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Vård- och omsorgsnämnden
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Gabriel Melki (S)
Ordförande

Annita Olsson
Sekreterare

Gruppmöten:
S, V och MP träffas 14 maj kl 18.30 i Uno Åhrens rum på plan 8 i kommunalhuset. S V och Mp har även möte 21 maj kl 18.00 i mötesrummet på Xenter, övriga har möte 21 maj i restaurangen på Xenter kl 18.00.
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Synpunkter på flerårsplan 2014-2017 (von/2013:64)

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner synpunkterna till flerårsplan 20142017 och överlämnar dem till kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Sammanfattning

Nämnden har mottagit budgetberedningens förslag till flerårsplan 20142017 för synpunkter. Vård- och omsorgsnämnden har fått en generell uppräkning för löner och priser med 21,9 miljoner kronor och 20,0 mnkr till
verksamhetsökningar för 2013 och 20,0 mnkr för 2014. Vidare ingår effektiviserings- och besparingsuppdrag på 9,2 mnkr för 2014 samt 14,8 mnkr för
2015.

Dnr von/2013:64
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Referens

Mottagare

Kristina J Eriksson

Vård- och omsorgsnämnden

Flerårsplan 2014-2017

Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner synpunkterna till flerårsplan 20142017 och överlämnar dem till kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Sammanfattning

Nämnden har mottagit budgetberedningens förslag till flerårsplan 20142017 för synpunkter. Vård- och omsorgsnämnden har fått en generell uppräkning för löner och priser med 21,9 miljoner kronor och 20,0 mnkr till
verksamhetsökningar för 2013 och 20,0 mnkr för 2014. Vidare ingår effektiviserings- och besparingsuppdrag på 9,2 mnkr för 2014 samt 14,8 mnkr för
2015.

Synpunkter på förslag till flerårsplan 2014-2017
Sammanfattning av förslag till flerårsplan

Förslaget till flerårsplan beskriver ett hållbart Botkyrka, en utveckling i ett
30-årsperspektiv. Planeringsförutsättningarna bygger på två fristående delar, omvärldsanalys och invärldsanalys. Förslaget beskriver även kommunens vision och uppdrag. Vidare finns också förslag till ambitioner och
mål för åren 2014-2017 samt en ekonomisk plan för samma period.
I förslaget framhålls att det är viktigt att Botkyrka inte tappar fokus på en
hållbar utveckling, att vi fokuserar på rätt saker, är konsekventa och har tålamod. I invärldsanalysen sammanfattas budskapet om förutsättningarna
att klara ambitionerna i den gällande flerårsplanen i fem medskick.


Befolkningstillväxten fortsätter och vi står inför en period där
kärnverksamheterna möter ökade behov från större målgrupper.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 - 530 6 Sms·0708-682861· E-post kristina.j.eriksson@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se
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Samtidigt får vi svaga intäkter, vilket innebär skärpta behov av effektivitet i organisationen.
Äldreomsorgen möter en kontinuerligt ökande grupp äldre under
hela flerårsplaneperioden. Behovet av en utvecklad strategi för att
möta det tunga omsorgsuppdraget kvarstår.



Förskolor och skolor som, utöver fler barn och unga, också möter
svårigheter i verksamheterna med personalrekrytering, kompetensutveckling, lokalstandard m.m.



I slutet av perioden ligger stora upprustningsbehov i byggnader
och anläggningar nära. Kommunens investeringsplanering bör ske
i samspel med bostadsupprustningen vid miljonprogrammets förnyelse.



Ett ökat fokus på verksamheternas resultat och hur dessa redovisas
och kommuniceras behövs för att underlätta dialogen kring prioriteringar och förbättringsområden. De resultatanalyser och kvalitetsjämförelser som föreligger talar tydligt i denna riktning.

