syskon och/eller tillsammans med andra barn och vuxna.
För att kunna följa en allt mer komplicerad och snabb samhällsutveckling krävs att familjerådgivarna är uppdaterade om vad som händer i samhället. Allt fler använder internet och
sociala medier för att skaffa sig information och för att få den hjälp som behövs i olika frågor.
Därför krävs det att familjerådgivningen når ut, och kommer in i så tidigt skede som möjligt
när behov av stöd och rådgivning uppstår, samt kontinuerligt utvecklar det förebyggande
arbetet. Det senare kan exempelvis ske genom medverkan i föräldrautbildning, i utveckling av
hemsidan och i användandet av sociala medier.
En annan del i det förebyggande arbetet är samverkan med närliggande vårdgivare och
utbildning av föräldrar i de omställningsprocesser som par ställs inför när man skaffar barn,
separerar, bildar nya familjer eller hanterar egna och andras barn.
Familjerådgivningens roll i framtiden blir att erbjuda en trygg plats för par, där man i lugn
och ro kan ta sig tid att diskutera svåra och livsavgörande frågor.
Detta kan komma att bli mer aktuellt än någonsin, då uppmärksamheten i vardagen alltmer
störs av telefoner, datorer, TV m m redan från tidig ålder.
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Att samtala med varandra har i vissa fall blivit en bristvara, vilket kan komma att ha en
påverkan i relationen för kommande generationer.
Verksamheten med upphandlingstjänster enligt LOU sker i samverkan med en samrådsgrupp,
där representanter från samtliga deltagande kommuner ingår. Gruppen definierar behov av
vård/behandling för vissa målgrupper och gruppen är även delaktig i att formulera krav och
servicenivåer för kommande vårdgivare inför en ny upphandling.
Intresset från kommunernas sida när det gäller upphandling av vård och behandling upplevs
ha ökat under senare år, liksom kunskapen om att följa de ramavtal som tecknats.
Detta leder till att förbundets resurser för upphandlingsverksamheten kan framstå som alltför
knappa i framtiden och behov av utökning har diskuterats.

Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret
Tre ägarmöten har genomförts på Vårnäs under mars, april och oktober, där företrädare för
de fyra medlemskommunerna samtliga deltog. Vid de två mötena under våren diskuterades
bl a budgetförutsättningarna för 2015 och då särskilt ett finansieringsförslag med utökad
anslagsram för det Öppna intaget på Vårnäs.
Förslaget till budgetramar för 2015 godkändes av ägarna vid aprilmötet där förbundet också
redovisade verksamhet och ekonomi från det föregående året, samt beslutade om att tillsätta
en projektledare för det fortsatta utredningsarbetet avseende en HVB-verksamhet för unga.
Beslut fattades också om att familjerådgivningen fortsättningsvis ej skall behandlas som en
enhet med särskild redovisning enligt förbundsordningens § 15.
Förbundsordningen kommer i denna del att ändras under 2015.
Utifrån ett tidigare ägaruppdrag med Strängnäs kommun som initiativtagare informerade
förbundschefen om att Eskilstuna och Vingåkers kommuner meddelat, att de ej har behov av
att utöka upphandlingsuppdraget till att även omfatta personer inom LSS-området och
socialpsykiatrin. Katrineholms kommun har senare avböjt medverkan i en eventuell
upphandling av LSS då de ej har detta behov.
Vid ägarmötet i oktober beslutades att en HVB-verksamhet för unga ska startas upp under det
första kvartalet 2015. Eskilstuna och Strängnäs kommuner erlägger anslag för 2015 och 2016.
Resterande finansiering sker genom försäljning av behandlingsplatser till övriga
medlemskommuner, andra kommuner och uppdragsgivare.
Fr o m 2014 tillämpas avgiftsbeläggning vid mernyttjande av vårdplatser inom det öppna
intaget på Vårnäs och parsamtal vid familjerådgivningen, som överstiger den budgeterade
grunden. Se vidare sidorna 35 och 50.
Direktionens arbetsgrupp träffade politiker och tjänstemän från medlemskommunerna den
10 januari för att diskutera behov av HVB-verksamhet för målgruppen unga vuxna.
Mötet utmynnade i att fortsätta arbetet med förstudien i samverkan med kommunerna
Eskilstuna och Strängnäs, samt att förstudien i sin helhet skulle presenteras vid kommande
ägarmöte.
Vårdförbundet och Vårnäs behandlingshem deltog den 24 januari 2014 vid en
utbildningsdag för Landstingsfullmäktiges ledamöter med information om förbundet och om
behandlingen på Vårnäs behandlingshem. Medverkade gjorde ordföranden,
verksamhetschefen, programledaren och förbundschefen.
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Studiebesök från Katrineholms kommun med socialchefen samt socialnämndens
ordförande ägde rum i april 2014, då främst den nyligen tillträdda socialchefen fick
information om VFS och om Vårnäs behandlingshem.
En ombyggnad av fastighetens reningsanläggning planeras att utföras under det första
halvåret 2015. Bakgrunden är att samhällsbyggnadsnämnden i Vingåkers kommun, efter
genomförd tillsyn, förelagt förbundet en åtgärdsplan i 11 punkter för att förbättra
anläggningen. Kostnaden för ombyggnads- och förbättringsåtgärderna uppgår till 488 tkr, som
finansieras genom ett tillägg i 2015 års investeringsplan med en avskrivningstid om 20 år.
Medlen tas från det budgeterade överskottet.
Ny hemsida
Förbundet har med hjälp av en konsult arbetat med utvecklingen av en ny hemsida.
Arbetet som pågått under en längre tid är ett viktigt led i marknadsföringen av förbundet och
dess verksamheter. Hemsidan kommer fortsättningsvis att innehålla ett kontinuerligt
uppdaterat informationsmaterial.
Avtal med Telia om fibernät
I slutet av året har förbundet träffat avtal med Telia om en fast fiberanslutning - Telia ProLane
- för att utveckla och säkerställa It- och telekommunikationen.
Arbetet med denna fiberlösning planeras vara klar under maj månad 2015.

Intern kontroll
Ansvaret för den interna kontrollen anges i kommunalagens kapitel 6, § 7, där förbundet skall
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett
tillfredsställande sätt.
Den interna kontrollens syften är att säkerställa





en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm efterlevs
att verksamhetens kvalitet upprätthålls

Vårdförbundet förmedlar information om ekonomi och verksamhet till sina ägare/
medlemskommuner tre gånger om året i årsredovisning, delårsrapport och tertialrapport.
I årsredovisningen sker en uppföljning av de finansiella målen och av de verksamhetsmål som
angivits i verksamhetsplanen. Verksamhetens mål och andra väsentliga måttbegrepp och
nyckeltal följs upp och kommenteras med avseende på hur de uppfylls. I delårsrapporten görs
uppföljning av de finansiella målen och vissa av verksamhetsmålen.
Dokumenterade rutiner för den ekonomiska redovisningen har upprättats.
Varje månad görs en avstämning av bokföringen som även utgör en kontroll av att den
ekonomiska redovisningen är korrekt och rättvisande för den aktuella delen av året.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria
tillämpas. Dokumentation om avvikelser och tillbud görs både av medicinsk personal och
behandlingspersonal, som överlämnas till verksamhetschefen, som i sin tur beslutar om
åtgärder samt rapporterar till direktionen.
Apoteket genomför årligen en kvalitetsgranskning av läkemedelshanteringen enligt SOSFS
2001:17, vilken ligger till grund för förbättringar inom området.
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Manual för rådgivarnas behandlingsarbete på Vårnäs finns och den programansvariges
ansvarsområde är bl a att se till att denna följs i behandlingsarbetet. Samtliga patienter, som
fullföljer sin behandling, ombeds besvara en enkätundersökning om hur de upplevt vistelsen
på behandlingshemmet. Resultaten följs upp i rådgivargruppen.
Regelbundna kvalitetsmätningar i form av enkäter genomförs även vid familjerådgivningen
samt i upphandlingsverksamheten. Under 2014 har familjerådgivningen ej utfört någon
kvalitetsmätning. Se uppföljning av verksamhetsmål.
Ett kvalitetsarbete pågår inom Vårdförbundet, som den interna kontrollen är en del av, med
syfte att verksamheten ska ha en dokumenterad kvalitet som har förtroende från omvärlden.
Dokumenterade rutiner för verksamhetens internkontroll ska utarbetas inom denna
arbetsprocess. En interkontrollplan med angivelser om vilka processer/rutiner som ska
granskas har upprättats för 2013/2014.
Uppföljning av denna har utförts och rapporterats till direktionen i slutet av året.
I början av 2015 har PWC granskat uppföljningen av internkontrollplanen som redovisats i
särskild revisionsrapport under februari/mars.
En internkontrollplan för 2015 har upprättats och beslutats av förbundsdirektionen under
september. Planen omfattar nio punkter inom områdena kvalitetsledningssystem, arkivering,
miljö samt verksamhetsrelaterade uppföljningar.
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Personal
Vid verksamhetsårets slut var 29 personer tillsvidareanställda inom Vårdförbundet Sörmland.
En av dessa var projektanställd sedan augusti, men tillsvidareanställdes från nyåret.
Dessutom var två personer visstidsanställda samt sju personer timanställda.
De timanställda - en läkare 10 - 15 % av heltid, två chaufförer samt tre behovsvikarier på
rådgivarsidan har arbetat hela verksamhetsåret. De tre rådgivarvikarierna har tidigare varit
anställda på Vårnäs, men är numera pensionärer. En timanställd har vid hög arbetsbelastning
och frånvaro hjälpt till inom fastighetsområdet och vaktmästeriet.
Verksamhet

Antal årsanställda

Upphandling

0,55

Familjerådgivning

4,70

Vårnäs behandlingshem

20,45

Vårdförbundets kansli

1,80

Projekt HVB Ung

1,00

Summa

28,50

Av 29 anställda personer vid Vårdförbundet är 10 män och 19 kvinnor.
Medelåldern för samtliga anställda i Vårdförbundet är 49,4 år (2013: 51,3 år).
Vid familjerådgivningen är medelåldern 53,8 år (2013: 54,8 år), medan den på Vårnäs är 46,7
år (2013: 49,3 år).
En läkare har varit knuten till Vårnäs under hela verksamhetsåret på konsultbasis, 10 - 15 %
av en heltid.
En konsult har varit knuten till upphandlingsverksamheten under hela året.
Det är låg personalomsättning i båda arbetsgrupperna.
Vårdförbundet eftersträvar en jämn könsfördelning, både i personalgruppen på Vårnäs
och vid familjerådgivningen.
Sjukfrånvaroredovisning mm
De anställdas sammanlagda ordinarie
arbetstid, timmar
Total sjukfrånvaro, timmar
Total sjukfrånvaro i %
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i procent
av den totala sjukfrånvaron
Kvinnornas sammanlagda arbetstid, timmar
Total sjukfrånvaro för kvinnor, timmar
Kvinnornas sjukfrånvaro i procent
Männens sammanlagda arbetstid, timmar
Total sjukfrånvaro för män, timmar
Männens sjukfrånvaro i procent

2014

2013

56 046
4 228
8%

58 047
4 570
8%

50%
36 515
3 565
10%
19 531
663
3%

48%
36 114
3 371
9%
21 933
1 200
5%

Uppgift om sjukfrånvaro uppdelad på åldersgrupper lämnas inte då uppgifterna kan
hänföras till enskilda individer.
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Den ordinarie arbetstiden räknat i antal timmar är 2 011 timmar färre än 2013.
Den totala sjukfrånvaron har ett något högre timtal jämfört med 2013, men den totala
sjukfrånvaron i % av total arbetstid ligger på samma nivå som 2013.
Sju personer (två kvinnor och fem män) har ingen sjukskrivning under 2014.
Sjukfrånvaron 60 dagar eller mer har ökat med 2 % sedan 2013 och det är främst kvinnorna
som står för ökningen. En kvinna har varit sjukskriven hela året och det är osäkert om hon
återkommer i arbete. Tre kvinnor har varit sjukskrivna på deltid under delar av året.
Bland de deltidssjukskrivna kvinnorna har en avgått med pension, en återgått på heltid i
arbete och för en pågår fortfarande rehabilitering.
Ingen man har sjukfrånvaro om 60 dagar eller mer.
En annan bidragande orsak till att den totala sjukfrånvaron är fortsatt relativt hög är att ett
fåtal personal haft flera sjukskrivningsperioder under året, som dock var och en understigit
60 dagar. Sjukskrivningsperioderna har bland annat varit föranledda av personliga kriser,
där rehabiliteringsinsatser via företagshälsovård genomförts. Därutöver av influensaliknande sjukdomstillstånd, där landstinget ansvarat för rehabiliteringen.
Diskussioner har förts om personalgruppen på Vårnäs, utifrån att beläggningen under 2014
varit ovanligt hög och belastningen därmed ökat på personalen. När några ur
personalgruppen får sjukdomar, som medför bortavaro från arbetsplatsen, ökar trycket
ytterligare för den personal som är kvar. Vikarier tas in i form av tidigare anställda, som
sedan flera år gått i pension. Arbete pågår med att rekrytera nya vikarier inför framtiden.
De insatser som arbetsgivaren gör för att anställda, under och efter en rehabilitering, skall
kunna återgå till arbetet sker främst genom anpassning av arbetsuppgifter och arbetstider
för att exempelvis möjliggöra deltidsarbete den första tiden.
Även arbetsträning förekommer i samverkan med Försäkringskassan.

