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Dnr von/2012:174

4
Svar på medborgarförslag - Bygg tysta äldreboenden
(von/2012:174)
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden anser att medborgarförslaget är besvarat.
Sammanfattning

För att möta behovet av platser på äldreboende har en boendeplan upprättats;
nya äldreboenden beställs och somatiska platser konverteras till platser för
personer med demenssjukdom. När äldreboenden byggs följs den normala
byggnormen för isolering av lägenheter. Om en individ har behov av en speciellt tyst boendemiljö bör detta behov ses över och beaktas.

TJÄNSTESKRIVELSE
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Vård- och omsorgsförvaltningen
2013-02-20

Referens

Mottagare

Josefin Blomquist

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr von/2012:174

Medborgarförslag - Bygg tysta äldreboenden
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden anser att medborgarförslaget är besvarat.
Sammanfattning

För att möta behovet av platser på äldreboende har en boendeplan upprättats;
nya äldreboenden beställs och somatiska platser konverteras till platser för
personer med demenssjukdom. När äldreboenden byggs följs den normala
byggnormen för isolering av lägenheter. Om en individ har behov av en speciellt tyst boendemiljö bör detta behov ses över och beaktas.

Bygg fler och även tysta äldreboenden

Efter telefonkontakt med Björn Schulterus har medborgarförslaget förtydligats till följande två punkter:
- bygg fler äldreboenden
- bygg tysta äldreboenden.
Den äldre befolkningen i kommunen förväntas öka och det finns därför behov av att bygga nya äldreboenden. I dagsläget täcks behovet av somatiska
platser på våra äldreboenden. Det råder däremot brist på platser för personer
med demenssjukdom. Många personer med demenssjukdom bor därför idag
på somatiska platser.
Utifrån ovanstående nulägesbeskrivning och befolkningsprognos har en boendeplan upprättats som antogs i nämnden under hösten 2012. I den framkommer att ett nytt äldreboende är beställt, som är under byggnation och
kommer att stå klart 2014. Ytterligare ett äldreboende är beställt och man
planerar att beställa ytterligare två äldreboenden fram till 2020. För att möta
behovet konverteras somatiska platser på befintliga äldreboenden till platser
för personer med demenssjukdom, ett arbete som redan påbörjats.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
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TJÄNSTESKRIVELSE
2013-02-20

När äldreboenden byggs följs den normala byggnormen för isolering av lägenheter. Befintliga boenden och nya boenden som byggs har ingen extra
isolering utan följer gängse byggnormer. Om en individ har behov av en speciellt tyst boendemiljö bör detta behov ses över och beaktas.

Anne Lundkvist
Vård- och omsorgschef
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5
Motion (TUP) - Öka antalet hjärtstartare (von/2013:26)
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Sammanfattning

Motionären föreslår att vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att förse
lämpliga kommunala mötesplatser i Tullinge med hjärtstartare då sådana
idag bara finns utplacerade på två ställen. Motionären föreslår även att vårdoch omsorgsnämnden ska erbjuda berörda kommunanställda en lämplig
förstahjälpenutbildning för att kunna hantera hjärtstartarna samt att förvaltningen ansvarar för att upprätta en strategi och plan för hjärtstartare och utbildningsinsatser i hela Botkyrka.
Vård- och omsorgsförvaltningen instämmer med motionären om vikten av
att hjärtstartare finns att tillgå på strategiska platser i kommunen. Om motionären med mötesplatser avser vård- och omsorgsförvaltningens mötesplatser för gruppen 65+ så finns det sedan den 7 januari 2013 ett beslut i
kommunfullmäktige på att hjärtstartare ska införas på samtliga kommunens
nuvarande och kommande mötesplatser. Dock anser förvaltningen inte att
utplacering av hjärtstartare på andra ställen och utbildning av kommunanställda är uppgifter för vård- och omsorgsförvaltningen utan arbetet borde
istället samordnas centralt i kommunen, exempelvis i samarbete med brandförsvaret.