Enligt förslaget till ekonomisk plan har vård- och omsorgsnämnden fått en
generell uppräkning för löner och priser med 21,9 miljoner kronor. Enligt
förslaget får nämnden dessutom 20 miljoner kronor till verksamhetsökningar för 2014 och 20,0 miljoner kronor för 2015. Vidare ingår effektiviseringsoch besparingsuppdrag på 9,2 mnkr för 2014 samt 14,8 mnkr för 2015.
Vård- och omsorgsnämnden har tillsammans med arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att inför ettårsplanen utreda en modell där
finansieringsansvaret för daglig verksamhet överförs till vård- och omsorgsnämnden.
Inför remissomgången har inte någon av ambitionsökningarna i nämndernas
framåtsikter beaktats. Nämnderna bör därför i sina remissvar överväga följande frågor:




Kan någon/några av de mest angelägna ambitionsökningarna rymmas inom den föreslagna ramen och vad får det i så fall för konsekvenser för övrig verksamhet?
Vad blir annars konsekvensen av att ambitionsökningarna inte kan
genomföras?
Vilka åtgärder kan nämnden genomföra för att mildra konsekvenserna av den minskade ramen för brukare och medborgare?
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Vad innehåller förslaget för ramar för planperioden?

Enligt förslaget tillförs 20,0 miljoner kronor för volymökningar och verksamhetsförändringar. Resurserna ska fördelas mellan äldreomsorgen och
LSS-verksamheten. Vidare tillförs 21,9 miljoner kronor till pris och lönekompensation för 2014.
Vidare innehåller förslaget en investeringsram för
 Inventarier och ombyggnader med 1 mnkr årligen under perioden
 Gruppboenden, 15,0 mnkr 2015 och 15,0 mnkr 2017
 Servicebostäder, 6,0 mnkr 2015 och 6,0 mnkr 2017
 Äldreboende 50 platser, 125,0 mnkr 2017
För vård- och omsorgsnämnden och socialnämndens räkning har 8,0 miljoner kronor avsatts till tekniska nämnden. Resurserna ska användas för att
hålla en beredskap för projektering, köp av lägenheter eller när det dyker
upp möjliga objekt för boendelösningar.
I nämndens Framåtsikt 2014-2017 beskrev vård- och omsorgsnämnden ett
behov av volymökningar och verksamhetsförändringar med cirka 55,0
miljoner kronor för 2014 att jämföra med de föreslagna 20,0 miljoner kronor för volymökningar och verksamhetsförändringar. Behoven i Framåtsikten avsåg driftkostnader för nytt äldreboende och nya boenden inom
LSS-verksamheten, ökade behov av volymer inom hemtjänsten, behov enligt framtagen underhållsplan, utökning av handläggare inom myndighet,
tillkommande kostnader för ökad bemanning enligt Socialstyrelsens föreskrifter, förändrad dagverksamhet, arbetskläder inom hemtjänsten samt en
utökning av mobilt team.
Kända förändringar och volymökningar som vi står inför 2014?