Kompetensutveckling
Vårdförbundet - kansli och ledning
Ekonomi- och kansliassistenten har deltagit på en HR-dag anordnad av KFS i Stockholm i
april.
Förbundschefen är ledamot i KFS branschråd och deltog i branschrådsmöte under maj månad
i Stockholm. I samband med detta genomfördes studiebesök på verksamhet för
ensamkommande flyktingbarn samt familjebehandling, vilka Vårljus är huvudman för.
Adminsitrativ chef har deltagit på ekonomimässan ”Kommek” i Malmö under två dagar i
augusti.
Kansliets båda assistenter har deltagit i grundkurs om Personuppgiftslagen, som anordnades
av Datainspektionen i Stockholm under november.
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Vårnäs
Rådgivare och sjuksköterskor har cirka en gång per månad löpande handledning av extern
handledare. Handledaren har utbildning i psykoterapi- steg1 - och systemteoretisk handledarutbildning på högskolenivå, samt 12-stegsutbildning och en lösningsfokuserad bas- och
ledarskapsutbildning.
En rådgivare har under verksamhetsåret genomgått GSK:s utbildning ”12-stegsprogrammets
lärprocesser”, som ledde fram till certifiering och ytterligare en rådgivare beräknas påbörja sin
utbildning under våren 2015. Målsättningen är att samtlig behandlingspersonal (rådgivare)
skall genomgå denna utbildning.
Under hösten har en rådgivare fullföljt en KBT-utbildning, steg 1.
Ansvarig MAS-sjuksköterska har genomgått utbildning i ”Medicinrättslig grundkurs för
MAS”.
Sjuksköterskorna har genomgått endagsutbildning om nätdroger.
Två rådgivare har deltagit på en föreläsning i Norrköping - Craig Nakken - som handlade om
”Missbruk i familjen” - hur missbruket och missbrukaren påverkar familj och vänner.
Verksamhetschef och kansliassistent har deltagit på DOK-konferensen i Växjö under tre
dagar i november. Konferensen som arrangeras av IKM - Institutet för kunskaps- och
metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvård - innehåller föreläsningar inom området
missbruks- och beroendevård.
Verksamhetschef och projektledare har deltagit i konferens om ”Nationella riktlinjer” i
Stockholm.
Verksamhetschefen har genomgått en sex dagars chefsutbildning i KFS:s regi.
Flertalet av medarbetarna på Vårnäs har genomgått endagsutbildning i Hot och Våld.
Upphandling
Förbundschefen har deltagit i en utbildningsdag arrangerad av KFS angående ”Lagen om
offentlig upphandling”.
Vidare deltog förbundschefen i en tvådagarsutbildning arrangerad av SIPU under rubriken
”Tydliga förfrågningsunderlag och effektiv kravställning”.
Familjerådgivning
Personalgruppen har extern handledning regelbundet, som också är den huvudsakliga
kompetensutvecklingen. Handledaren har existensiell inriktning.
En utbildningsdag har genomförts kring temat att arbeta utifrån ett existentialistiskt
perspektiv.
Två familjerådgivare har genomgått en internetbaserad sexologiutbildning som omfattar
7,5 poäng.
Hela personalgruppen har deltagit i en utbildningsdag kring temat hur vi påverkas av att
arbeta med relationsproblem.
Tre i gruppen har deltagit i tre studiedagar anordnade av Kommunala familjerådgivare.
En familjerådgivare går steg 2-utbildning i ”Systemisk Familjeterapi” vid universitetet i
Linköping. Utbildningen är klar i slutet av 2016.
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Arbetsmiljö
Administrative chefen är genom delegation ansvarig för det systematiska arbetsmiljöarbetet
inom förbundet. Arbetsmiljöansvaret på respektive arbetsplats åvilar den verksamhetsansvarige chefen.
Arbetsmiljögruppen bestående av huvudskyddsombud och tre skyddsombud med den
administrative chefen som sammankallande inrättades i oktober 2006, bl a för att utforma en
struktur och ett innehåll i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Efter samverkan med de fackliga organisationerna togs i början av året beslut om att avveckla
arbetsmiljögruppen. Den bedömning som låg till grund för beslutet var att det systematiska
arbetsmiljöarbetet, sedan arbetsmiljögruppens startade, funnit sina former och sin struktur i de
aktiviteter som genomförts med en återkommande regelbundenhet.
Arbetsmiljöfrågornas forum kommer fortsättningsvis att vara i samverkansgruppen dit
skyddsombuden vid två permanenta tillfällen per år inbjuds till möten - ett under våren och ett
under hösten.
Varje enskilt skyddsombud kan därutöver anmäla arbetsmiljöfrågor, som är generella, för
överläggning vid annat mötestillfälle i samverkansgruppen.
Arbetsmiljögruppens sista möte genomfördes i februari 2014.
En arbetsmiljörond med inriktning mot den fysiska arbetsmiljön har genomförts på Vårnäs
under juni 2014.
Personalutbildning i Hot om våld har genomförts på Vårnäs och vid familjerådgivningen
under hösten. Utbildningsanordnare var Viadidakt i Katrineholm.
En medarbetarenkät om arbetsmiljön har genomförts i slutet av året.
Redovisning av sammanställningar planeras ske i samverkansgruppen och på APT vid Vårnäs
och familjerådgivningen i början av 2015.

Rehabiliteringsarbetets utveckling
Vårdförbundet Sörmland har avtal om företagshälsovård för sina anställda. De tjänster som
förbundet använt under verksamhetsåret är individinriktade och tidsbegränsade, exempelvis
psykologsamtal vid ett visst antal tillfällen. Målsättningen är att personal som drabbas av
personliga kriser, alternativt allmänt försämrat hälsotillstånd, snabbt skall få inledande hjälp.
I dessa inledande behandlingar får även arbetsgivaren en återkoppling från företagshälsovården huruvida problematiken är att betrakta som arbetsrelaterad.
Under verksamhetsåret har ingen ohälsa bedömts som arbetsrelaterad.
Om behov av stöd kvarstår efter de inledande kontakterna, görs individuella planeringar för
eventuellt fortsatt stöd från arbetsgivaren, alternativt fortsatt hjälp genom den ordinarie
sjukvården. Övriga rehabiliteringsinsatser som genomförts under verksamhetsåret är att
personer efter sjukdomstillstånd, som ett led i rehabiliteringen, till att börja med återkommit
till arbetet på deltid. Arbetsgivaren har medverkat till att göra återgången till arbetet så fri från
yttre stress som möjligt. Arbetsprövning är också en rehabiliteringsinsats som pågått under
verksamhetsåret.
Vårdförbundets personalpolicy är att ha regelbunden kontakt med de personer som på grund
av sjukdom inte kommer till arbetsplatsen. Kontakten sker genom återkommande
telefonsamtal samt besök. De medarbetare som är långvarigt sjukskrivna bjuds alltid in att
delta vid olika former av sammankomster för personalen.
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Förebyggande personalhälsovård
Personalen inom Vårdförbundet Sörmland har tillgång till en friskvårdspeng om 1 500 kronor
per år och anställd, att användas utifrån individuella önskemål och behov och i enlighet med
Skatteverkets rekommendationer. Majoriteten av personalen använder friskvårdspengen till
olika aktiviteter såsom besök på badhus, massage samt som delbetalning av årskort vid gym
eller liknande.
Arbetsmiljögruppen genomför vartannat år en arbetsmiljöenkät bland personalen, vars resultat
utgör ett viktigt underlag för ledningen i bedömningen av behov och vid beslut om generella
insatser gällande förebyggande personalhälsovård. Under verksamhetsåret har en enkätundersökning genomförts.
För all personal som arbetar i människovårdande yrken, är regelbunden handledning av
professionell handledare ett mycket viktigt inslag i det förebyggande personalhälsovårdsarbetet. De yrkesgrupper som arbetar med behandlande insatser har regelbunden
handledning som ett obligatoriskt inslag i sitt arbete.

Framtid
Vårdförbundet har formulerat sin värdegrund och vision i verksamhetsplanen som äger
giltighet för den närmaste framtiden. Tillsammans är dessa en grund för utvecklingstankar
och idéer inför framtiden.
Vid de kommunbesök, som direktionens arbetsgrupp tillsammans med ledande tjänstmän gör
regelbundet, uttrycktes under 2013 önskemål från en medlemskommun om att undersöka
förutsättningar att samverka kring HVB-verksamhet för ungdomar. En grupp utsågs på
ägarmötet med uppdrag att utföra en förstudie i frågan. Vid ägarmötet på våren 2014
beslutades att tillsätta en projektledare för att arbeta fram ett förslag på HVB-verksamhet för
målgruppen unga vuxna. Vid ägarmöte i oktober beslutades om att starta upp verksamheten
under 2015 och detta arbete pågår med beräknad uppstart april/maj 2015. Samverkan kring
HVB-verksamheten finns såväl med medlemskommuner som med landstinget.
Arbetet med att locka fler kommuner att bli medlemmar i Vårdförbundet Sörmland pågår och
kontakter samt informationer om förbundet och Vårnäs har förekommit. Dessa kontakter sker
såväl på tjänstemannanivå, som på politisk nivå. Målsättningen är att VFS på sikt skall få fler
medlemskommuner, vilket skulle stärka förbundets ställning i framtiden.
Utvecklandet av ett väl fungerande kvalitetsledningssystem fortsätter i första hand inom
verksamheten vid Vårnäs och HVB Gläntan. Målsättningen är att kvalitetsfrågor skall stå i
fokus och vara en källa till löpande förbättringar i verksamheten. På sikt kommer detta
utvecklingsarbete genomsyra all verksamhet inom Vårdförbundet.
Marknadsföring som syftar till försäljning av externa behandlingsplatser på Vårnäs har gett
resultat genom att allt fler behandlingsplatser använts av externa kommuner.
Vårnäs har i dagsläget ett femtontal ramavtal, varav en del omfattar flera kommuner.
Under verksamhetsåret har beläggningen på Vårnäs varit högre än tidigare år och det är
främst de externa patienterna som ökat i tillströmning.
Se vidare under avsnittet ”Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret”, sidan 7.
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Ekonomi
God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska mål för god ekonomisk hushållning formuleras och utvärderas i
samband med årsredovisning och delårsrapport.
Under respektive verksamhetsavsnitt finns ett avsnitt om ”Uppföljning av mål/ eller
verksamhetsmål” och i verksamhetsplanen har även formulerats hur vissa av dessa mål
anknyter till en god ekonomisk hushållning. Måluppfyllelse innebär även att kriteriet för en
god ekonomisk hushållning är uppfyllt. Se vidare under respektive verksamhetsavsnitt.
Vårdförbundets finansiella mål är att under 2014 uppnå ett positivt resultat med lägst 1 % av
omsättningen, samt att det egna kapitalet under planperioden (2014-2016) i genomsnitt skall
uppgå till lägst ca 11,5 Mkr.
Verksamhetsårets positiva resultat om 1 044 tkr innebär att det första resultatmålet har
uppfyllts.
Det egna kapitalet uppgår vid verksamhetsårets slut till 12 133 tkr, vilket innebär att den
treåriga (2014-2016) planperiodens genomsnittliga mål om lägst ca 11,5 Mkr är uppfyllt för
det redovisade året.
Därutöver uppnås redan nu strävansmålet att det egna kapitalet i slutet av planperioden (2016)
skall uppgå till ca 12 Mkr.
Motiven för de uppställda finansiella målen är att kunna göra reinvesteringar i fastigheterna
samt att skaffa en tillräcklig marginal för särskilda händelser. Exempel på det senare är att
kunna finansiera pensionskostnader som beror på oförutsedda premieökningar i pensionsåtagandet. Ett annat exempel är den ombyggnad av fastighetens reningsverk som mot vite
påkallats att genomföras - under första halvåret 2015 - till en kostnad om ca 0,5 Mkr.
Utvecklingsprocessen med att utforma tydligare verksamhets- och kvalitetsmål, som även har
samband med begreppet god ekonomisk hushållning, planeras fortsätta bl a inom den
pågående kvalitetsprocessen som har grund i ISO-9000 modellen.
Det är viktigt att framhålla att verksamheten kan vara svår att följa upp avseende god
ekonomisk hushållning, med avgränsning till förbundet eller en enskild medlemskommun, då
den ur samhällsperspektiv kan framstå som otvedtydigt positiv i detta hänseende.
Missbruksproblematiken kan exempelvis inte avgränsas inom snäva kommungränser då den
berör hela samhällslivet.

Årets resultat
Vårdförbundet redovisar ett positivt årsresultat inklusive finansiella poster med 1 044 tkr.
Verksamhetens resultat före finansnetto uppgår till 996 tkr.
Årets verksamhetsintäkter består av anslag från huvudmännen med 17,8 Mkr (16,9 Mkr) samt
av vårdavgifter och övriga intäkter med 7,4 Mkr (5,9 Mkr).
Den totala intäkten på ca 25,2 Mkr är endast ca 300 tkr mindre än den budgeterade
(25,5 Mkr).
Den totala kostnaden som redovisas för verksamheterna inklusive avskrivningar uppgår till
24,2 Mkr, vilket är ca 1 Mkr mindre än de kostnader som är upptagna i budgeten.
Avskrivningar har gjorts med ca 830 tkr.
Årets positiva verksamhetsresultat på 1 044 tkr avviker från budgeterat resultat (+ 368 tkr)
med 676 tkr.
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Den sammanlagda anslagsnivån från medlemskommuner och landsting har ökat med 0,8 Mkr
jämfört med föregående år, varav ca 0,3 Mkr är projektanslag för vidareutredning av
HVB Ung.
Den externa efterfrågan av behandlingsplatser på Vårnäs behandlingshem visar en stor
ökning med 1,6 patient per vårddygn jämfört med föregående år, och uppgår till 4,5 patienter
per vårddygn.
Även den förlängda behandlingen för kvinnor och män har en ökad patientbeläggning,
från 6,0 patienter per vårddygn föregående år till 6,4 patienter per vårdygn i år.
Intäkten från avgifter har ökat med ca 1,4 Mkr vid jämförelse med föregående
verksamhetsåret.
Trots detta är de sammanlagda vårdavgifterna ca 0,9 Mkr mindre jämfört med budgeten vilket
beror på, att det externa patientintaget på Vårnäs underskrider planeringstalet i budgeten
motsvarande 0,5 patienter per vårddygn, att patientbeläggningen på halvvägshusen varit
0,6 patienter per vårddygn lägre än budgeten och att familjerådgivningen genomfört färre
samtal än det som planerats i budgeten.
Vårdförbundets verksamhetsresultat påverkas även av att AFA försäkring kollektivavtalade försäkringar - har återbetalt beslutad premieåterbetalning för
avtalssjukförsäkringar samt avgiftsbefrielseförsäkring som avser åren 2005 och 2006.
Premieåterbetalningen som utbetalats i slutet av året uppgår till ca 270 tkr.
Årets positiva resultat innebär att kommunallagens grundläggande krav om ekonomisk balans
är uppfyllt.