Dnr von/2013:26

TJÄNSTESKRIVELSE
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Vård- och omsorgsförvaltningen
2013-03-27

Referens

Mottagare

Emma Åberg

Vård- och omsorgsnämnden

Motion (TUP) – Öka antalet hjärtstartare
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
Sammanfattning

Motionären föreslår att vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att förse
lämpliga kommunala mötesplatser i Tullinge med hjärtstartare då sådana
idag bara finns utplacerade på två ställen. Motionären föreslår även att vårdoch omsorgsnämnden ska erbjuda berörda kommunanställda en lämplig
förstahjälpenutbildning för att kunna hantera hjärtstartarna samt att förvaltningen ansvarar för att upprätta en strategi och plan för hjärtstartare och utbildningsinsatser i hela Botkyrka.
Vård- och omsorgsförvaltningen instämmer med motionären om vikten av
att hjärtstartare finns att tillgå på strategiska platser i kommunen. Om motionären med mötesplatser avser vård- och omsorgsförvaltningens mötesplatser för gruppen 65+ så finns det sedan den 7 januari 2013 ett beslut i
kommunfullmäktige på att hjärtstartare ska införas på samtliga kommunens
nuvarande och kommande mötesplatser. Dock anser förvaltningen inte att
utplacering av hjärtstartare på andra ställen och utbildning av kommunanställda är uppgifter för vård- och omsorgsförvaltningen utan arbetet borde
istället samordnas centralt i kommunen, exempelvis i samarbete med brandförsvaret.
Ärendet

Motionären föreslår att vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att
förse lämpliga kommunala mötesplatser i Tullinge med hjärtstartare, att erbjuda berörda kommunanställda en lämplig förstahjälpenutbildning samt att
upprätta en strategi och plan för hjärtstartare och utbildningsinsatser i hela
Botkyrka.
Vård- och omsorgsnämnden har berett ärendet.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08-530 610 97 Sms·0734-218562· E-post emma.aberg@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Dnr von/2013:26

BOTKYRKA KOMMUN
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2013-03-27

Ansvaret för hjärtstartare i kommunen

Forskning visar att det är livsavgörande hur snabbt en person får vård vid ett
plötsligt hjärtstopp. Ett sätt att få igång hjärtat vid hjärtstillestånd och rädda
liv är genom att använda sig av en hjärtstartare. Vård- och omsorgsförvaltningen instämmer därför med motionären om vikten av att hjärtstartare finns
att tillgå på strategiska platser i kommunen.
Om motionären med mötesplatser avser vård- och omsorgsförvaltningens
mötesplatser för gruppen 65+ så finns det sedan den 7 januari 2013 ett beslut i kommunfullmäktige på att hjärtstartare ska införas på samtliga kommunens nuvarande och kommande mötesplatser. Dock anser förvaltningen
inte att utplacering av hjärtstartare på andra ställen och utbildning av kommunanställda är uppgifter för vård- och omsorgsförvaltningen utan arbetet
borde istället samordnas centralt i kommunen, exempelvis i samarbete med
brandförsvaret. För att få ett helhetsgrepp om frågan bör inte bara behovet
av hjärtstartare i Tullinge utredas utan hela kommunens behov.

Anne Lundkvist
Vård- och omsorgsförvaltningen
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MOTION
Kommunfullmäktige	
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Öka	
  antalet	
  hjärtstartare	
  
Hjärt- och lungfonden vill se fler hjärtstartare på allmänna platser runt om i landet. Via Sveriges
hjärtstartarregister har man möjlighet att ta reda på var sin närmsta hjärtstartare finns tillgänglig.
Som Tullingebo blir man dock förvånad. Enligt hjärtstartarregistret finns det endast två stycken
hjärtstartare och båda är placerade i närheten av Alfred Nobels Allé1.
Det är anmärkningsvärt att det finns så få hjärtstartare mot bakgrund av att många äldre bor i
Tullinge. Tullingepartiet anser att fler hjärtstartare skall finnas utplacerade, speciellt på platser där
många människor rör sig.
Tillgång till hjärtstartare kan vara livsavgörande. Om någon drabbas av plötsligt hjärtstopp är
hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddning enda sättet att hjälpa den drabbade. Det skulle
kännas tryggt för de äldre som bor i Tullinge om utrustning för första hjälpen och HLR finns att
tillgå mer centralt och att kunskap för att använda utrustningen finns. Placering för de nya enheterna
bör förslagsvis vara centralt i Tullinges kommunala lokaler.
I samband med att de nya hjärtstartarna sätts upp föreslår vi att kommunanställda som arbetar i
anslutning till dessa platser erbjuds utbildning i hjärt- och lungräddning. Inte för att det är svårt att
hantera hjärtstartaren, men för att visa hur enkelt det är att agera om någon i ens närhet drabbas av
plötsligt hjärtstopp. Med ökade kunskaper kommer fler att våga agera.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att

vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att förse lämpliga kommunala mötesplatser i
Tullinge med hjärtstartare.

att

vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att erbjuda berörda kommunalanställda en lämplig
förstahjälpen utbildning.

att

vård och omsorgsnämnden får i uppdrag att upprätta en strategi och plan för hjärtstartare
samt relevanta utbildningsinsatser i hela Botkyrka.