I april 2014 öppnas ett nytt äldreboende, Tornet på 54 platser. Den beräknade driftskostnaden för 2014 är cirka 24,5 miljoner kronor. Därav är kostnaden för lokaler cirka 4,5 miljoner kronor, vilket är en fast kostnad oavsett
hur många avdelningar som öppnas. För att klara att öppna Tornet inom den
föreslagna ramen för 2014 krävs kraftiga åtgärder och effektiviseringar
inom våra verksamheter. En åtgärd kan vara att ändra hyressättningen för att
få en högre finansieringsgrad med hjälp av hyresintäkter från brukarna.
Vår ambition är att samtliga platser kommer att tas i bruk vid starten i april
2014. Cirka 60 nya externa placeringar beviljas på särskilda boende varje år.
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En formulering ska tas fram för nya beslut under 2013 som innehåller förbehållet att den enskilde kommer att beredas plats på särskilt boende inom
Botkyrka kommun från och med 2014.
Två nya boenden inom LSS kommer att startas under perioden november
2013 till februari 2014. En beräknad driftkostnad för 2014 motsvarar cirka
12 miljoner kronor.
Hemtjänst beräknades i Framåtsikten öka med cirka 3 000 timmar. Antalet
timmar under första kvartalet 2013 visar en stor volymökning vilket innebär
att prognosen för 2013 är 410 000 timmar. Det är en volymökning på cirka
38 000 timmar. För 2014 innebär detta en volymökning med cirka 12,5 miljoner kronor. För att klara denna volymökning inom den föreslagna ramen
för 2014 krävs kraftiga åtgärder och effektiviseringar inom våra verksamheter. Om nämndens volymökningar inom hemtjänsten inte kompenseras i
budgeten måste hemtjänstpengen till utförarna sänkas med cirka 9 %.
Underhållsplanen identifierar behov och kostnader för våra lokaler under
planperioden. För 2014 beräknas behovet enligt planen till 1,5 miljoner, vilket vi idag inte har utrymme för inom den föreslagna ramen.
Upphandlingsprocessen av nytt verksamhetssystem pågår vilket gör att vi
inte känner till driftkostnaden för kommande år, men en rimlig kostnad kan
ligga omkring 2,0 till 2,8 miljoner kronor för vård- och omsorgsförvaltningen. Idag har vi en årskostnad på 0,4 miljoner kronor.
Nya riktlinjer och förändrad lagstiftning ställer krav på verksamheten

Socialstyrelsens åläggande att biståndsbedömda insatser på äldreboende blir
obligatoriska innebär merarbete för biståndshandläggarna. Socialstyrelsens
krav idag är att biståndshandläggarna ska fatta två beslut, ett på särskilda
boenden och ett på själva insatserna. Det innebär att det kommer bli ett omfattande arbete för biståndshandläggarna från 2014. Myndighet behöver utöka med ytterligare minst en handläggartjänst.
Ökning av bemanning enligt Socialstyrelsens föreskrifter för personer med
demenssjukdom i enlighet med de nationella riktlinjerna för vård och omsorg till personer med demenssjukdom, har beräknats till cirka 14 mnkr på
somatiska boenden, såväl omvårdnadspersonal som HSL-personal. Ökningen ryms inte i den föreslagna ramen. Socialstyrelsens föreskrift om bemanning för personer med demenssjukdom kan därför inte följas.
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Vilka konsvekvenser får förslaget för våra verksamheter?