Balanskrav
Balanskravsutredning
Redovisat resultat enligt resultaträkning
Avgår realisationsvinster mm
Justerat resultat enligt balanskrav KRL 4 § 4

Not
3

2014-12-31
1 044
0
1 044

2013-12-31
- 669
0
- 669

Upplysning om pensionsförpliktelse och ansvarsförbindelse
Enligt rekommendation nr 17 av Rådet för Kommunal Redovisning - RKR - ska upplysning
lämnas om pensionsförpliktelse.
Vårdförbundet Sörmland har fr o m 2009-01-01 tecknat en tjänstepensionsförsäkring genom
särskilt avtal med KPA Pension, som gäller för anställda medarbetare vars anställning upphört
före år 1998. Pensionsförpliktelsen är därigenom tryggad med denna försäkring.
Premiens omfattning i pensionsförpliktelsen, som är konstant under åren, uppgår till
ca 5,7 Mkr och förvaltas inom en kollektiv överskottsfond hos KPA Pension.
Vid försäkringstillfället kunde förmånen för fem individer ej fastställas då de ännu ej uppnått
pensionsåldern. Dessa personers förmåner måste därför skuldföras och omfattas då heller inte
av försäkringen. Pensionsskulden för dessa personer, som numera består av fyra individer,
redovisas som en ansvarsförbindelse som vid årsskiftet uppgår till 1 677 tkr.
Under året har KPA återbetalat premier för ansvarsförbindelsen med ca 150 tkr inklusive
löneskatt. En avsättning om 86 tkr (ca 107 tkr inklusive löneskatt) och som ej ingår i
ansvarsförbindelsen i bokslutet 2014, avser en tidigare medarbetare vars anställning upphörde
1998-03-31, d v s tre månader efter brytpunkten för PA-KL.
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För anställda efter 1998 gäller pensionsavtalen (PA-KFS) för anställda födda tidigare än 1954
och PA-KFS09 för anställda födda 1954 och senare. För anställda som lyder under avtalet
PA-KFS betalar Vårdförbundet en årlig premie per anställd till försäkringsföretaget SPP.
Anställda som lyder under avtalet PA-KFS09 erbjuds att göra ett självständigt val av
pensionsbolag för placering av avtalspremien, som administreras av Pensionsvalet.
Dessa premier betalas in löpande av Vårdförbundet till Pensionsvalet.
Årets kostnader för pensionspremier och löneskatt för avtalen PA-KFS och PA-KFS09
uppgår till 1 172 tkr inklusive löneskatt, vilket är en minskning med 13,6 % jämfört med
föregående år (år 2013 - 1 356 tkr).
Kostnadsminskningen från 2013 till 2014 med ca 180 tkr inklusive löneskatt beror främst på
avtalet PA-KFS, som omfattas av så kallade förmånsbestämda pensioner där förbundet har
avtal med pensionsföretaget SPP. Kostnaden blev ca 315 tkr mindre än föregående år på
grund av pensionsavgångar.
Årets totala pensionskostnader inkluderande premieregleringen med KPA Pension uppgår till
1 224 tkr (1 352 tkr).
Förbundet har inga visstidsförordnanden eller förtroendevalda med rätt till visstidspension.
Ytterligare information om det ekonomiska verksamhetsutfallet för 2014 visas i nedanstående
driftredovisning.

Driftredovisning (tkr)
Förbundsgemensamt - De förbundsgemensamma kostnaderna omfattar kostnader för
förbundsdirektion, ledning, revision, administration samt pensionsavgifter för samtliga
anställda inom förbundet. Dessa fördelas till verksamheterna med nyckeltal som har
respektive kostnadsandel i budgeten som grund.
Kostnaderna under året uppgår till 2 953 tkr, vilket är 806 tkr mindre än de budgeterade på
3 759 tkr.
Verksamheter
Familjerådgivning
Vårnäs primärbehandling
Halvvägshus kvinnor/män
Upphandling
HVB Ung
S:a verksamheter
Finansiering
S:a inkl finansiering

Intäkter
3 984
17 290
2 971
675
315
25 235
61
25 296

Kostnader
- 3 824
- 16 683
- 2 815
- 609
- 308
- 24 239
- 13
- 24 252

NettoBudget
Redovisat
resultat
Avvikelse resultat 2013
+ 160
+ 119
0
+ 607
+ 143
- 994
+ 156
+ 134
+ 292
+ 66
+ 64
+ 32
+7
+7
+ 996
+ 467
- 670
+ 48
+8
+1
+ 1 044
+ 475
- 669

Familjerådgivningen - Årets resultat är positivt med 160 tkr.
Den förbundsgemensamma kostnaden är 127 tkr lägre än den budgeterade för verksamheten.
Behandlingsverksamheten vid Vårnäs - omfattande avgiftning, primärbehandling samt
förlängd behandling för både kvinnor och män redovisar tillsammans ett ekonomiskt
driftöverskott med ca 760 tkr inklusive avskrivningar.
Den redovisade intäkten för de externt sålda platserna på primärbehandlingen vid Vårnäs,
är ca 500 tkr lägre än den beräknade i budgeten, beroende på att beläggningen varit
0,5 patienter per vårddygn lägre än planerat.
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Intäkten för de externt sålda platserna är dock 1 085 tkr större än föregående år.
En externt placerad patient motsvarar ca 745 tkr för helåret.
Patienter inom det Öppna intaget, som finansieras av anslag från medlemskommunerna,
uppgick till 82 % av det totala antalet vårddygn på primärbehandlingen.
Under året har patientbeläggningen inom det Öppna intaget varit 113 % (107 % - 2013)
jämfört med planeringen i budgeten. För de 869 vårddygn som överstiger planeringstalet i
budgeten har medlemskommunerna (Eskilstuna, Katrineholm, Vingåker) erlagt 160 kronor
per vårddygn för mernyttjandet (139 tkr).
Den förbundsgemensamma kostnaden på primärbehandlingen är 505 tkr lägre än den
budgeterade för verksamheten.
Halvvägshusen för kvinnor och män redovisar ett driftöverskott med ca 150 tkr.
Intäkten av avgifter är ca 150 tkr mindre än i budgeten.
Den genomsnittliga patientbeläggningen under året uppgick till 6,4 patienter per vårddygn
vilket är 0,6 patienter lägre än planeringstalet i budgeten.
Den förbundsgemensamma kostnaden är 154 tkr lägre än den budgeterade för verksamheten.
Vårnäs - fastighetsunderhåll enligt plan 2014
Ytrenovering av stora entrén och trappan mellan våningsplanen i huvudbyggnaden har utförts.
Den senare åtgärden har tillkommit. Den planerade ytrenoveringen av tidningsrummet har
utgått ur underhållsplanen. Fönsterbyte i huvudbyggnadens kopieringsrum och ytrenovering
av föreläsningssalarna har utförts.
Planerade ramper (3) vid entréerna till boendebyggnaden planeras att anläggas under våren
2015. Fasadmålning av snickeriet har uppskjutits till 2015. Utbyte av garageport har utgått.
Eventuellt dörrbyte i reningsverket kommer att ske i samband med andra förbättringsåtgärder
av anläggningen under första halvåret 2015.
Löpande fastighetsunderhåll
Ytrenovering av fem kontorsrum har utförts, men redovisas istället som löpande underhåll då
kostnaden understiger ett basbelopp.
Detsamma gäller för renovering av duschutrymmen och toaletter på Snobben, som ligger
ovanför sjukavdelningen. Ytrenovering av kopieringsrum har utförts i egen regi.
Underhåll av kostsammare slag redovisas som investeringar.
Se särskild investeringsredovisning enligt nedanstående.
Upphandlingsverksamheten - redovisar ett positivt resultat med 66 tkr.
Den förbundsgemensamma kostnaden är 19 tkr lägre än den budgeterade för verksamheten.
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Verksamhetsmått
Vårnäs behandlingshem
Kostnad (anslag) per invånare och år i de medlemskommuner som anslagsfinansierar Vårnäs
behandlingshem. (Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs, Vingåker)
59:30 kronor per invånare (58:15 för 2013)
Upphandlingsverksamhet
Kostnad (anslag/avgift) per invånare i de medlemskommuner och kommuner som finansierar
upphandlingsverksamheten. (Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Oxelösund,
Strängnäs, Trosa, Vingåker)
2:07 kronor per invånare (2:40 för 2013)
Familjerådgivning
Kostnad (anslag) per invånare och år i de medlemskommuner som anslagsfinansierar
familjerådgivningen. (Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs, Vingåker)
19:80 kronor per invånare (19:39 för 2013)
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Investeringsredovisning (tkr)
Projekt
Budget
Redovisning Differens
Handikappramp, huvudbyggnaden
0
72
- 72
Möbler, tidningsrummet och lilla matsalen
0
106
- 106
Dränering grund, sjukavdelningens husbyggnad
200
72
+ 128
Byte av fönster - huvudbyggnaden
120
139
- 19
Renovering av duschutrymmen/toaletter (2) - Snobben
100
0
+ 100
Renovering av kontorsrum (5) - huvudbyggnaden
100
0
+ 100
Sängar och madrasser - annexet för patientboenden
50
0
+ 50
Varmluftsugn, stor modell - köket
100
132
- 32
Sandspridare, vikplog, frontlyft mm till traktor
30
81
- 51
Elskåp
0
41
- 41
Summa
700
643
57

Ovan redovisas årets planerade investeringar i anläggningen som budgeterats till 700 tkr.
Tre objekt har fullföljts enligt plan i ovan redovisad investeringsplan.
Följande tre objekt har lagts till planen under året;
Handikapprampen vid huvudentrén ingick i investeringsplanen för 2013 (30 tkr) men anlades
i början av 2014.
Anskaffning av möbler till tidningsrummet och lilla matsalen.
Ett nytt och säkrare elskåp med överspänningsskydd har anskaffats efter åsknedslag
sommaren 2013.
Följande tre objekt har flyttats från investeringsplanen, vilka var och en understiger ett
basbelopp;
En mindre omfattande renovering av duschutrymmen och toaletter på Snobben har utförts och
redovisats som löpande underhåll.
Även renovering av fem kontorsrum har utförts, som också redovisas som löpande underhåll.
Anskaffning av sängar och madrasser till annexet för patientboenden redovisas som en
driftkostnad.
Vikplog och frontlyft har inköpts till traktorn i slutet av året. Objektet är upptaget i 2015 års
investeringsplan med 45 tkr.
Investeringar i anläggningen och inventarier för 2013 var 668 tkr.
För vidare information avseende förbundets ekonomi under verksamhetsåret hänvisas till den
ekonomiska redovisningen med noter.
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RÄKENSKAPER
Resultaträkning (tkr)
Not

2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

1
1
4

7 452
- 23 407
- 831
- 16 786

5 979
- 22 863
- 749
- 17 633

*Anslag för köpt verksamhet
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

2

17 782
61
- 13
1 044

16 963
83
- 82
- 669

3

Kommentar:
* Anslag betalas av förbundets medlemskommuner för köp av patientplatser inom
primärbehandlingen på Vårnäs, för familjerådgivning och för upphandling av ramavtal inom
vård- och omsorgsområdet. Därutöver redovisas för året 315 tkr i projektanslag för HVB Ung.
Landstinget betalar enligt avtal ett årligt anslag - som är indexerat med LPIK exkl läkemedel
som beräkningsgrund - för introduktionsavdelningens avgiftningsverksamhet på Vårnäs.
För 2014 uppgår anslaget till 2 054 tkr.
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Balansräkning (tkr)
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
*Kortfristiga placeringar
Summa omsättningstillgångar

Not

2014-12-31

2013-12-31

4
5

6 397
1 534
7 931

6 586
1 513
8 099

30
1 673
1 178
5 000
7 881

39
5 913
776
3 455
10 183

15 812

18 282

6
7

SUMMA TILLGÅNGAR
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
- därav årets resultat

8

12 133
1 044

11 089
- 669

Avsättningar

9

107

0

0

0

1 394
2 178
3 572

1 274
5 919
7 193

15 812

18 282

Inga

Inga

1 677
407
190
2 274

1 619
393
331
2 343

Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder

10

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
Ställda panter
Ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelse
Löneskatt på pensionsförpliktelse
Leasingåtaganden
Summa

11
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Kassaflödesrapport (tkr)
Not

2014

2013

3
4

1 044
831
107

- 669
749
0

1 982

80

4 240
9
- 3 620

- 4 689
11
4 321

629

- 357

* - 643
- 21

- 668
3 144

- 664

2 476

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyupptagna lån
Amortering av skuld