Anders	
  Thorén	
  (TuP)	
  	
  

1

http://www.hjartstartarregistret.se/

Tullingepartiet - med målet Tullinge egen kommun - blev största partiet i Tullinge och 3:e största partiet i Botkyrka
kommun i valet 2010.
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Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 2013
(von/2013:32)
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag på delegationsordning.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen gör varje år en översyn av delegationsordningen. Den är indelad utifrån förvaltningens verksamhetsområden (Övergripande, Myndighet, Omsorg om personer med funktionsnedsättning och
Äldreomsorg) samt beslutsgrupp för personalärenden.

Dnr von/2013:32

TJÄNSTESKRIVELSE
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Vård- och omsorgsförvaltningen
2013-04-11

Referens

Mottagare

Sofia Elvin

Vård- och omsorgsnämnden

Delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 2013
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag på delegationsordning.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen gör varje år en översyn av delegationsordningen. Den är indelad utifrån förvaltningens verksamhetsområden (Övergripande, Myndighet, Omsorg om personer med funktionsnedsättning och
Äldreomsorg) samt beslutsgrupp för personalärenden.

Anne Lundkvist
Vård- och omsorgschef

Vård- och omsorgsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
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Vård och omsorg
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Referens

Mottagare

Sofia Elvin

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr von/2013:32

Delegationsordning fastställd av vård- och omsorgsnämnden
för nämndens ansvarsområde
Datum för beslut: 2013-04-23
Vissa ärenden inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde får delegeras till någon
annan som får fatta beslut på nämndens vägnar. Delegering innebär med andra ord
överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i kommunallagen kapitel 6.
Beslut med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndbeslut och jämställs med ett beslut
som nämnden själv har fattat. Beslutet ska kunna överklagas, antingen genom
kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär.
Ett beslut som fattats med stöd av delegering kan inte ändras av nämnden. Däremot kan
nämnden återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för en viss grupp av
ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende.
Delegationsordningen är indelad utifrån förvaltningens verksamhetsområden:
A Övergripande
B Myndighet
C Omsorg om personer med funktionsnedsättning
D Äldreomsorg
E Personalärenden
Alla beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Detta är viktigt
eftersom det är avgörande för att tiden för överklagande ska passera och beslutet kan träda i
laga kraft. På så sätt kan nämnden också följa hur uppdraget att besluta i nämndens ställe
utförs.
Samtliga delegationsbeslut skall dokumenteras och registreras hos beslutsfattaren och redovisas
till vård- och omsorgsnämnden den 5:e i månaden efter beslutsmånaden. För redovisning av delegationsbeslut till nämnden finns en särskild blankett.
I delegationsordningen anges lägsta beslutsnivå.
Vid laga förfall får ersättare överta beslutanderätten av ordinarie delegat. Laga förfall innebär
att delegaten inte är i tjänst på grund av sjukdom, semester, tjänstledighet, jäv eller liknande.
Om ordinarie delegat (inklusive ersättare, vikarie och ställföreträdande) inte är i tjänst och
beslutet inte bör dröja ska ärendet avgöras av delegatens närmaste chef. Om även denna chef
är frånvarande och ärendet är brådskande beslutar förvaltningschefen.

Vård och omsorg
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 - 530 61290 Sms·0708-892050· E-post sofia.elvin@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
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Dnr von/2013:32

A

ÖVERGRIPANDE

Slag

Ärendegrupp

A 1

Uttagning av och ersättning till nämndens
Ledamöter/ersättare vid konferenser och kurser

Ordf

A 2

Yttrande med anledning av remisser, dock ej sådana
som infordras av kommunfullmäktige eller
kommunstyrelsen eller sådana där annan hantering
föreskrivs i särskild ordning

Fc

A 3

Föra kommunens talan eller befullmäktiga ombud
och föra kommunens talan i administrativa mål och
ärenden inom ramen för vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Fc

A 4

Beslut om att lämna ut uppgifter ur personregister
till statliga myndigheter i forskningssyfte