Den föreslagna budgetramen är betydligt lägre än de bedömningar och beräkningar vi gjorde i Framåtsikten.
Inom såväl hemtjänsten som särskilt boende ska vi ha en effektiv schemaläggning. En förutsättning för detta är en avancerad kunskap om personalekonomi. Förvaltningen har ett pågående arbete med att effektivisera schemaläggningen. Då måste vi skapa en flexibel organisation där all arbetstid
inte är schemalagd utan tillåter ändringar under schemaperioden.
Projektet Ökad sysselsättningsgrad har påbörjats och berör i första hand
vård- och omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kultur- och
fritidsförvaltningen. I april 2013 ska respektive förvaltningarna utarbetat
delprojektplaner. Projektets huvudmål är berörda förvaltningar har vidtagit
åtgärder som gjort att alla tillsvidareanställda som har en ofrivillig deltidsanställning senast 31 januari 2014 fått erbjudande om heltid eller en deltidsanställning med ökad sysselsättningsgrad.
Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar för att erbjuda alla anställda en
tjänstgöringsgrad som de själva önskar. Under 2012 minskade antalet timanställningar för att nå en högre kontinuitet för brukarna och en bättre styrning av verksamheten. En konsekvens av en effektivisering kan innebära att
grundbemanningen måste sänkas och timanställningarna kommer troligen
återigen att öka, vilket kan påverka projektets mål.
Ytterligare konsekvenser av effektiviseringar är minskade möjligheter till
planeringsdagar, reflektionstid, kvalitetsgrupper, utbildningar och övriga
kompetensutvecklingsinsatser. Värdighetsgarantiarbetet bygger på möten i
teamet där man tillsammans reflekterar över situationer i vardagen. Dessa
möten kommer att minimeras. Vidare har Kommunal centralt gått ut i landets alla kommuner med krav på en plan för införande av arbetskläder i
hemtjänsten, vilket inte ryms i den föreslagna ramen.
För andra halvåret 2013 tillfördes medel, 600 tkr, för att starta upp en dagverksamhet för personer med demenssjukdom i Tullinge. I ramen för 2014
finns inte denna verksamhet som helårseffekt. När kommunfullmäktige fattar beslut om ambitionsökningar inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde så måste även resurser för fortsatt drift under kommande år
öka våra ramar med motsvarande. Konsekvenser blir annars att vi måste
göra besparingar inom övriga befintliga verksamheter.
Effektiviseringar inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning innebär en sänkning av ersättningsnivåerna med cirka 2 till 4 procent vilket är
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en minskning med cirka 25 till 50 procents tjänst på respektive enhet. Under
2012 har stora anpassningar till budgetramen genomförts och ytterligare anpassningar innebär risk att vi inte kan ge goda levnadsvillkor för våra brukare. Individuella aktiviteter kan komma att minska och det innebär även en
stor risk att vi behöver arbeta med så kallade delade turer och/eller dra ner
tjänstgöringsgraden för medarbetare i syfte att kunna hålla brukarfokus.
Vidare bör vi genom en ”strukturomvandling” nå en mer effektiv organisation. Det vill säga att de som bor på gruppbostad ska ha behov av att bo på
gruppbostad. Idag bor flera personer i gruppbostad som skulle klara att bo i
en servicebostad eller till och med i egen lägenhet med stöd av ett mobilt
team. Gruppbostadsplatser kostar betydligt mer än servicebostadsplatser.
Kan vi göra om gruppbostäder till servicebostäder i kombination med att
brukare bor ”rätt” efter sina behov skulle vi kunna effektivisera utan att riskera goda levnadsvillkor. Det är svårt att beräkna ut hur mycket detta skulle
kunna generera, men uppskattningsvis cirka 1,0 miljoner kronor billigare
per år. Det finns ytterligare möjligheter att förändra och flytta brukare till
mer passande enheter för att kunna driva verksamheten mer resurseffektivt.
Det är också svårt att bedöma den kommande lönerevisionen. Trenden i avtalsrörelserna tyder på ökade löner. För varje procentenhets ökning utöver
löneutrymmet vid löneöversynen innebär en merkostnad för förvaltningen
på cirka 7,0 miljoner kronor.
För att klara effektiviseringskrav behöver vi prioritera. Kvalitetshöjningar
som inte leder till sänkta kostnader kan inte genomföras. Vi måste prioritera
de processer som innebär minskade kostnader samtidigt som vi måste säkerställa att våra kärnprocesser fungerar enligt lagstiftningen.
Mål och åtaganden

Utifrån flerårsplanens mål och ambitioner tar nämnden fram en ettårsplan
för det kommande året samt även mål på längre sikt. Ettårsplanen beskriver
hur dessa mål och resultat ska uppnås och hur nämnden bidrar till en
gemensam måluppfyllelse i kommunen. Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att nämnden kommer att få betydande svårigheter att uppnå en del av
sina mål när stor del av arbetet måste fokusera på effektiviseringar.
Förvaltningens ekonomiska situation gör att effektiviseringar får konsekvenser på ambitionsnivån inom delar av våra verksamheter. Vi kommer
framförallt att fokusera på målområden som - välfärd med kvalitet för alla
och en effektiv och kreativ kommunal organisation. I mål 12 ser vi svårigheter att uppnå några av indikatorerna. Det avser framförallt tillsvidareanställ-
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ningar, heltid och deltid, trots att det finns ett tydligt uppdrag från personalutskottet.
Investeringar