0
0

0
0

Medel från finansieringsverksamheten

0

0

ÅRETS KASSAFLÖDE

1 947

2 199

Likvida medel vid årets början

4 231

2 032

6 178

4 231

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av förråd och varulager
Ökning/minskning av kortfristiga skulder

6

10

Medel från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i materiella tillgångar
Investering i finansiella tillgångar

4
5

Medel från investeringsverksamheten

Likvida medel vid årets slut

7

(inkl kortfristiga placeringar)

* Installationskostnaden för objekt 81 i Anläggningslistan om ca 12 tkr har tagits upp
tillsammans med inventarieköpet för 2014. Installationen har utförts i början av 2015 och
redovisas därför ej i investeringsredovisningen för 2014.
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Noter till resultat- och balansräkning samt kassaflödesrapport (tkr)
Samtliga belopp redovisas i tkr om ej annat anges
Not 1

Verksamhetens intäkter
Vårdavgifter
Övriga intäkter
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Lokalkostnader (inkl fastigheten)
Leasingkostnader
Verksamhetskostnader

2014
* 6 550
** 902
7 452

2013
5 100
* 879
5 979

*** 17 205
**** 1 633

** 16 976
*** 1 365

550
4 019
23 407

544
3 978
22 863

* Vårdavgifter omfattar fr o m 2014 avgifter för mernyttjande av behandlingsplatser inom det Öppna
intaget och samtal vid familjerådgivningen (143 tkr).
*** Personalkostnader för 2014 påverkas positivt av en återbetalning för kollektivförsäkringar (AFA)
med 270 tkr. Därutöver har KPA Pension återbetalat premier på 120 tkr (ca 150 tkr inkl löneskatt), för
tjänstepensionsförsäkringen som avser anställda inom förbundet före 1998.
**** I posten lokalkostnader ingår samtliga driftkostnader för fastigheten Vårnäs (Gäringstorp).
** Övriga intäkter (specifikation)
Försäljning, kiosk
Avgift Upphandling - Flen, Gnesta, Nyköping, Oxelösund, Trosa
Måltidsersättning, personal
Vattenavgifter
Ersättning från försäkring m a a skador mm vid åsknedslag
Arrendeavgift, mark
Arrendeavgift, jakt
Oppunda häradsallmänning – vägsamfällighet
Handledning, FamR (Flens kommun)
Hyresintäkter, FamR
Övrigt
Återbetald moms (Ludvika)
Summa

Not 2
Anslag från medlemskommuner

2014 (kr)
376 736
296 000
124 178
29 743
3 690
3 500
7 200
3 000
50 460
2 000
1 296
4 336
902 139

2013 (kr)
341 240
287 018
121 535
38 146
26 388
7 000
5 400
2 400
26 460
650
711
21 924
878 872

2014
15 728

2013
14 963

2 054
17 782

2 000
16 963

Anslagen omfattar även projektanslag för HVB Ung.

Kommun

Anslag
2014 (tkr)

Anslag
2013 (tkr)

8 966
2 956
3 004
802

8 514
2 827
2 853
769

Eskilstuna
Katrineholm
Strängnäs
Vingåker
Anslag från landstinget
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Not 3

Redovisat resultat enligt RR

2014
1 044

2013
- 669

Verksamhetens resultat före finansiella poster: 996 tkr
Not 4

Mark, byggnader och lokaler
Ingående anskaffningsvärde
Årets Anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2014
13 761
322
14 083

2013
13 127
633
13 760

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

- 7 664
- 752
- 8 416
5 667

- 6 989
- 675
- 7 664
6 096

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets Anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

988
319
1 307

2013
953
35
988

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Summa Materiella anläggningstillgångar

- 499
- 78
- 577
730
6 397

- 424
- 74
- 498
490
6 586

Not 5

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i Mellanskog
Summa finansiella anläggningstillgångar

2014
1 534
1 534

2013
1 513
1 513

Not 6

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förråd
Summa

2014
736
937
30
1 703

2013
4 897
1 016
38
5 951

Not 7

Likvida medel
Kassa
Postgiro
Bank
Summa

2014
28
1 146
4
1 178

2013
11
745
20
776

Kortfristiga placeringar
* Aktieindexobligationsfond (Nordea) - Norden Chans
* Aktieindexobligationsfond (Nordea) - Norden Trygg
Tillväxtkonto
Räntekonto (3 mån)
Stratega ränta (räntefond)
Placeringsfördelare
Summa

2014
550
500
0
0
2 390
1 560
5 000

2013
550
500
1 065
1 005
200
135
3 455

* Aktieindexobligationsfonderna har ett garanterat värde på förfallodagen med minst de nominella beloppen.
Marknadsvärdena per den 31/12 är 590 150 kr för Norden Chans och 522 950 kr för Norden Trygg.

Not 8

Eget kapital och årets resultat
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

2014
11 089
1 044
12 133

2013
11 758
- 669
11 089
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Not 9

Avsättningar
Avsättningen avser pensionsavgift för en tidigare anställd vars anställning upphörde 1998-03-31,
d v s tre månader efter brytpunkten för PA-KL.
Avsättningen inklusive löneskatt om ca 107 tkr påverkar - med engångseffekt - årsresultatet
negativt med motsvarande belopp.
Förbundet erlägger en försäkringspremie för de årliga intjänade pensionsförpliktelserna som
avser personal som anställts efter 1998.

Not 10

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Personalskatter mm
Semesterlöneskuld
Avräkning familjerådgivning *
Avsättning pension - KPA
Övriga skulder
Summa

2014
1 394
340
585
365
107
888
3 679

2013
1 274
403
559
365
4 592
7 193

* Familjerådgivningen upphörde att vara en särskild resultatenhet från årsskiftet 2014.
Verksamhetens ackumulerade resultat t o m 2013 redovisas som en balanspost i Balansräkningen.
Det ackumulerade värdet av balansposten uppgick till 365 tkr vid årsskiftet 2013/2014.
Slutlig reglering av balansposten sker under 2015 genom särskilt beslut om användning av medlen
eller senast i samband med årsbokslutet för 2015.
Not 11

Ansvarsförbindelser
Vårdförbundets samtliga leasingavtal är av operationell karaktär. Följande uppgifter för avtal
med löptid > 3 år föreligger. Fr o m 2006 redovisas enbart leasing- och hyresavtal som har
en löptid som överstiger tre år. Vårdförbundet har tre leasingavtal med 5 års löptid.
Kopiatorer (3) med löptid t o m 2016-08-31 med återstående leasingavgift på 70 tkr, telefonväxel med löptid t o m 2016-03-01 med återstående leasingavgift på 105 tkr samt
frankeringsmaskin med löptid t o m 2016-10-31 med återstående leasingavgift på 15 tkr.
Leasingavgifter
Inventarier
Totalt
Pensionsmedel enligt avtal PA-KL
Ansvarsförbindelser för pensioner före 1998
Summa

Inom 5 år
190
190

Efter 5 år
0
0

2014
2 084
2 084

2013
2 012
2 012
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Allmänna redovisningsprinciper
Belopp anges i tkr om inte annat anges. Jämförande värden för år 2013 redovisas.
Årsredovisningen är uppställd enligt den kommunala redovisningslagen, KRL, och anpassad till den praxis
som bl a kommer till uttryck i rekommendationer och uttalanden från Rådet för kommunal redovisning.
Resultaträkningens uppställning avviker från den kommunala redovisningslagen eftersom verksamheten
finansieras med medlemsavgifter och olika former av uppdragsintäkter.
Använd uppställningsform bedöms ge en mer rättvisande bild av verksamhetens utfall.
Förbundet har dokumenterat sitt redovisningssystem med en beskrivning av tillämpningen
i enlighet med Kommunala Redovisningslagen - KRL.
Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk
livslängd. Avskrivningen påbörjas från det år då den tas i bruk.
Vårdförbundet Sörmland tillämpar följande avskrivningstider för anläggningar och inventarier:
30 år 20 år 15 år 10 år 5 år 3 år -

Fastigheten
Energi-, mark - och VVS-anläggningar
Övriga anläggningar
Specialanläggningar, renovering och långtidsinventarier
Telefonväxel, maskininventarier, vissa inventarier
IT-utrustning, vissa inventarier

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde överstigande ett basbelopp
klassificeras som anläggningstillgångar/inventarier. Korttidsinventarier med ett värde upp till ett
basbelopp och en livslängd upp till tre år redovisas som en driftkostnad.
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Sex år i sammandrag (tkr)

Intäkter

2009
19 684

2010
22 135

2011
23 321

2012
23 373

2013
22 942

2014
25 235

Kostnader

19 828

20 481

22 689

22 167

22 863

23 407

Tillgångar 31/12

14 013

14 098

14 145

14 630

*18 282

15 813

33

11

54

57

1

48

Avskrivningar

606

783

807

833

749

831

Årets resultat

- 717

882

- 121

430

- 669

1 044

Nettoinvesteringar

1 142

178

862

1 259

658

643

0

0

0

0

2 012

2 084

10 568

11 450

11 329

11 759

11 089

12 133

75%

81%

80%

80%

* 61%

77%

188%

23%

107%

151%

88%

77%

Finansnetto

Pensionsskuld
(Inklusive löneskatt)
Eget kapital

Nyckeltal
Soliditet

Investeringar/avskrivningar

Kommentar:
Vårdförbundet Sörmlands soliditet för 2014 uppgår till 77 %.
Soliditeten är ett nyckelmått som jämför det egna kapitalets storlek med summan av tillgångarna
(anläggningstillgångar och omsättningstillgångar).
Soliditetsmåttet ger en uppfattning om den långsiktigt finansiella stabiliteten i organisationen.
Ju större andelsprocent desto större stabilitet.
* Den lägre soliditetsgraden för 2013 berodde på en större balansomslutning på grund av att anslagen
för 1:a kvartalet 2014 hade fakturerats och bokförts i slutet av 2013.
Anslagen redovisades som en kundfordran i balansräkningen. Den tidigarelagda anslagsfaktureringen
gjordes av likvididetsskäl för betalning av investeringsobjekt i slutet av året.
Vid exkludering av anslagen (4 427 tkr) i kundfordran blev soliditetsmåttet 80 % för 2013.
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REDOVISNING AV RESPEKTIVE VERKSAMHET
Förbundsgemensamt – förbundsdirektion och vårdförbundets
kansli
Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionens uppdrag och skyldigheter anges i förbundsordningen och reglementet.
Förbundets uppdrag är att svara för en gemensam behandlingsverksamhet inom socialtjänstens område omfattande hem för vård och boende, s k HVB-hem och/eller öppenvårdsformer, att svara för familjerådgivning för Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs och Vingåkers
kommuner och att genomföra upphandling med vårdgivare för socialtjänstens behov avseende
vuxna, barn/tonåringar och familjer.
Förbundsdirektionen skall fastställa mål och planer för förbundets verksamheter samt följa
upp att dessa uppfylls.
Samråd med förbundsmedlemmarna om de ekonomiska ramarna för verksamheten, samt om
frågor av väsentlig ekonomisk eller organisatorisk betydelse, skall årligen ske under april
månad.
Direktionen skall förvalta förbundets medel i enlighet med lagstiftningens krav på god
ekonomisk hushållning.
Vårdförbundets kansli
Vårdförbundet leds av förbundschefen som på uppdrag och delegation av förbundsdirektionen
har det verkställande ansvaret för hela verksamheten. Verksamhetsansvaret för Vårnäs
behandlingshem har delegerats från förbundschefen till verksamhetschefen och för familjerådgivningen till den nyinrättade tjänsten som enhetschef fr o m 2014.
Den primära uppgiften för vårdförbundets kansli är att ge stöd i förbundsdirektionens uppdrag
och fullgörande av dess skyldigheter enligt gällande förbundsordning och reglemente.

Uppföljning av inriktningsmål
Vårdförbundet fortsätter att utveckla ett kvalitetsledningssystem för hela verksamheten.
Arbetsprocessen har inletts med inriktning mot Vårnäs behandlingshem och ska uppfylla
kraven för en certifiering enligt ISO 9000.
Systemet ska även uppfylla de krav som ställs på kvalitetsarbete i socialtjänstlagen samt i
socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd - SOSFS 2011:9 - om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete.
Syftet med att uppnå certifieringsstatus är att verksamheten har en dokumenterad kvalitet,
som har förtroende från omvärlden, och kan möta konkurrerande alternativ till
Vårdförbundets verksamhet, bl a vid anbudsupphandlingar.
Den inledda processen har koncentrerats kring Vårnäs behandlingshem samt HVB
Gläntan, men kommer på sikt att genomsyra all verksamhet inom förbundet.
Inriktningsmålet är uppfyllt såtillvida att den inledda processen fortsatt under året.
Arbetet beräknas bli klart vad gäller behandlingsinsatserna vid HVB-verksamheterna under
2015 och kommer att uppfylla Socialstyrelsens föreskrifter.
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Under första kvartalet 2013 utformades ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
inom hälso- och sjukvårdens arbetsområde på sjukavdelningen, som uppfyller
Socialstyrelsens föreskrifter.
Från och med den 1 januari 2012 gäller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS-2011:9) om ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete”.
Föreskrifter är bindande regler och gäller bl a för verksamhet som bedrivs enligt hälso- och
sjukvårdslagen och enligt 3 kap tredje stycket socialtjänstlagen.
Arbetet med att ta fram kvalitetsledningssystem för HVB-verksamheterna är tämligen
omfattande. Därför koncentreras arbetet på att uppfylla de krav som Socialstyrelsen ställer.
ISO-certifieringen skjuts på till framtiden utifrån måttot ”en sak i taget” och ”det viktigaste
först”.