12 kap 6 § SoL
10 kap 14 § OSL

Fc

A 5

Utse delegat att öppna anbud

1 kap 20§ LoU

Fc

A 6

Förvaltningsövergripande avtal

Fc

A 7

Avtal inom Central förvaltning

Fc

A 8

Fastställande av dokumenthanteringsplan och
beslut om smärre ändringar i den fastställda
dokumenthanteringsplanen

A 9

Fastställande av beslutsattest och utanordning

A 10

Handläggning av anmälan enligt Lex Sarah

14 kap 1 och 3 §§ SoL Ctr
24 a-g § LSS

A 11

Anmälningsplikt till socialstyrelsen
enligt Lex Maria

SFS 1998:531
SOSFS 1996:23

A 12

Utlämnande av allmän handling

A 13

Beslut om avslag på begäran om utlämnande
av allmän handling till enskild eller annan
myndighet samt uppställande av förbehåll i
samband med utlämnande till enskild

Lagrum

ArkL 3-6 §§

Delegat

Not.

Fc

Reglemente

Fc

Reglemente

MAS

Registrator

2 kap. 14§ TF
6 kap 1-5 §§,
6 kap 6 § 2 st,
10 kap 4 §,
13-14 §§ och

Fc

BOTKYRKA KOMMUN
Vård och omsorg
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26 kap. 1§ OSL
A 14

Yttrande till förvaltningsdomstolen i enskilda ärenden

Fc

A 15

Avskrivning av fordringar upp till 250 000

Fc

A 16

För kommunens talan i administrativa mål
gentemot kronofogdemyndigheten

A 17

Ändringar i fastställt ledningssystem för
kvalitetsarbete

04:1322

Handl. Sf

Fc

BOTKYRKA KOMMUN
Vård och omsorg
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B

MYNDIGHET

Slag

Ärendegrupp

Lagrum

Delegat

B 1

Beslut om att inleda utredning

11 kap 1 § SoL

Biståndshandl,
LSS-handl

B 2

Beslut om att lägga ner påbörjad utredning

11 kap 1 § SoL

Biståndshandl,
LSS-handl

B 3

Beslut om bistånd i form av hemtjänst

4 kap 1 § SoL

Biståndshandl,
LSS-handl

B 4

Beslut om bistånd i form av särskilda
boendeformer som kommunen är huvudman för

4 kap 1 § SoL

Ec

B 5

Beslut om parboende

4 kap 1 § SoL

Ec

B 6

Beslut om bistånd i form av korttidsplats

4 kap 1 § SoL

Ec

B 7

Beslut om bistånd i form av särskilda boendeformer
med annan huvudman

4 kap 1 § SoL

Ec

B 8

Beslut med anledning av ansökan om flytt
till boende i Botkyrka kommun

2 a kap 8 § SoL

Ec

B 9

Beslut om bistånd i form av dagverksamhet

4 kap 1 § SoL

Bistånds-/LSShandl

B 10

Beslut om bistånd i form av dagverksamhet
med annan huvudman

4 kap 1 § SoL

Ec

B 11a

Beslut om ledsagarservice 1-21 timmar/mån

9 § p 3 LSS

LSS-handl.

B 11b

Beslut om ledsagarservice fler än 21,5 timmar/mån

9 § p 3 LSS

Ec

B 11c

Beslut om biträde av kontaktperson 1-3 ggr/mån

9 § p 4 LSS

LSS-handl.

B 11d

Beslut om biträde av kontaktperson 4 eller fler ggr/mån

9 § p 4 LSS

Ec

B 11e

Beslut om avlösarservice i hemmet 1-21 timmar/mån

9 § p 5 LSS

LSS-handl.

B 11f

Beslut om avlösarservice i hemmet fler än 21,5 timmar/mån

9 § p 5 LSS

Ec

B 12

Beslut om hemvårdsbidrag

4 kap 2 § SoL

Biståndshandl,
LSS-handl.

Not.

BOTKYRKA KOMMUN
Vård och omsorg
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B 13

Bevilja bistånd i form av turbundna resor
mellan korttidshemmet/hemmet och skolan

4 kap 2 § SoL

Biståndshandl.
LSS-handl.

B 14

Beslut om fastställande av enskilds hemtjänstavgift
och förbehållsbelopp

8 kap 4-9 §§ SoL

Ec

B 15

Beslut om nedsättning eller avskrivning av
hemtjänstavgift (utöver jämkning)

4 kap 1 § SoL

Ec

B 16

Beslut om jämkning av avgift för hemtjänst,
service och omvårdnad

8 kap 6 § SoL

Ec

B 17

Anmälan hos överförmyndare om behov av
god man eller förvaltare

42 § 2 st SoF
15 § p 6 LSS

Biståndshandl.
LSS-handl.