Förslag till innehåller en investeringsram för:
 Inventarier och ombyggnader med 1 mnkr årligen under perioden.
 Gruppboenden, 15,0 mnkr 2015 och 15,0 mnkr 2017
 Servicebostäder, 6,0 mnkr 2015 och 6,0 mnkr 2017
 Äldreboende 50 platser, 125,0 mnkr 2017
Utifrån kommande behov av platser behöver nya grupp- och servicebostäder
byggas årligen. Vi beskrev i Framåtsikten en generell ökning av antalet personer med neuropsykiatriska funktionshinder vilket ökar behovet av serviceboenden och stöd i eget boende av team. Den investeringsram som ingår i
förslaget täcker inte det förväntade behovet. Under perioden behöver vi planera för att gruppboende eller servicebostäder byggs årligen.
Vidare innehåller förslaget en minskad investeringsram med cirka 7 miljoner kronor årligen avseende gruppboenden.
För att skapa ytterligare servicebostäder LSS förutsätts att vård- och omsorgsnämnden tillsammans med tekniska nämnden söker lämpliga lösningar
i befintligt bestånd och i samband med nyproduktion av lägenheter.
Investeringsplanen innehåller inga medel för ombyggnad av Tumba äldreboende och ersättningsboenden till följd av att Tumba äldreboende förändras. Avsikten är att en extern part tar över fastigheten, genomför ombyggnaden och även bygger ersättningsboenden.

Anne Lundkvist
Vård- och omsorgschef
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Delårsrapport 1
Skickas ut senare
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Svar på motion- Fritidsledare till våra vård- och omsorgsboende i Botkyrka kommun (von/2013:27)
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anse motionen
besvarad
Sammanfattning

Vård- och omsorgsboende i Botkyrka kommun har arbetat med att utveckla
det sociala innehållet för de boende bland annat med hjälp av ett projekt under 2012. Det sociala innehållet kan innebära vitt skilda aktiviteter från egen
tid varje vecka med personal som läser tidningen till stora sammankomster
med uppträdande, dans och fest.
Motionären efterfrågar en utveckling av det sociala innehållet och anser att
förvaltningen på prov ska anställa två fritidsledare som ska säkerställa det
aktiva livet för våra äldre.
Motivering

Vård- och omsorgsboenden i Botkyrka har ett brett utbud av kulturella och
sociala insatser. Förvaltningen har även under 2012 vidareutvecklat arbetet
för att se till att det förekommer både grupp- respektive individuella aktiviteter. Det nämnda innebär bl a att en boende får en egen tid varje vecka som
används helt utifrån den boendes behov och önskemål. Vidare har också
varje boende ett kulturombud och förvaltningen arbetar med att utveckla den
rollen för att än mer stärka de sociala insatserna.
Utöver det nämnda så finns också ett stort förebyggande arbete som sker på
våra mötesplatser eller hos olika organisationer och som medborgare på
vård- och omsorgsboenden tar del av. Alla dessa insatser och mycket annat
som sker inom ramen för sociala och kulturella aktiviteter för äldre tillgodoser väl motionärens intentioner.
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Referens

Mottagare

Mahria Persson Lövkvist

Vård- och omsorgsnämnden
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Motion (FP) - Fritidsledare till våra vård- och omsorgsboende i Botkyrka kommun
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anse motionen
besvarad
Sammanfattning

Vård- och omsorgsboende i Botkyrka kommun har arbetat med att utveckla
det sociala innehållet för de boende bland annat med hjälp av ett projekt under 2012. Det sociala innehållet kan innebära vitt skilda aktiviteter från egen
tid varje vecka med personal som läser tidningen till stora sammankomster
med uppträdande, dans och fest.
Motionären efterfrågar en utveckling av det sociala innehållet och anser att
förvaltningen på prov ska anställa två fritidsledare som ska säkerställa det
aktiva livet för våra äldre.