Uppföljning av miljömål
Vårdförbundet Sörmland vill bidra till
att begränsa klimatpåverkan genom strävansmålet att framtida leasingbilar i verksamheten
bör ha lägre koloxidutsläpp än de har idag
Målet är uppfyllt. Under verksamhetsåret har tre nya avtal tecknats för leasingbilar.
Två bilar har bytts ut eftersom de gamla avtalen löpt ut. Ett nytt leasingavtal har tillkommit på
grund av att ny verksamhet startats. De tre nya leasingbilarna har lägre koloxidutsläpp än vad
de gamla hade. Detta togs upp som ett särskilt krav och kontrollerades i samband med att nya
leasingavtal tecknades.
att ingen övergödning sker i sjöar och vattendrag genom att rengöringsmedel som inköps
av VFS är miljömärkta
Målet är uppfyllt. Stickprovskontroll har gjorts i städskåp samt i förråd.
Vid kontrollen undersöktes de rengöringsmedel som fanns och resultatet av detta var att
19 olika rengöringsprodukter - handtvål, tvättmedel, sköljmedel, diskmedel samt olika former
av rengöringsmedel som används vid städning - var miljömärkta.
Tre produkter hittades, som ej var miljömärkta - desinficerande rengöringsmedel samt
avkalkningsmedel. Enligt kökspersonalen var detta gamla produkter, som ej längre används i
verksamheten och skall lämnas för destruering.
en giftfri miljö genom ett successivt utbyte av lågenergilampor mot ledlampor i all
belysning inom verksamheterna
Målet är uppfyllt.
Fastighetsskötaren har under verksamhetsåret köpt in 100 ledlampor och nästan samtliga har
förbrukats vid utbyte av lågenergilampor som gått sönder.
att återvinning skall ske av allt avfall som kan omvandlas till energi, som material eller som
näring, genom att avfallet från förbundets verksamheter källsorteras.
Målet är uppfyllt. Allt avfall i förbundets verksamheter källsorteras.
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Uppföljning av särskilda uppdrag och aktiviteter
Verka för att bredda verksamheterna inom Vårdförbundet Sörmland genom att
vara lyhörd för idéer och förslag från medlemskommunerna om nya verksamhetsområden
som kan utvecklas inom förbundet
Under verksamhetsåret har en förstudie gällande ny verksamhet, HVB unga vuxna,
presenterats. Förstudien genomfördes på uppdrag av medlemskommunerna.
Beslut togs av ägarkommunerna att anställa en projektledare för att fortsätta arbetet med att ta
fram förslag på utformning av verksamheten.
Beslut togs på ägarmöte under hösten att starta upp verksamheten under 2015.
Verksamheten har idag lokaler, personal är anställd och några av dem har börjat.
Ungdomar kommer att tas emot i verksamheten med början under maj månad.
lägga anbud i upphandlingar inom det geografiska närområdet och teckna ramavtal med
kommuner, för att därigenom få möjlighet att öka antalet sökanden till Vårnäs
behandlingshem och Familjerådgivningen
Under verksamhetsåret har förlängning av ramavtal gjorts med Östhammars kommun
(t o m 2015-06-30), Tierps kommun (t o m 2015-06-30), Uppsala kommun
(t o m 2015-06-30) och Norrtälje kommun (t o m 2015-11-30).
Nytt ramavtal har tecknats med Västerviks kommun (omfattar samtliga kommuner i Kalmar
län) att gälla tiden 2015-01-01 - - 2016-12-31.
Nytt ramavtal har tecknats med Inköp Gävleborg (avser kommunerna Hofors, Ockelbo och
Älvkarleby) att gälla tiden 2014-12-01 - - 2016-11-30.
Anbud är inlämnat i början av december 2014 till upphandling utannonserad av
Kriminalvården. Tilldelningsbeslut är ännu ej fattat.
få fler kommuner att ansöka om medlemskap i förbundet
Arbetet med att locka fler kommuner att ansöka om medlemskap i förbundet pågår och
två/tre kommuner har visat intresse. Informationsinsatser har genomförts av förbundet.
Diskussioner pågår.
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Vårnäs behandlingshem
Målgruppen för Vårnäs är män och kvinnor från 18 år med en beroendeproblematik till
alkohol och/eller andra sinnesförändrande droger. Verksamheten vid Vårnäs innehåller en
primärbehandling med flera delar.
Primärbehandling
Introduktion
10 platser, varav två platser kan användas för enbart abstinensbehandling.
Alla patienterna skrivs in på en introduktionsavdelning, där man parallellt med den
medicinska avgiftningen/abstinensbehandlingen även påbörjar 12-stegsbehandlingen,
genom att ingå i ett dagligt behandlingsschema, som innehåller morgonmöten, föreläsningar,
gruppsamtal med olika inriktningar. Dagarna avlutas med AA-möte på Vårnäs och ett
kvällsmöte. Behandlingstiden är normalt 7 - 14 dagar.
12-stegsträning
Behandlingen grundar sig på AA:s (Anonyma Alkoholisters) 12-stegsprogram.
Under 12-stegträningen är dagarna mycket strukturerade och intensiva.
Behandlingsprogrammet, innehåller morgonmöten, föreläsningar (35 olika teman),
gruppsamtal med olika inriktningar. Dagarna avslutas med AA- eller NA möten ute i
samhället och ett kvällsmöte på Vårnäs.
Mellan schemapunkterna finns utrymme för individuella samtal efter behov.
Eftervård
Patienterna återkommer efter primärbehandlingen på återbesök till behandlingshemmet vid
fyra tillfällen à tre dagar under den kommande sexmånadersperioden.
Patienterna rekommenderas även att regelbundet gå på AA- respektive NA-möten i sina
hemkommuner.
I Eskilstuna och Strängnäs kommuner erbjuds även en eftervårdsgrupp, som träffas en gång
per vecka tillsammans med rådgivare från Vårnäs.
Förlängd behandling för kvinnor respektive män
För patienter med en mer komplicerad problembild finns möjlighet att fortsätta behandlingen
efter primärbehandlingen i s k förlängd behandling under 1 - 3 månader. Behandlingen är
uppdelad i kvinno- respektive mansbehandling med fem platser i kvinnogruppen och sju i
mansgruppen. Behandlingsprogrammet i den förlängda behandlingen är inte lika intensivt
som tidigare, och i stället läggs större vikt vid att planera för livet efter behandlingen i
samverkan med socialtjänsten i hemkommunen och/eller annan remittent.
Viss social träning ingår också under behandlingstiden samt friskvård.
Utrymme ges för mer individuellt anpassade behandlingsinslag.
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Anhörigprogram
I vårdavgiften ingår att varje patient ges möjlighet att bjuda in tre närstående personer till
anhörigprogram. Övriga anhöriga och andra intresserade är också välkomna till
anhörigprogrammet mot en avgift. Anhörigprogrammet omfattar tre dagar samt minst en
återbesöksdag efter en månad. 12-stegsprogrammet används som grund i behandlingsarbetet
och fokuserar på anhörigproblematiken. Deltagarna rekommenderas därefter att söka stöd i
självhjälpsgrupp, Alanon, som finns i många städer.
Återvändardag
Första lördagen i juni bjuds gamla patienter och anhöriga in till Vårnäs på en återvändardag.
Den 7 juni 2014 ägde återvändardagen rum. Trots att dagen var en ”klämdag” lockades
cirka 130 personer till Vårnäs som bjöds på korv med bröd och kaffe med kaka.
Informationsträffar
Informationsträffar har ägt rum vid tre tillfällen under året - vid två tillfällen under våren och
vid ett tillfälle under hösten. Socialsekreterare och andra samarbetspartners bjuds in till dessa
träffar. Dessutom har socialsekreterare och andra samarbetspartners tagit initiativ till
informationsträffar/studiebesök på Vårnäs vid flera tillfällen under året.
Under 2014 har cirka 100 personer deltagit i informationsträffarna.

Kvalitetsutveckling på Vårnäs
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, anges vad ett ledningssystem för kvalitet i verksamheten enligt SoL, LVU, LVM och LSS skall innehålla och dessa
föreskrifter ligger till grund för det kvalitetsutvecklingsarbete inom ISO-standarden som
påbörjats på Vårnäs och inom Vårdförbundet Sörmland.
Det IT-baserade journalsystemet är nu implementerat och i full funktion.
Systemet är anpassat till de krav och förutsättningar som finns på Vårnäs och till de krav som
exempelvis socialstyrelsen ställer.
Ett IT-baserat kvalitetsmätningssystem i form av remittent- och patientenkäter genomförs i
samband med behandlingens avslutning. Det finns även en klagomålshantering åtkomlig på
Vårdförbundets hemsida, där personer som kommit i kontakt med Vårnäs, (exempelvis
patienter, anhöriga, remittenter) kan lämna synpunkter på verksamheten direkt till
verksamhetschefen.
Enkäterna och synpunkterna från klagomålshanteringen är en del av den kontinuerliga
verksamhetsutvecklingen på Vårnäs. De redovisas och diskuteras kontinuerligt vid
arbetsplatsträffar.
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Uppföljning av inriktningsmål
Sörmlänningar med missbruksproblem skall enkelt och snabbt själva kunna söka och få
hjälp som ett komplement eller alternativ till vård på hemmaplan.
Ambitionen är att öka mottagningen av patienter utöver den anslagsfinansierade delen,
vilket ska möjliggöras genom aktiv bevakning och deltagande i anbudsupphandlingar
gällande tolvstegsbehandling och behandling i halvvägshus, med presumtiva avtalspartners
inom rimligt geografiskt avstånd, samt genom offensivare informationsinsatser/
marknadsföringsinsatser riktade till andra möjliga kunder/uppdragsgivare.
Öppet Intag: Sedan 1996 har medlemskommunerna möjlighet att låta kommuninnevånare
med missbruksproblem själva söka hjälp vid Vårnäs genom s k ”Öppet Intag”. De kan då helt
anonymt gentemot hemkommunens socialtjänst ringa direkt till Vårnäs och bestämma tid för
en behandling.
Genom detta förenklade tillvägagångssätt når man personer med missbruksproblem tidigare i
beroendeutvecklingen och även en bredare grupp människor med beroendeproblematik - en
grupp som vanligtvis inte vänder sig till socialtjänsten.
Denna del av verksamheten vid Vårnäs finansieras via anslag från deltagande kommuner (4)
samt med anslag från landstinget.
Under verksamhetsåret har samtliga fyra medlemskommuner deltagit i ”Öppet Intag”.

 Inriktningsmålet är uppfyllt genom
att 7 429 vårddygn under 2014 använts av sörmlänningar från medlemskommuner, som själva
sökt hjälp vid Vårnäs (2013 - 7 047 vårddygn).
att bevaka och lämna anbud på samtliga upphandlingar i Mellansverige
Ramavtal har träffats med 62 kommuner. Ett flertal av dessa har förlängts under
verksamhetsåret.
Separata avtal finns även med Nykvarns kommun och med ett antal privata vårdgivare.
att nedan beskrivna aktiviteter genomförts, vars syfte är att göra Vårnäs varumärke
känt
Offensiva informationsinsatser
Under verksamhetsåret har informationsverksamheten fortsatt.
Tre informationsträffar av allmän karaktär har genomförts under året med cirka 100 deltagare.
Tre verksamhetsinformationer har genomförts på Viadidakt i Katrineholm.
Öppenvården i Västerås har varit på studiebesök.
Företrädare från landstinget i Västmanland har fått verksamhetsinfomation på plats.
Rådgivare från Vårnäs hade under våren utbildningsdag för socialtjänsterna i Örebroregionens upphandlingsområde med 30 deltagare.
Öppenvården i Örebro har varit på verksamhetsinformation i två omgångar.
Elever från behandlingsassistentutbildningen vid Stensunds folkhögsskola har varit på
studiebesök med verksamhetsinformation.
Verksamhetschef och rådgivare deltog i direktsändning i Radio Sörmland på temat
anhörigbehandling.
Avtalskommunerna får varannan vecka uppdaterad information från Vårnäs.
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MEDLEMSKOMMUNERNAS NYTTJANDE AV VÅRDDYGN JÄMFÖRT MED BUDGET

Antal
vårddygn
4500
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3500
3000
Utfall 2014

2500

Budget 2014

2000
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0
Kommun

Eskilstuna

Katrineholm

Vingåker

Strängnäs

Öppet intag 2014 - utfall och budget
Kronor per
vårddygn

Nyttjade
vårddygn

Budgeterade Nyttjande
Mernyttj.
vårddygn
i % av budget vårddygn

Eskilstuna

1 424

4 110

3 745

109,8

365

Katrineholm

1 197

1 612

1 235

130,5

377

Vingåker

1 133

462

335

137,9

127

Strängnäs

1 576

1 245

1 255

99,2

-

Anm. Budgeterad kostnad per vårddygn är 1 563 kronor.
Avgift för mernyttjade
vårddygn
Eskilstuna

58 400

Kronor per vårddygn
inkl meravgift
1 438

Katrineholm

60 320

1 235

Vingåker

20 320

1 177
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Under 2014 har andelen externa placeringar ökat med 5 % jämfört med 2013 och uppgick till
18,0 % (13,0%). Målsättningen för det externa patientintaget har för året nästintill uppnått sin
andel av den totala beläggningen.
Genomsnittsbeläggningen på primärbehandlingen har ökat sedan föregående år, från 22,2
patienter per vårddygn 2013 till 24,8 patienter per vårddygn 2014.
Ökningen har skett både för de externa placeringarna, som ökat från 2,9 patienter per vårdygn
2013 till 4,5 för 2014, och placeringarna genom ”öppet intag”.
Budgeten utgår från en genomsnittsbeläggning på 23,0 patienter/vårddygn.
Patienttillströmningen till den förlängda behandlingen för män och kvinnor har fortsatt att
ligga på en jämn nivå. Genomsnittsbeläggningen under året har varit 6,4 patienter per
vårddygn jämfört med 6,0 föregående år. Trots ökningen uppnådes ej det förhöjda
budgetmålet om 7,0 patienter per vårddygn.
Diagrammet visar antalet vårddygn månadsvis inom det Öppna intaget (grå stapel) och
externa patientplaceringar (röd stapel) under året.
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Vårddygn per månad - Öppet intag och
externa placeringar 2014
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Maj

Öppet intag

527

Juni

654

641

690

Juli

Aug
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574

Okt

651

Nov

570
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Externa placeringar

Biståndsplaceringar samt externa placeringar
Externa uppdragsgivare som placerat patienter på Vårnäs under året:
Kommuner
Ljung-Sjöberg
Kriminalvården
Arbetsgivare
Övriga

55 %
21 %
15 %
6%
3%

Genom separata avtal har ett antal avgiftningar gjorts på beställning av
privata vårdbolag och behandlingshem.
Enstaka patienter betalar sin behandling själv.