B 18

Yttrande till allmän domstol i brottmål

31 kap. 2 § 1st
BrB

Vc

B 19

Beslut om personkretstillhörighet 1

1 § LSS

LSS-handl

B 20

Beslut om personlig assistans eller ekonomisk
stöd till skäliga kostnader för sådan assistans
samt merkostnad i samband med ordinarie ass. sjukdom

9 § p2 LSS
7 § LSS

Ec

B 21a

Beslut om korttidsvistelse utanför hemmet 1-5 dygn/mån

9 § p 6 LSS

LSS-handl.

B 21b

Beslut om korttidsvistelse utanför hemmet 6 el. fler dygn/mån 9 § p 6 LSS

Ec

B 21c

Beslut om korttidsvistelse utanför hemmet
I korttidsfamilj 1-3 dygn/mån

9 § p 6 LSS

LSS-handl.

B 21c

Beslut om korttidsvistelse utanför hemmet
I korttidsfamilj 4 el. fler dygn/mån

9 § p 6 LSS

Ec

B 24a

Beslut om korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år inom Botkyrka kommun

9 § p 7 LSS

LSS-handl.

B 24b

Beslut om korttidstillsyn för skolungdom
över 12 år, externa placeringar

9 § p 7 LSS

Ec

B 25

Beslut om bostad med särskild service
för barn och ungdom

9 § p 8 LSS

Ec

B 26

Beslut om bostad med särskild service
för barn och ungdom i familjehem

9 § p 8 LSS

Ec

B 27

Beslut om bostad med särskild service för vuxna

9 § p 9 LSS

Ec

uf verkställer
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eller annan särskild anpassad bostad för vuxna
B 28

Beslut om Daglig verksamhet

9 § p 10 LSS

B 29

Beslut om upphörande av insats enligt LSS

Samma lagrum
som beslut om
insats

B 30

Beslut om återbetalningsskyldighet

12 § LSS

Ec

B 31

Beslut om Daglig verksamhet utanför kommunen

9 § 9 10 LSS

Ec

B 32

Beslut om att ingå avtal med vårdgivare

17 § LSS

Ec

B 33

Beslut om förhandsbesked om LSS-insats

16 § LSS

LSS-handl.

B 34

Beslut om återbetalning av erhållet bostadsanpassningsbidrag

Lag 1992:1574
17 §

Ec

B 35

Beslut om bostadsanpassningsbidrag som
Överstiger 3,5 basbelopp.

Lag 1992:1574

Ec

B 36

Beslut om bostadsanpassningsbidrag under
3,5 basbelopp

Lag 1992:1574

Bostadsanpassare

B 37

Beslut om avvisande av ombud

9 § FvL

Vc

B 38

Yttrande till allmän domstol i brottmål

Vc

B 39

Upplysningar i vapenärenden

31 kap. 2 § 1st
BrB
LSS-handl

B 40

Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare

B 41

Anmälningsskyldighet enl. smittskyddslagen

B 42

Yttrande till tillsynsmyndighet

13 kap. 2§ SoL
25 § LSS
Gällande förordn
och föreskrifter

Vc

B 43

Överklagande och yrkande om inhibition när
förvaltningsdomstol ändrat beslut som ursprungligen
fattats av delegaten samt avgivande av yttrande i
SoL-ärenden där ursprungsbeslutet fattats av delegaten.

10 kap 1-2§§ SoL
ursprungsbeslut

Delegat i

B 44

Överklagande och yrkande om inhibition när

6 kap 27 § LSS

Delegat i

29 § Smittskyddslagen
31 § Smittskyddslagen

LSS-handl
verkställer
LSS-handl.

avux

Samråd Ec

(Se JO 1983/84
s. 188 f.)
Ec
Ec
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förvaltningsdomstolar ändrat beslut som
ursprungligen fattas av delegaten samt
avgivande av yttrande i LSS-ärenden.
Överklagande och yrkande om inhibition när
förvaltningsdomstol ändrat beslut som ursprungligen
fattats av delegaten samt avgivande av yttrande
om Riksfärdtjänst.

