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Paragrafer

..............................................
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Torgerd Jansson

................................................................
Justerande
Anders Jonsson
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§ 23
Val av protokolljusterare
Förbundsdirektionen beslutar
att utse Anders Jonsson till protokolljusterare.
____________________
§24
Delårsrapport
Delårsrapport för perioden t o m augusti 2018 är utsänd med handlingarna.
Förslaget till delårsrapport är berett i ledningsgruppen samt i direktionens
arbetsgrupp och samverkad med fackliga organisationerna inom förbundet.
Revisorernas granskning av delårsrapporten sker vid sammanträde den
25 oktober.
Delårsperioden visar ett negativt resultat på förbundsnivå med -39 tkr.
Det externa patientintaget på Vårnäs behandlingshem om 2,33 patienter
per vårddygn har minskat i förhållande till föregående år (2,87). Externa
placeringar är lägre än budgeterat (3,0). Det samlade ekonomiska resultatet
på Vårnäs behandlingshem som även inkluderar halvvägshusen för
kvinnor och män uppgår till -196 tkr inklusive avskrivningar. Huvudskälet
till det negativa ekonomiska utfallet för verksamheten är främst inskolning
av två nya rådgivare samt mindre efterfrågan från externa placerare.
Gläntans behandlingshem uppvisar ett överskott med 3 tkr.
Familjerådgivningen och Upphandlingsverksamheten visar för perioden
överskott med 98 tkr respektive 56 tkr.
För helåret 2018 är den nuvarande bedömningen att resultatet blir ett
plusresultat för förbundet med ca 410 tkr.
Under punkten yttrar sig Torgerd Jansson, Katrineholm samt Göran
Gredfors, Eskilstuna.
Förbundsdirektionen beslutar
att godkänna föreliggande delårsrapport för perioden 2018-01 - - 08 och för
kännedom överlämna denna till kommunstyrelse och socialnämnd eller
motsvarande i respektive medlemskommun.
§ 25
GDPR
Dataskyddsförordningen GDPR är ett regelverk som reglerar hur hantering
av personuppgifter får ske. Vårdförbundet Sörmland arbetar för en
anpassning enligt dataskyddsförordningen. Arbetet som påbörjades i april
avstannade under sommaren. Ledningsgruppen har tagit fram en
integritetspolicy för Vårdförbundet Sörmland samt önskar fortsätta med
arbetet kring GDPR.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Under punkten yttrar sig Torgerd Jansson, Katrineholm, Göran Gredfors,
Eskilstuna, Roger Ljunggren samt Camilla Holmgren insynsråd
Landstinget.
Förbundsdirektionen beslutar
att godkänna föreliggande förslag till integritetspolicy
att ge ledningsgruppen i uppdrag att återuppta och slutföra arbetet kring
GDPR samt att undersöka möjlighet till försäkring kring brott mot
förordningen.
§ 26
Ägarmöte/Rådslag
Politiker och tjänstemän från medlemskommuner samt övriga
avtalskommuner kallas till rådslag om upphandlingsverksamheten.
Vårdförbundet informerar om upphandlingsverksamheten, därefter
presenterar Eskilstuna den nya upphandlingsverksamheten inom
socialtjänst i egen regi.
Ägarmöte i anslutning till rådslag för beslut om anslag för
upphandlingsverksamheten 2019.
Under punkten yttrar sig Torgerd Jansson, Katrineholm, Göran Gredfors,
Eskilstuna, Monica Lindell Rylén, Strängnäs, Marianne Andersson,
Strängnäs, Robert Skoglund, Vingåker, Martin Alm, Vårdförbundet
Sörmland, Seija Hidvegi, Flen, Roger Ljunggren samt Camilla Holmgren
insynsråd Landstinget.
§27
Rapporter
Verksamhetsrapporter
Vårnäs behandlingshem
23 patienter i primärbehandlingen samt 6 patienter i förlängd behandling.
Många kvinnor i primärbehandlingen för tillfället. Verksamhetschef har
deltagit på mässan Drogfokus 2018 i Uppsala och många är imponerade av
det ”öppna intaget”.
Ctl-utbildningen har 4 deltagare som gör ett strålande arbete.
Familjerådgivningen
En familjerådgivare har slutat sin anställning 2018-09-30. Dan Andersson
är nyanställd som familjerådgivare och har börjat sin tjänst på 80% 201810-01. En vakant tjänst finns, enhetschef och medarbetare skall se över
behovet och var resurserna behövs bäst innan rekrytering påbörjas.
Justerandes sign
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HBTQ-omcertifiering är klar. 22 okt har familjerådgivningen haft en
samverkansdag med familjerådgivare från Örebro och Västerås.
Ett samarbete med Vårnäs anhörigprogrammet har inletts.
Familjerådgivningen skall ha en inspirationsdag tillsammans i Stockholm
23 November
Gläntan
Fem ungdomar i huset, samtliga från Eskilstuna, en jättefin grupp. Två
avslutade fullföljda behandlingar i sept.-okt. PwC har granskat Gläntan.
Vidare sammanställning kommer från PwC inom kort. Gläntan har träffat
samtliga nya socialsekreterare i Eskilstuna under september, vilket har
resulterat i 4 placeringar veckan efter. Arbetsmiljöverket skall göra en
inspektion 25 oktober. Gläntan har utbildat tre medarbetare inklusive
enhetschef i grundläggande arbetsmiljöutbildning. En behandlare har
anställts tillsvidare på 75% from 2018-11-01. Enhetschef har deltagit på
mässan Drogfokus i Uppsala.
Upphandling
Upphandlingen av HVB unga 13-20 med missbruksproblematik har fått
allvarliga problem beträffande resultatet av utvärderingen. Alltför många
anbud är ofullständiga, oklara eller direkt felaktigt redovisade. Vi har, för
att undvika överprövning, beslutat att låta anbudsgivare med oklara
uppgifter förtydliga sina anbud vilket gör att upphandlingen försenas
ytterligare. Vi beräknar vara klara vid årsskiftet.
Under punkten yttrar sig Torgerd Jansson, Katrineholm, Göran Gredfors,
Eskilstuna, Monica Lindell Rylén, Strängnäs samt Camilla Holmgren
insynsråd Landstinget.
____________________
§28
Övriga frågor
Anders Jonsson, Flen ställer frågna om Vårdförbundet Sörmland kan starta
ett behandlingshem likt Kurön i Stockholm. Ordförande föreslår att Anders
Jonsson lyfter frågan på ägarmöte.
Under punkten yttrar sig Torgerd Jansson, Katrineholm, Göran Gredfors,
Eskilstuna, Marianne Andersson, Strängnäs, Martin Alm samt Anna Thor
Vårdförbundet Sörmland.
____________________
Ordförande tackar för deltagande och avslutar sammanträdet.
____________________
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