36

Uppföljning av verksamhetsmål
1. Den årliga patientbeläggningen på primärbehandlingen ska uppgå till 23,0 patienter per
vårddygn.
En god ekonomisk hushållning är att flertalet av tillgängliga patientplatser nyttjas då det
innebär ett maximerat resursutnyttjande såväl ur individens som verksamhetens och
samhällets perspektiv.
Målet är uppfyllt då patientbeläggningen uppgått till 24,8 per vårddygn.
2. Minst 50 % av patienterna som nås genom uppföljningen skall vara aktiva i
självhjälpsgrupper (AA- och/eller NA-gemenskapen) ett år efter avslutad behandling.
Målet är uppnått. 16 personer av 19 tillfrågade är aktiva i Anonyma Alkoholister (AA).
3. Minst 50 % av patienterna som nås genom uppföljningen skall ha uppnått en
stadigvarande drogfrihet ett år efter avslutad behandling.
En god ekonomisk hushållning är att de flesta patienterna ett år efter avslutad behandling är
drogfria och har fått förutsättningar att leva i en fortsatt drogfri tillvaro, då det innebär ett
maximerat resursutnyttjande såväl ur individens som verksamhetens och samhällets
perspektiv.
Målet är uppfyllt.
 Av 19 tillfrågade personer, vilka samtliga brukat Alkohol tidigare, har 16 svarat
” ej bruk” av alkohol de senaste sex månaderna.
 Av fem personer, som tidigare även brukat Heroin, har fyra personer svarat
” ej bruk” av heroin de senaste sex månaderna.
 Av nio personer, som tidigare även brukat Kokain, har nio personer svarat
” ej bruk” av kokain de senaste sex månaderna.
 Av elva personer, som tidigare även brukat Amfetamin, har tio personer svarat
” ej bruk” av amfetamin de senaste sex månaderna.
 Av sex personer, som tidigare även brukat MDMMA/Ecstacy, har sex personer
svarat ”ej bruk” av ecstacy de senaste sex månaderna.
 Av sex personer, som tidigare även brukat Andra medel, (inkl. nätdroger) har fyra
personer svarat ” ej bruk” av andra medel de senaste sex månaderna.
 Av fjorton personer, som tidigare även brukat Hasch, har fjorton personer svarat
” ej bruk” av hasch de senaste sex månaderna.
 Av elva personer, som tidigare även brukat Bensodiazepiner, har tio personer svarat
”ej bruk” de senaste sex månaderna.
Uppföljning sker varje år av ett urval patienter. Var femte patient väljs ut som genomgått
primärbehandlingen.
Under 2014 har 32 patienter plockats ut för uppföljningsintervju via telefonsamtal.
Efter fem försök att nå patienten har 13 av dessa inte gått att nå.
Övriga 19 har genomgått intervju och deras svar ligger till grund för ovanstående resultat.
Uppföljningsintervjun är en del i de strukturerade intervjumallar som finns tillgängliga inom
DOK-systemet.
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4. Att genomföra kvalitetsmätning genom att erbjuda samtliga patienter som genomför
primärbehandlingen möjlighet att fylla i en IT-baserad enkät med frågeställningar som
mäter hur nöjd patienten är med behandlingens olika delar. Att det samlade resultatet från
kvalitetsmätningen skall uppgå till minst 75 % av enkätens maxpoäng.
Samtliga patienter besvarar en IT-baserad enkät som matas in i ett datasystem.
Det samlade reultatet var vid årskiftet 83,4 % av enkätens maxpoäng.

Uppföljning av kvalitets- och servicemått
1. Målsättningen är att alla patienter skall beredas plats inom två veckor från kontakten.
317 patienter har skrivits in på Vårnäs under 2014. Medelbeläggningen var under året
24,8 patienter/vårddygn. Beläggningen var som högst under augusti med 27,8 patienter/
vårddygn. Det höga patienttrycket har gjort att väntetiden under stora delar av året varit längre
än två veckor. Skälet till detta är den ökande efterfrågan, dels från det ”öppna intaget” och
dels från externa remittenter. På behandlingshemmet finns för närvarande 26 platser.
2. Enskilda presumtiva patienter och dem närstående personer skall alltid erbjudas
möjlighet till ett informationsmöte med behandlingspersonal innan ställning tas till
inskrivning.
Detta har skett och informationerna ges av programansvarig och verksamhetschef i de
flesta fall. Många gånger är även anhöriga, arbetsledare eller socialsekreterare med vid
informationsträffarna. Under 2014 har 53 informationsbesök genomförts (2013: 45 tillfällen).
3. Samtliga rådgivare skall uppfylla kunskapskraven för GSKehf certifiering för
tolvstegsbehandlingens lärprocesser (CTL ) för att tillförsäkra patienterna en god
professionalitet i behandlingen på Vårnäs.
En rådgivare har genomgått utbildningen under året och blev klar under hösten 2014.
Ytterligare en rådgivare kommer att påbörja sin utbildning våren 2015.
Övrig fast anställd behandlingspersonal har genomgått certifieringsutbildningen.
4. Patienterna på Vårnäs skall erbjudas en näringsriktig och fullgod kost i form av frukost,
lunch och kvällsmål (husmanskost) dagligen samt tillgång till frukt/mellanmål i syfte att
stimulera tillfrisknandeprocessen.
Kökspersonalen iordningsställer fullvärdig frukost, lunch och kvällsmål varje dag.
Dessutom finns mellanmål i form av kaffe/te, frukt och några gånger per vecka kaffebröd.
Grundkonceptet för matlagningen är husmanskost.Vegetarisk kost kan erbjudas.
För patienter som är allergiska/intoleranta, eller har etiska/religiösa skäl, mot vissa födoämnen
iordningsställs specialkost.
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5. Lokalerna på Vårnäs ska erbjuda och tillhandahålla en god standard, vilket bl a
säkerställs genom att de årligen planerade förbättringsåtgärderna genomförs.
Tre av sju objekt har genomförts i investeringsplanen under året.
Tre objekt som understiger ett basbelopp har utförts, men flyttats från investeringsplanen,
varav två redovisas som löpande underhåll och det tredje som en driftkostnad.
Tre objekt har lagts till planen under året.
Tre av sju förbättringsåtgärder i underhållsplanen genomfördes under året.
Sammanlagt har de planerade investeringarna (700 tkr) och underhållsåtgärderna (205 tkr)
upptagits i budgeten till 905 tkr och kostnadsutfallet för utförda investeringar (643 tkr) och
utfört planerat underhåll (97 tkr) uppgick till 740 tkr.
Planerade investeringar och underhållsåtgärder som ej utförts tas upp till förnyad prövning i
samband med den årliga genomgången och prioriteringen av fastighetens investerings- och
underhållsbehov som görs inför den nästkommande budgetprocessen.

Uppföljning av särskilda uppdrag och aktiviteter
1. Nätverk av företrädare för medlemskommunerna ska fortsätta kontakterna för att
kontinuerligt utvärdera och utveckla verksamheten på Vårnäs.
Gruppen ska träffas 5-6 gånger per år och har även som uppgift att se vilka behov som
finns i kommunerna och att utveckla det ”öppna intaget”.
Två träffar har genomförts med samrådsgruppen. Det har varit vissa svårigheter att samla alla
kommuner samtidigt.
Syftet med dena grupp är informationsöverföring och verksamhetsutveckling.
2. Utöka utbudet av könsuppdelad gruppverksamhet genom att involvera professioner
utanför Vårnäs i den förlängda kvinnobehandlingen.
Vårnäs behandlingshem strävar efter att utveckla behandlingsinnehållet för speciellt
utsatta grupper, exempelvis missbrukande kvinnor.
Några enskilda försök har gjorts med utsatta kvinnor i den förlängda behandlingen.
En rådgivare är nu färdig med sin KBT-utbildning, steg 1. Tanken är att Vårnäs i framtiden
ska kunna påbörja KBT-insatser i den förlängda behandlingen.
Samverkan med hemkommunen måste dock utvecklas så att tydliga vårdkedjor kan skapas
som gör att behandlingen kan fortsätta på hemmaplan när vårdvistelsen på Vårnäs avlutats.
3. Marknadsföra verksamheterna på Vårnäs med inriktning mot nya presumtiva
kunder/uppdragsgivare, med särskilt fokus mot de kommuner som har ramavtal med
vårdförbundet.
Samtliga avtalskommuner har varannan vecka fått riktad information om Vårnäs
behandlingshem. Kommunerna har bjudits in till Vårnäs för studiebesök och för att auskultera
direkt i verksamheten. Besök i kommunerna har avvisats med hänvisning till upphandlingsregler.
Vårnäs har genomfört en utbildningsdag i Örebroregionen. Utbildningen riktade sig till
socialsekreterare med 30 deltagande.
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4. Erbjuda kommunerna att köpa rådgivarkompetens till öppenvårdsinsatser i
kommunerna.
I Eskilstuna och Strängnäs kommun erbjuder rådgivare på Vårnäs en eftervårdsgrupp en gång
per vecka, som besöks av cirka 10 - 12 personer regelbundet.
Ingen särskild ekonomisk ersättning har utgått för dessa tjänster under året.
5. Se över möjligheterna till klimatsmart upphandling av livsmedel med målsättningen att
anpassa mathållningen till en långsiktig och hållbar utveckling.
Vårnäs samverkar med Katrineholms kommun i upphandlingen av livsmedel.
Vid varje upphandlingstillfälle bevakas den upprättade kravspecifikationen så att den
uppfyller Vårnäs målsättning enligt ovanstående.
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Upphandling
Förbundschefen ansvarar för Vårdförbundet Sörmlands uppdrag att samordna viss
upphandling åt medlemskommunernas socialtjänst - individ- och familjeverksamheten.
Övriga kommuner i Sörmland - Nyköping, Oxelösund, Trosa, Gnesta och Flen - deltar också i
den samordnade upphandlingen genom avtal.
Under verksamhetsåret 2014 har totalt 50 ramavtal som tecknades under 2012 fortfarande
varit aktuella för avrop från kommunerna. Samtliga avser HVB-verksamhet för barn/familj,
ungdomar samt vuxna och avser flera olika problemområden. Giltighetstiden för dessa avtal
har förlängts vid två tillfällen, då tidsplanen inte hållits vad gäller nya upphandlingar.
Upphandlingar under verksamhetsåret
Nya upphandlingar har påbörjats under 2014 som utannonserades under senhösten.
Prioriterat vårdområde är HVB-verksamhet för ungdomar, eftersom kommunerna signalerat
om svårigheter att hitta behandlingsplatser till denna grupp.
Nya avtal kommer tecknas under början av 2015.
Upphandling gällande konsulentstödd familjehemsvård - område barn samt vuxna - slutfördes
med tecknande av ramavtal för tidsperioden 2014-02-01 - - 2017-02-01.
Totalt tecknades 11 ramavtal med sex olika vårdgivare. Upphandlingsprocessen för
konsulentstödd familjehemsvård förlängdes, eftersom tilldelningsbeslutet överklagades till
Förvaltningsrätten, som beslutade till VFS:s fördel.
Upphandling av Skyddat Boende - ett nytt vårdområde för VFS:s upphandlingsverksamhet genomfördes under 2014. Upphandlingen avsåg tre avtalsområden: Kvinnor och män med
eller utan barn, enbart kvinnor med eller utan barn samt enbart män med eller utan barn.
Ramavtal tecknades för tidsperioden 2014-06-01 - - 2017-06-01. Uppdraget att göra denna
upphandling kom från Samrådsgruppen, då kommunerna upplevde svårigheter att hitta
boendeplatser för skyddspersoner med tillräckligt skalskydd och där man kan ta emot både
kvinnor och män.
Samrådsgruppen
Arbetet med framtagning av förfrågningsunderlag i upphandlingarna sker med hjälp av en
konsult och i nära samarbete med en samrådsgrupp. I samrådsgruppen finns representanter,
ofta ifo-chefer eller motsvarande, från varje deltagande kommun. I samrådsgruppen finns den
kunskap och kompetens som krävs för att beskriva behov, målgrupper och hur hjälpinsatserna
som handlas upp skall vara utformade. Detta ligger sedan till grund för utformning av
förfrågningsunderlag. Kompetensen runt Lagen om offentlig upphandling finns hos konsulten
och hos förbundschefen, som också ansvarar för all administration runt varje upphandling.
Under verksamhetsåret har fyra samrådsträffar ägt rum. Dessutom planerades och
genomfördes en informationsträff med nya ramavtalspartners gällande Skyddat Boende,
eftersom detta var ett nytt avtalsområde för både VFS och deltagande kommuner.
Upphandlingsverksamheten
Upphandlingsverksamheten innehåller även en rådgivande funktion gentemot handläggare i
deltagande kommuner, där rådgivning ges per telefon och mejl. Frågorna rör oftast val av
vårdgivare eller avtalsfrågor.
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Under verksamhetsåret har förbundschefen vid flera tillfällen deltagit i olika former av
personalgruppsträffar, i framförallt Eskilstuna kommun, för att informera om gällande
ramavtal. Vid dessa tillfällen har också kritik framkommit mot vissa HVB-hem, vilket
föranlett möten med dessa för diskussion om den kritik som riktats mot dem.
Kritiken har inte lett fram till några andra åtgärder mer än tydliggörande av vad som
överenskommits i ramavtalet.
Eskilstuna kommun bjöd även in nya ramavtalspartners, gällande konsulentstödd
familjehemsverksamhet, till informationsträffar vid fem olika tillfällen under våren 2014,
där även förbundschefen deltog.
Information om gällande ramavtal finns aktuell på förbundets hemsida. Dessutom
tillhandahåller förbundet USB-minnen till varje kommun med mer utförlig information om
ramavtal, förfrågningsunderlag samt de anbud vårdgivarna lämnat.
Nya upphandlingar annonseras i Visma TendSighn, som är ett nätbaserat verktyg för
upphandlare och inköpare. Annonsen läggs även ut på Vårdförbundet Sörmlands hemsida.
Uppföljning av ramavtalen görs vid minst ett tillfälle per år genom handläggarenkäter, där
handläggare som är ansvariga för placeringar hos vårdgivare med ramavtal, får svara på en
enkät gällande de olika vårdgivarna, som berör flera områden. Målsättningen är att resultaten
från enkätundersökningen även skall komma vårdgivarna till del.
Uppföljning av ramavtal är en viktig del av den samordnade upphandlingen, som dessvärre
begränsats på grund av tidsskäl.