33 § o 34 § p3 KL

ursprungsbeslut

Lag 1997:735 13§

Delegat i
ursprungsbeslut

B 46

Överklagande och yrkande om inhibition när
förvaltningsdomstol ändrat beslut som
ursprungligen fattats av delegaten samt
avgivande av yttrande om Bostadsanpassningsbidrag.

Lag 1992:1574 18§

Delegat i
ursprungsbeslut

B 47

Beslut huruvida omprövning skall ske

27 § FvL

Delegat i
ursprungsbeslut

B 48

Omprövning av beslut

27 § FvL

Delegat i
ursprungsbeslut

B 49

Prövning av att överklagande skett i rätt tid och
avvisning av överklagande som kommit för sent.

24 § FvL

Delegat i
ursprungsbeslut

B 50

Administrativa och individ avtal

Ec

B 51

Utlämnande av allmän handling och uppgifter

Ec

B 52

Yttrande med anledning av ärenden
från DO, JO

B 53

Återsök statsbidrag från Migrationsverket

22 – 27 §§
förordningen
statligersättning
(2010:1122)

B 54

Redovisning av ej verkställda beslut till
tillsynsmyndighet

28 a § LSS
Vc
16 kap. 6a-g §§ SoL

B 55

Yttrande till förvaltningsdomstolar med anledning av att tillsynsmyndighet ansökt om
särskild avgift för icke verkställda beslut

B 45

13 kap. 6 § RF

28 a § LSS
16 kap. 6a-g §§ SoL

Vc

Vc

Vc

Obs! LOU
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C

OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Slag

Ärendegrupp

C 1

Rekrytering och ersättning, arvode och omkostnader
gällande kontaktperson enl. SKL:s rekommendationer

Ec

C 2

Beslut om ersättning gällande korttidsfamilj och
boende i familjehem enl. SKL:s rekommendationer

Ec

C 3

Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare

29 § Smittskyddslagen

Ec

C 4

Anmälningsskyldighet enl. smittskyddslagen

31 § Smittskyddslagen

Ec

C 5

Beslut om avvisande av ombud

9 § FvL

Vc

C 6

Yttrande till allmän domstol i brottmål

31 kap. 2 § 1st
BrB

Vc

C 7

Yttrande till tillsynsmyndighet

25 § LSS
Gällande föroerdn.
och föreskrifter

Vc

C 8

Administrativa avtal

C 16

Yttrande med anledning av ärenden
från DO, JO

Lagrum

Delegat

Vc
13 kap.6 § RF

Vc

Not.

obs! LOU
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D

ÄLDREOMSORGEN

Slag

Ärendegrupp

D 1

Beslut om tillfällig utökning av bistånd i form av
hemtjänst

D 2

Beslut om avvisande av ombud

9 § FvL

Vc

D 3

Yttrande till allmän domstol i brottmål

31 kap. 2 § 1st
BrB

Vc

D 4

Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare

29 § Smittskyddslagen

Ec

D 5

Anmälningsskyldighet enl. smittskyddslagen

31 § Smittskyddslagen

Ec

D 6

Yttrande till tillsynsmyndighet

13 kap. 2§ SoL
Gällande förordn.
och föreskrifter

Vc

D 7

Administrativa avtal

Vc

D 8

Försäljning av plats på särskilt boende

Vc

D 9

Yttrande med anledning av ärenden
från DO, JO

kap 13 6 § RF

Vc

D 10

Beslut rörande Riksfärdtjänst

Lag 1997:735

Handl.
Medborgarkontor

Lagrum

Delegat

Not.

Ec

Obs! LOU
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E

PERSONALÄRENDEN

Slag

Ärendegrupp

E 1

Anställning av personal

Nc

Samråd HR

E 2

Inrättande, indragning o omreglering av befattning

Fc, Vc, Sc

Samråd Nc
och HR

E 3

Arbetsmiljöuppgifter

Lagrum

AML

Delegat

Fc

Not.

Vidaredelegering
från Fc – se
arbetsmiljödelegation

E 4

Lön för medarbetare

Nc

E 5

Lön för medarbetare – kvarköp

Fc

E 6

Ledighet för medarbetare

Nc

E 7

Resor i tjänsten utanför Sverige men inom Norden och Baltikum

Vc

E 8

Resor i tjänsten utanför Norden och Baltikum
men inom EU, alla medarbetare inom
vård- och omsorgsförvaltningens ansvarsområde

Fc

E 9

Resor i tjänsten utanför EU, alla medarbetare inom
vård- och omsorgsförvaltningens ansvarsområde

Fc

E 10

Förbud mot bisyssla

E 11

Ersättning för förkomna eller förstörda ägodelar

E 12

Avstängning av medarbetare

E 13

Disciplinpåföljd för medarbetare

E 14

Yttrande med anledning av ärenden
från DO, JO

E 15

MBL-förhandlingar och samverkan

AB § 8

Samråd HR

Riktlinjer

Nc

Samråd HR
Se regler för
Bisyssla.