Uppföljning av inriktningsmål
Säkerställa att kommunernas inköp av behandlingsinsatser kan ske hos seriösa vårdgivare
till en rimlig kostnad.

 Detta sker genom att i samverkan med deltagande kommuner inventera behoven av olika
behandlingsinsatser och med hjälp av sakkunnig konsult utforma tydliga kravspecifikationer
till de förfrågningsunderlag som arbetas fram av förbundet. Vårdförbundet har även en
rådgivande funktion gentemot Socialtjänsten när det gäller ramavtalen - både att avtalen följs
av vårdgivare och i valen av lämplig vårdgivare.
Arbetet med att sprida upphandlingsprocessen över tid pågår och under verksamhetsåret har
upphandling av konsulentstödda familjehem slutförts. Ett nytt upphandlingsområde - Skyddat
Boende - har förberetts och genomförts.
Uppföljning av ramavtalen har genomförts med handläggarenkäter vid ett tillfälle under
verksamhetsåret, samt genom de informationsträffar som genomförts.

Uppföljning av verksamhetsmål
Att följa upp samtliga placeringar som sker hos vårdgivare med ramavtal (HVB-hem)
under ett kvartal under 2014 genom en remittentenkät innehållande18 frågor.
Det samlade resultatet av enkätundersökningen skall uppgå till minst 75 % av maxpoängen
i enkäten.
En god ekonomisk hushållning är att kommunernas placerare är nöjda med de vårdgivare
med vilka Vårdförbundet tecknat ramavtal och att vården som erbjuds svarar mot behoven,
att innehållet i vården håller en bra kvalitet, att samarbetet mellan placerare och vårdgivare
fungerar bra samt att vårdkostnaderna ses som rimliga.
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Målet har ej uppnåtts. Medelvärdet för svarspoängen uppgår till 65 % av maxpoängen
(2013:72 %).
Ovanstående procenttal grundar sig på totalt 69 enkätsvar. Mätningen som genomfördes vid
ett tillfälle avsåg alla placeringar under 2014 på HVB-hem med ramavtal. Resultaten har lagts
samman med tidigare undersökningsresultat. Det rör sig om samma ramavtal, vilka tecknades
under 2011. Denna undersökning avser det tredje avtalsåret och under 2015 kommer nya
ramavtal att tecknas.
Totalt har remittenterna lämnat svar gällande 18 olika vårdgivare (HVB-hem) med ramavtal.
Av enkätsvaren framgår att frågan om personalens anträffbarhet, liksom vårdkostnaderna
generellt sett har fått bra omdömen, medan frågor om eftervård och genomförandet av den fått
sämre omdömen, vilket stämmer överens med de signaler förbundet fått från tjänstemän i
kommunerna. De upplever problem med att koppla HVB-hemmens eftervårdsinsatser till de
öppenvårdsinsatser kommunerna driver i egen regi.

Handläggarenkät vårdgivare med ramavtal
Maxpoäng

Svarspoäng

Kvalitetspoäng

3,5
3
2,5
2

1,5
1

0,5
0

Fråga

Åtskillnaden i svarsfrekvens mellan kommunerna är stor, vilket till viss del har med storleken
på kommunerna att göra. Det har varit vissa svårigheter att få in enkätsvar från alla
kommuner.
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Nedan finns en tabell som visar svarsfrekvens uppdelat på kommun. Det kan konstateras att
två större kommuner, Eskilstuna samt Nyköping, lämnat betydligt fler enkätsvar och är också
tämligen nöjda med resultatet, medan två mindre kommuner, Gnesta och Vingåker, lämnat tre
enkätsvar, där de varit mindre nöjda. Eftersom enkätsvaren gäller 18 olika vårdgivare, är
svarsfrekvensen per vårdgivare tämligen lågt, vilket också gör resultatet osäkert.

Kommun
Maxpoäng Svarspoäng Kval % Antal svar
Eskilstuna
4
2,88
71,99
23
Strängnäs
4
3,22
80,56
3
Gnesta
4
2,5
62,5
1
Trosa
4
0
0
Flen
4
3,56
88,89
2
Katrineholm
4
3,14
78,47
4
Vingåker
4
1,97
49,31
2
Nyköping
4
2,98
74,47
32
Oxelösund
4
2,83
70,83
1
Medelvärde
4,5
2,89
72,13
68
Uppföljning av kvalitets- och servicemått
1. Genom samordnad upphandling tillse att medlemskommuner och avtalskommuner
erbjuds ett utbud av vård- och behandlingsplatser för placeringar jämlikt Socialtjänstlagen,
som väl motsvarar kommunernas behov.
Samrådsgruppen består av en representant från socialtjänsten i varje sörmlandskommun.
Samrådsgruppens respresentanter kommer med förslag på de behovsområden som är aktuella
inom socialtjänsten och där upphandling av ramavtal är befogat. Förfrågningsunderlag arbetas
fram av förbundet i samverkan med samrådsgruppen. Samrådsgruppen deltar i hela
upphandlingsprocessen och är särskilt aktiv i att formulera vilka behandlingsmässiga krav
som skall ställas på vårdgivarna i förfrågningsunderlaget.
2. Att genom den samlade kompetens som finns i samrådsgruppen säkerställa en hög
kvalitet, när det gäller behandlingsinnehållet hos de upphandlade vårdgivarna och att
upphandlad vård och behandling arbetar efter metoder som är evidensbaserade.
Upphandlingsenhetens samrådsgrupp har haft regelbundna träffar i framtagandet av
framförallt kravspecifikationer i förfrågningsunderlaget under hela 2014.
Även informationsträffar med nytillkomna ramavtalspartners har genomförts.
Vid samrådsträffarna medverkar även den av förbundet anlitade konsulten, som har mycket
god kompetens gällande LOU, vilket förmedlas i samrådsgruppen. Genom konsultens
kompetens i kombination med samrådsgruppens kompetensområde framställs tydliga
förfrågningsunderlag och kravspecifikationer för att säkerställa kvaliteten på de
upphandlingar som genomförs.
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3. Garantera återkoppling från vårdgivarna gällande kvalitetsmätning i kommande
ramavtal.
Ett IT-baserat redskap finns för att genomföra både kvalitetsmätning och
avvikelsehantering. Kvalitetsmätning och avvikelsehantering är även inskrivet i de ingångna
ramavtalen. Kvalitetsmätning har genomförts genom remittentenkäter. Återkoppling sker
även via samrådsgruppen gällande enskilda vårdgivare, som kan leda till uppföljningar av
förbundet genom kontakter med vårdgivaren. Avvikelsehantering för vårdgivare finns på
förbundets hemsida, men används för närvarande inte av vårdgivarna. HVB-hemmen är
skyldiga att ha egen avvikelsehantering i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.

Uppföljning av särskilda uppdrag och aktiviteter
Undersöka intresset hos medlemskommunerna för att upphandlingsinsatserna från
Vårdförbundet Sörmland även skall omfatta behandlingsinsatser för de personkretsar som
omfattas av Lagen om stöd och service (LSS).
Under 2014 besökte förbundschef tillsammans med konsult vård- och omsorgsnämnden i
Strängnäs kommun, för att främst diskutera uppdrag om upphandling av boende för personer
som omfattas av LSS, men även HVB-verksamhet för personer som är aktuella inom
socialpsykiatrin. Strängnäs undersökte möjligheten att lägga ett sådant uppdrag på VFS, men
undersökte samtidigt även andra vägar.
Mötet följdes upp genom kontakter med övriga medlemskommuner, som uttryckte att de inte
hade några sådana behov, eftersom de tillhandahöll denna form av boende i egen regi.
Resultaten från dessa kontakter har meddelats Strängnäs kommun.
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Familjerådgivning
Familjerådgivning är en lagstadgad verksamhet för kommunerna (SoL, 5 kap 3 § 3 st).
Vårdförbundet Sörmland har i uppdrag att bedriva familjerådgivning för de fyra medlemskommunerna - Eskilstuna, Strängnäs, Katrineholm och Vingåker.
Familjerådgivningens uppgift är:
- att genom samtal bearbeta relationsproblem och konflikter i familjerelationer
- att i samverkan med andra intressenter medverka i kunskapsförmedling och information
om samlevnadsfrågor.
Kontakten med familjerådgivningen bygger på frivillighet och verksamheten omfattas av
sträng sekretess. Ingen journalföring förekommer och möjlighet finns till anonym kontakt.
Relationsbehandlingen är i första hand inriktad på att bidra till konstruktiva lösningar på
problem i parrelationer och andra nära familjerelationer. I relationer där separation sker är
uppgiften att minska de negativa konsekvenserna och stödja det gemensamma
föräldraansvaret för barnen.
Familjerådgivningen kommer in tidigt i familjernas relationsproblem, bl a på grund av korta
väntetider och lättillgänglighet per telefon. En stark integritet är ett annat kännetecken för
verksamheten.
Den förebyggande delen av Familjerådgivningens uppdrag, sker främst i samarbete med
mödra-, barnavårds- och familjecentralerna.
Samverkan och metoddiskussioner kring våld, separationer och möten med nybildade
familjer, förekommer med viss regelbundenhet.
Två av fyra familjerådgivare har under året varit auktoriserade av KFR - Föreningen Sveriges
Kommunala Familjerådgivare.
Utåtriktad verksamhet
I familjerådgivningsverksamheten ingår ett förebyggande arbetet som innebär att i samverkan
med andra intressenter medverka i kunskapsförmedling och information om samlevnadsfrågor. De insatser som planeras och genomförs i denna delen av verksamheten kan variera
över tid beroende på efterfrågan i huvuduppgiften att ta emot klienter för samtal.
Tre familjerådgivare deltog på Familjerådgivarföreningens dagar i Malmö.
Deltagande på Regionträff med familjerådgivare som anordnats i Västerås.
Samtliga i gruppen deltog i Tor Wennerbergs föreläsningsdag angående psykoterapimetod i
Västerås.
Fyra familjerådgivare deltog i en existentiell föreläsningsdag på Södertörns högskola.
Presentation av familjerådgivningen på Dynama, ett arbetslöshetsprojekt i Eskilstuna.
Möte med familjehemssekreterare i Eskilstuna.
Deltagande i en föräldrautbildningsdag inom mödravården i Eskilstuna.
Möte med kuratorer på vårdcentraler i Eskilstuna.
Deltagande i två möten med familjevåldsgruppen, STOPP, i Eskilstuna.
Träff med familjecentraler, teamsamordnare i Eskilstuna.
Möte med landstingets SESAM- kuratorer.
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Träff med kommunchefer i Eskilstuna.
Två familjerådgivare deltog i Psykiatrins dag på Mälardagens högskola.
Deltagande på en familjevåldsutbildning i Katrineholm.
Samverkan med mödrahälsovården, barnmorskor i Katrineholm.
Träffat IFO-chef för Katrineholms kommun.
Deltagande i föädrautbildningen på MVC i Katrineholm och Vingåker.
Två rådgivare har deltagit i möte med socialchef och internetansvarig i Vingåkers kommun.
En familjerådgivare har cirka en gång per vecka deltagit i föräldrautbildning på
familjecentralen i Strängnäs.
Två av rådgivarna har träffat IFO-chefen för Strängnäs kommun.
Träffat förstagångsföräldrar, integrerat tillfälle i MVC föräldrakurs, i Katrineholm.
Deltagande i en föreläsning på Mälardalens Högskola kring mångfald.
Möte kring våld i nära relationer har genomförts med frivilligorganisationen Frida i
Katrineholm.