Nc

Anvisningar

AB § 10

Fc,Vc, Sc

Samråd HR

AB § 11

Fc, Vc, Sc

Samråd HR

Vc

Samråd HR

Fc, Vc, Sc

Samverkansavtal

MBL §§11,12,38
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E 16

Fortsatt anställning efter uppnådd pensionsålder

E 17

Uppsägning och avsked från arbetsgivarens sida

E 18

Avgångsvederlag samt Avtalspension

Dnr von/2013:32

Nc
AB § 33
LAS § 7

Fc

Fc

Samråd HR

Samråd HR
Riktl, KLK
2006-12-14

FÖRKORTNINGAR
LAGRUM
AB
AML
ArkL
BrB
FvL
KL
LAS
LoU
LSS
MBL
PuL
RF
SekrL
SFS
SoF
SoL

DELEGAT
Allmänna bestämmelser (kollektivavtal)
Arbetsmiljölag
Arkivlag
Brottsbalken
Förvaltningslagen
Kommunallagen
Lagen om anställningsskydd
Lagen om offentlig upphandling
Lagen om särskilt stöd
Medbestämmandelagen
Personuppgiftslagen
Regeringsformen
Sekretesslagen
Svensk författningssamling
Socialtjänstförordningen
Socialtjänstlagen

Ordf

Vård- och omsorgsnämndens ordförande

Fc
Vc

Förvaltningschef
Verksamhetschef

Ctr
Csu
Sc
Ec

Controller
Chef för stöd och utveckling
Sektionschef
Enhetschef

LSS-handl.
Biståndshandl.
Avgiftshandl.
HR
MAS
Nc
Registrator
Handl. Sf

LSS-Handläggare
Biståndshandläggare
Avgiftshandläggare
HR-specialist
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Närmaste chef
Registrator Central förvaltning
Handläggare Serviceförvaltningen
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7
Riktlinjer gällande biståndsbedömning för personer över 65
år (von/2012:71)
Förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till riktlinjer
för biståndsbedömning över 65 år.
Sammanfattning

Myndigheten på vård – och omsorgsförvaltningen ansvarar för att ta emot
ansökningar, utreda, bedöma behov samt fatta rättssäkra beslut utifrån Socialtjänstlagen. Enligt Socialtjänstlagen ska bistånd beviljas till skälig levnadsnivå. Utredningen ska visa på att behovet inte kan tillgodoses på annat
sätt för att bevilja bistånd samt hur vi anser att personen uppnår trygghet och
säkerhet i bostaden. För att kunna bedöma och fatta rättssäkra beslut finns
det behov av riktlinjer som vägledning för myndighetsutövningen inom äldreomsorgen.

Dnr von/2012:71

TJÄNSTESKRIVELSE
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Vård- och omsorgsförvaltningen
2013-03-19

Referens

Mottagare

Jenny Andersson

Vård och omsorgsnämnd

Dnr von/2012:71

Riktlinjer för biståndshandläggning för personer över 65 år
enl SoL
Förslag till beslut

Vård och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till riktlinjer
för biståndsbedömning över 65 år.
Sammanfattning

Myndigheten på vård – och omsorgsförvaltningen ansvarar för att ta emot
ansökningar, utreda, bedöma behov samt fatta rättssäkra beslut utifrån Socialtjänstlagen. Enligt Socialtjänstlagen ska bistånd beviljas till skälig levnadsnivå. Utredningen ska visa på att behovet inte kan tillgodoses på annat
sätt för att bevilja bistånd samt hur vi anser att personen uppnår trygghet och
säkerhet i bostaden. För att kunna bedöma och fatta rättssäkra beslut finns
det behov av riktlinjer som vägledning för myndighetsutövningen inom äldreomsorgen.
Ärendet

Myndigheten på vård – och omsorgsförvaltningen har ansvar för att ta emot
ansökningar, utreda, bedöma behov, fatta rättsäkra beslut samt följa upp fattade beslut. För att kunna bedöma och fatta rättssäkra beslut finns det behov
av riktlinjer som vägledning för myndighetsutövningen inom äldreomsorgen.
Det finns behov av att revidera de riktlinjer som finns idag, daterade till
2009-04-08. Lagändringar och nationella riktlinjer har trätt ikraft sedan
2009. Som exempel kan nämnas parboendegarantin som syftar till att makar
ska kunna bo tillsammans på äldreboende även om bara den ena är i behov
av vård och omsorg. Ett annat exempel är stöd i lagstiftningen till den som
vårdar en nära anhörig.
I de nya riktlinjerna ger vi förslag på att trygghetslarm ska beviljas genom
bistånd enligt Socialtjänstlagen, detta för att öka rättssäkerheten för brukaren men även för att öka kravet på dokumentation och kontroll i våra egna

Vård- och omsorgsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00
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enheter. I riktlinjerna beskrivs de vanligen förekommande insatserna som
brukaren kan få stöd och hjälp med.
Snöskottning är en insats som vi föreslår inte ska ingå i det kommunala
uppdraget. Snöskottningen är för förvaltningen en kostsam insats samt en
tidskrävande administrativ arbetsuppgift. Kostnaderna för december 2012
var cirka 80 tusen kronor och för januari 2013 cirka 30 tusen kronor.
Riktlinjer för biståndsbedömning för personer över 65 år innehåller även
riktlinjer för avgifter inom äldreomsorgen. Tidigare var det två separata dokument.
Förvaltningens förslag

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att nämnden antar de reviderade
riktlinjerna gällande biståndsbedömning för personer över 65 år.
Riktlinjerna innebär en ökad rättssäkerhet för kommuninvånarna samt att de
ökar inflytandet och delaktigheten. Riktlinjerna är skrivna så att medborgarna ska kunna ta del av dem. Riktlinjerna blir ett stöd för myndighetens tjänstemän när de ska utreda, bedöma och fatta beslut enligt Socialtjänstlagen.

Anne Lundkvist
Förvaltningschef

Bilagor

Riktlinjer för biståndsbedömning för personer över 65 år.
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8
Yttrande till Socialstyrelsen (von/2013:67)
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner yttrandet.
Sammanfattning

Socialstyrelsen har begärt nämndens yttrande över en felaktig hantering av
delegation. Felet har uppstått på grund av missförstånd och en felaktighet i
delegationsordningen. Detta rättas till i den nya delegationsordningen som
nämnden fattar beslut om 2013-04-23.

Dnr von/2013:67
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Vård- och omsorgsförvaltningen
2013-04-09

Referens

Mottagare

Anne Lundkvist

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens yttrande till Socialstyrelsen
gällande delegationsordning
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner yttrandet.
Sammanfattning

Socialstyrelsen har begärt nämndens yttrande över en felaktig hantering av
delegation. Felet har uppstått på grund av missförstånd och en felaktighet i
delegationsordningen. Detta rättas till i den nya delegationsordningen som
nämnden fattar beslut om 2013-04-23.
Socialstyrelsens begäran

Socialstyrelsen har påpekat att yttrande till tillsynsmyndighet inte är delegerat till tjänsteman. Förvaltningens verksamhetschefer har yttrat sig i flera
ärenden där Socialstyrelsen har begärt nämndens yttrande. Nu vill Socialstyrelsen att nämnden ska yttra sig över varför detta har hänt och hur nämnden
i fortsättningen kommer att hantera frågan.
Nämndens yttrande
I samband med att vård- och omsorgsnämnden senast ändrade sin delegationsordning 2012-01-24 delegerades yttrande till tillsynsmyndighet till
verksamhetschef (punkterna C 7och D 6). När det gäller området omsorg
om personer med funktionsnedsättning har det felaktigt stått att yttrandet
avser lagrum 13 kap 2§ SoL). Yttrande till tillsynsmyndighet är alltså inte
delegerat enligt 25§ LSS.
Tjänstemännen har inte uppmärksammat detta och följaktligen svarat som
om frågan hade varit delegerad. Socialstyrelsen har i åtta fall begärt nämndens yttrande igen, vilket har gjorts under mars månad. Punkt C7 ändras i
den nya delegationsordningen som vård- och omsorgsnämnden fattar beslut
om den 23 april.
Anne Lundkvist
Förvaltningschef

Vård- och omsorgsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 - 530 61854 Sms·0708-861155· E-post anne.lundkvist@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Dnr von/2013:67