Uppföljning av verksamhetsmål
1. Minst 70 % av klienterna ska uppleva att deras livssituation, gällande relationen, ska ha
förbättrats efter samtalen med familjerådgivare.
En god ekonomisk hushållning är att majoriteten av klienter upplever en förbättring av sin
livssituation efter samtalen då det innebär ett maximerat resursutnyttjande för klienten,
verksamheten och samhället.
Mätresultat saknas eftersom ingen brukarundersökning har genomförts under året.
Nästa undersökning planeras att genomföras under det första halvåret 2015.
2. Minst 80 % av klienterna ska vara nöjda i kontakten med familjerådgivningen.
En god ekonomisk hushållning är att de flesta klienterna är nöjda i kontakten med
familjerådgivningen då det innebär ett maximerat resursutnyttjande för klienten,
verksamheten och samhället.
Mätresultat saknas eftersom ingen brukarundersökning har genomförts under året.
Nästa undersökning planeras att genomföras under det första halvåret 2015.
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Uppföljning av kvalitets- och servicemått
1. Minst 75 % av bokade samtal under året genomförs.
(Återbudsfrekvensen under året bör ej överstiga 25 % av bokade samtal.)
En god ekonomisk hushållning är att de flesta bokade samtal fullbordas då det innebär ett
maximerat resursutnyttjande för klienten, verksamheten och samhället.
Målet om att minst 75 % av bokade samtal genomförs under året har uppfyllts,
medräknat ombokade återbudstider.
Socialstyrelsen redovisar inte återbud i sin statistik. I statistikprogrammet FAM 2000
redovisas återbud som lämnas dagen innan bokad samtalstid samt de som uteblir.
I nedanstående statistik redovisas både tidiga och sena återbud, vilket innebär att statistikuppgiften är större än i FAM 2000.
Av 1824 (2308) inbokade samtalstider har 360 (468) återbud lämnats, vilket motsvarar 20%
(20%).
Av uppkomna återbudstider har 60 (93) bokats om för andra klienter, vilket motsvarar
ca 17% (20%) av de sammanlagda samtalstiderna för lämnade återbud.
Se vidare statistikuppgift nedan över antal återbud och uteblivna från bokat samtal.
2. Sökanden skall senast inom två veckor erhålla en bokad tid.
Medelväntetiden i nya ärenden har under året varit 11 (11) dagar.
3. Besöksfrekvensen skall i genomsnitt vara minst tre inbokade besök per arbetsdag och
heltidstjänst som familjerådgivare.

 Har uppfyllts.
Med en nettoarbetstid som grund - där dagar för samverkan, utbildning och handledning är
frånräknade - uppgår inbokade besök i genomsnitt till 3,2 (3,3) per dag.
De planerade klientkontakterna är drygt sex timmar per dag.

Uppföljning av särskilda uppdrag och aktiviteter
1. Kartlägga eventuella språkliga eller kulturella hinder för kontakt med
familjerådgivningen. Efter kartläggning genomföra möjliga åtgärder eller anpassningar i
verksamheten för att underlätta kontakten med presumtiva sökanden.
En familjerådgivare har deltagit på en nationell dag inom familjerådgivningen kring
mångkultur i Borlänge.
Verksamheten har anskaffat en telefonkonferensanläggning som används för att underlätta
telefontolkning.
2. Undersöka samverkansmöjligheter med andra verksamheter med syfte att underlätta
tillgänglighet och kontakter med social samhällsservice där språkliga och kulturella hinder
kan finnas.
Se uppföljning punkt 1.
Familjerådgivningen har deltagit i en föreläsningsdag på Mälardalens högskola kring
mångkultur och hedersproblematik.
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3. Undersöka samverkansmöjligheter med andra verksamheter avseende insatser gällande
mäns våld mot kvinnor.
Kontakter har tagits och ett samarbete pågår med socialtjänsten i samtliga fyra
medlemskommuner.
Familjerådgivarna har deltagit i seminariedagar på Mälardagens högskola och
Mälarsjukhuset.
4. Erbjuda handledningstjänst åt medlemskommunernas familjehem.
Ovanstående uppdrag har tillförts verksamheten genom beslut i förbundsdirektionen
2014-03-27, § 11, och är därför ej medtagen i verksamhetsplanen.
Handledning för familjehemsföräldrar inom Eskilstuna kommun startade under 2014.
Handledningen har varit enskild för fem föräldrarpar och i grupp för tre föräldrarpar.
Handledningsinsatsen uppgår sammanlagt till ca 40 timmar under året.

Besöksstatistik (jämförande uppgifter från föregående år är angivna inom parentes)
Antal samtal och ärenden
Under verksamhetsåret har 1464 (1840) behandlingssamtal genomförts, vilket innebär en
minskning med ca 20 % jämfört med föregående året.
Totalt antal ärenden under året har varit 510 (565).
Antal nya ärenden har uppgått till 447 (517).
Därutöver har 63 (72) ärenden ej aktualiserats på grund av att klienterna avstått från kontakt.
Antal samtal i genomsnitt per avslutat ärende - medelbesöket - uppgår till 4 (5).
Intentionen är att antal samtal per par begränsas till fem, såvida detta inte strider mot
familjerådgivarnas behandlingsansvar. Ytterligare samtal ges efter särskild behovsprövning.
Begränsningen till fem samtal per ärende har uppfyllts till 76 % (67 %), eftersom denna andel
redovisas inom samtalsintervallet 1 - 4.
Av samtliga ärenden omfattar 10 % (15 %) nio samtal eller fler.
Den större samtalfrekvensen inom denna grupp beror på en mer komplex psykosocial
problematik, som t ex är påverkad av separationer, sjukdomar, sviktande föräldraansvar och
ibland förekomsten av våld i relationen.
Parsamtal - 1313 (1634) samtal med par har genomförts under året, vilket är 90 %
(89 %) av samtliga ärenden.
Enskilda samtal - 124 (170) samtal med man eller kvinna har genomförts under året, varav 40
(68) med man och 84 (112) med kvinna.
Samtal i grupp - 22 (25) samtal där även barn deltagit har genomförts under året.
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Initiativ och hänvisning
67 % (83 %) av de besökande kommer på eget initiativ
13 % (10 %) av de besökande kommer efter hänvisning från läkare, kurator m fl
3 % (3 %) av de besökande kommer efter hänvisning från sociala myndigheter
Kommentar:
Av de besökande klienterna på familjerådgivningen under 2014 kom 67 % av dessa genom
bokning av samtalstid på eget initiativ, ofta genom information från en vän eller släkting, och
13 % kom efter hänvisning från läkare eller kurator m fl.
Mindre än 3 % av besöken tillkom efter hänvisning från sociala myndigheter.
Procentuella anslag i förhållande till nyttjade antal samtal per kommun - 2014
60
50
Eskilstuna

40

Katrineholm

30

Strängnäs

20

Vingåker

10
0
anslag i %

antal
samtal i %

Kommentar:
Efterfrågan är varierande mellan kommunerna vid en jämförelse mellan anslag och antalet
genomförda samtal under året.
Endast Strängnäs kommun har under året haft en större efterfrågan än vad som motsvarar
anslagets storlek.
Eskilstuna, Katrineholms och Vingåkers kommuner har haft en lägre efterfrågan än vad som
motsvarar anslagets storlek, varav Katrineholm haft den lägsta efterfrågan i förhållande till
anslaget.
Åldersfördelning av besökande klienter (nya ärenden)
< 20 år
20 - 29 år
30 - 39 år
40 - 49 år
50 - 59 år
60 - 69 år
≥ 70 år
Vet ej

7
109
310
242
77
18
7
2

(2)
(92)
(315)
(244)
(66)
(27)
(9)
(-)

Hemmavarande barn (nya ärenden)
Par med hemmavarande barn under 18 år
Par utan hemmavarande barn under 18 år
Vet ej

282
140
25

(294) 63,1%
(133) 31,3%
(18)
5,6%

(66,1%)
(29,9%)
(4,0 %)

Totalt berörs 447 (522) barn under 18 år av familjerådgivningens insatser i dessa familjer.
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Antal uteblivna från bokat samtal (samtliga ärenden):
Sent återbud
Uteblev
Summa

158
29
187

(247)
(28)
(275)

Behandlingskontaktens omfattning (avslutade ärenden) - 2014

10%
29%

14%

1 samtal
2-4 samtal
5-8 samtal
9 el fler samtal

47%

Kommentar: Diagrammet visar samtalsintervaller i avslutade klientärenden under året.
Ett samtal = 29 %, två-fyra samtal = 47 %, fem-åtta samtal = 14 %, nio el fler samtal = 10 %.

Behandlingsarbetets innehåll (avslutade ärenden):
Innehåll
Klargörande samtal/information
Reparationsarbete i parrelation
Separationsarbete i parrelation
Redan separerade med vårdnads- och umgängesfrågor
Problem i andra relationer
Övriga

137
200
39
9
14
3

Antal
(68)
(177)
(42)
(11)
(10)
(3)

34,2
49,9
9,7
2,2
3,5
0,5

%
(21,9)
(56,9)
(13,5)
(3,5)
(3,2)
(0,9)
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Projekt HVB Ung
Bakgrundsbeskrivning
Vid ägarmöte i april 2013 beslutades om att tillsätta en kommungemensam utredningsgrupp,
med en representant för varje medlemskommun och med sekreterarresurs från Vårdförbundet,
med uppdrag att genomföra en förstudie innehållande inriktning och omfattning av en
gemensam HVB-verksamhet för ungdomar i Vårdförbundets regi.
Förstudien genomfördes under 2014 i aktiv samverkan med två av medlemskommunerna
(Eskilstuna och Strängnäs) där de övriga två kommunerna (Vingåker och Katrineholm),
fortlöpande informerades om gruppens diskussioner och ställningstaganden.
I förstudien rekommenderades direktionen och ägarkommunerna besluta om målsättningen att
starta HVB-hemmet senast vid årsskiftet 2014/2015, samt att anställa en projektledare med
tillträde i augusti 2014, med uppdrag att utforma behandlingsprogram, personalbehov, lokaler
och övriga verksamhetsfrågor. Planen var också att projektledaren sedan kunde anställas som
enhetschef för verksamheten. Vidare rekommenderades förbundet föreslå medlemskommunerna att finansiera projektledaren med anslag om 315 000 kr för 2014.
Vid ägarmötet i april 2014 beslutades om finansiering och tillsättning av projektledaren, som i
samverkan med en kommungemensam ledningsgrupp skulle fortsätta utredningsarbetet.
Finansiering 2015 och 2016
Vid ägarmöte i oktober redovisades en delrapport i projektet bl a med förslag om att
verksamheten de första två åren finansieras i sin helhet genom anslag av medlemskommunerna och att verksamheten startas upp under det första kvartalet 2015.
Beslutet i den ekonomiska delen blev att Eskilstuna och Strängnäs kommuner erlägger anslag
för 2015 och för 2016 till verksamheten. I första hand erbjuds dessa kommuner platser inom
anslaget. Resterande finansiering av verksamheten sker genom försäljning av behandlingsplatser till övriga medlemskommuner, andra kommuner och uppdragsgivare till ett
vårddygnspris som senare kommer att fastställas av förbundsdirektionen.
Aktiviteter inom projektet
Under december diskuterades avgiftning/abstinensbehandling för HVB Ung med
representanter för psykiatrin på Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset i
Katrineholm.
Hyresavtal tecknades för Gläntan vid den tidigare folkhögskolan Kjesäter. Ombyggnaden är
påbörjad och lokalen kommer vara klar för tillträde under februari.
Behandlingsprogrammet kommer att ha sin utgångspunkt i 12-stegsprogrammet och anpassas
till unga. Miljöterapi i form av deltagande i dagliga sysslor kommer att ske utifrån en
veckostruktur. Individuell behandlingsplanering upprättas i samarbete med placerande
kommun och den unge.
Nuläget
Den nuvarande bedömningen - i februari 2015 - är att verksamhetsstarten sker under det andra
kvartalet 2015. Målgruppen är fastställd till åldersintervallet 17-23 år.
Rekrytering av personal till verksamheten inleddes under december månad. Ett stort antal
sökanden anmälde sitt intresse för att arbeta inom verksamheten.
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Tidplanen är att ha baspersonal på plats till februari 2015 och att övrig personal finns på plats
fr o m april månad. Gläntan kommer att kunna ta emot klienter fr o m maj månad.
Baspersonalens uppgift blir att utforma programmet, ta fram regler och rutiner för
verksamheten samt att iordningsställa lokalerna. Basgruppen kommer även att hålla
informationsträffar med representanter för medlemskommuner, tjänstemän och
socialsekreterare från placerande kommuner för att informera om verksamheten.
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FÖRKLARINGAR OCH BEGREPP
Vad är ett Kommunalförbund
Kommunalförbund är en form för samverkan, som kommuner/landsting kan använda för
praktiskt taget vilken kommunal angelägenhet som helst. Idén med kommunalförbund är att
kommuner och/eller landsting överlåter viss verksamhet på förbundet, som de önskar
samverka om.
Kommunalförbundet är en självständig juridisk person med ansvar för sin verksamhet.
När kommunalförbundet har bildats har det självbestämmanderätt inom ramen för
förbundsordningen, kommunallagen samt annan lagstiftning som kan gälla för verksamheten för Vårdförbundet Sörmlands del är det Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen som
är aktuella.
Kommunalförbundet övertar uppgifterna och anses ha en exklusiv kompetens att sköta dessa.
Ett kommunalförbund har i stort sett samma organisatoriska uppbyggnad som en kommun
eller ett landsting och kan jämföras med en specialkommun.
I kommunallagen regleras vad som skall ingå i förbundsordningen.
Hit hör t ex förbundets ändamål, föreskrifter om styrmedel och styrsystem som budget,
löpande rapportering, uppföljning och yttranderätt i principiella frågor.
Annat som regleras är organisation, medlemmarnas andel i förbundets tillgångar och skulder,
fördelning av förbundets kostnader mellan medlemmarna, förfarande vid en medlems utträde,
uppsägningstid m m.
Medlemmarna har kvar ett ekonomiskt ansvar för verksamheten och är skyldiga att täcka
brister när förbundet saknar tillgångar för att betala sina skulder.
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