Förutsättningar

Förvaltningen ställer sig positiv till principen att utveckla det sociala och aktiva livet för de äldre som bor på vård- och omsorgsboende i Botkyrka
kommun. Dock ser vi att väldigt få av de som bor i ett vård- och omsorgsboende har förmågan och/eller viljan att delta i stora aktiviteter som innebär
transporter och stora folksamlingar. Väldigt många av de boende har i våra
projekt uttryckt att de helst vill ha egen tid med personal för att kunna göra
mindre aktiviteter i sin egen bostad.
En kartläggning har gjorts i mars och april 2013, över vilka aktiviteter som
görs på särskilda boenden i kommunen. Kartläggningen har gått till så att
frågor har ställts till enhetschefer, personal och brukare på samtliga boenden. Därefter har en kategorisering gjorts utifrån större events eller mindre,
individuella insatser. Kartläggningen har visat att det idag pågår 4-7 större
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Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08-530 618 64 Sms·/HandläggareMobilTelefon/· E-post mahria.persson-lovkvist@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2013-02-19

aktiviteter per vecka på varje boende. Det kan till exempel vara dans, musikuppträdande, filmvisning, bakning, gymnastik, herr- och damklubb.
Samtliga boenden har också infört individuella aktiviteter som kan innebära
att en boende får egen tid varje vecka som används helt utifrån den boendes
behov och önskemål. Det kan vara aktiviteter som högläsning, hårvård,
massage, promenad, restaurangbesök eller korsord mm.
Kartläggningen har vidare visat att många av de som bor på ett vård- och
omsorgsboende på grund av att de är multisjuka, i första hand behöver en
kvalitativ vård- och omsorg. Önskemål från de boende är att sociala aktiviteter bör utformas individuellt med egen tid för varje brukare som kan användas till att samtala eller komma ut i dagrummet. De större aktiviteterna upplevs ibland av de boende som mycket påfrestande. Ställs frågan till de boendes anhöriga så anser de generellt att det görs alldeles för lite och att de stora aktiviteterna är av stor vikt.
Som ett försök på 6 månader, under förutsättning att extra medel tillförs,
kan förvaltningen tänka sig en utveckling mot att utöka med personal med
rätt kompetens som då har ett specialuppdrag att utveckla det sociala och
kulturella livet på våra vård- och omsorgsboenden. Det bör vara personal
med kompetens både inom fritids- och kulturområdet och inom vård- och
omsorg för att tillföra de äldre en högre kvalitet. Det är inte förvaltningens
uppfattning att det med befintliga resurser går att utöka med personal som
har som enda uppgift att driva sociala aktiviteter.

Anne Lundkvist
Vård- och omsorgschef
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MOTION
2012-12-13

Fritidsledare till våra vård- och omsorgsboende i Botkyrka kommun
Förslag till beslut:
att

kommunfullmäktige uppdrar åt vård- och omsorgförvaltingen att anställa två
fritidsledare på två av våra vård- och omsorgsboenden.

att

efter sex månader utvärdera verksamheten. Vid goda resultat utöka samtliga av
våra vård- och omsorgsboenden med en fritidsledare.

Motivering
Det finns mycket gott att säga om vård- och omsorgsboende i Botkyrka kommun men vi
måste ständigt sträva mot att utveckla verksamheten. Det sociala livet på våra vård- och
omsorgsboende kan bli bättre. På ålderns höst förtjänar alla en värdig tillvaro och vård men
även att få ”leva livet hela livet”. Huvuduppgift för äldreomsorgen är vård och omsorg i
ordinärt eller särskilt boende med vi bör anstränga oss ytterligare och sätta ribban högre för att
erbjuda dem ett gott liv.
Den sociala samvaron är viktig för alla i stort och särskilt viktigt för våra äldre. Ett aktivt och
socialt liv bidrar till att den fysiska och psykiska hälsan upprätthålls. Regelbunden fysisk
stimulans kan förbättra den kognitiva funktionen och kan bland annat förebygga demens och
benskörheten hos våra äldre. Men det ger även livskvalité och en guldkant i tillvaron.
Folkpartiet anser att det på sikt bör anställas en fritidsledare på varje äldreboende som
säkerställer det aktiva livet för våra äldre.
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Motion (M) - Inför mobila team inom hemtjänsten för människor med demenssjukdom (von/2013:59)
Förslag till beslut

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

Vård- och omsorgsförvaltningen har ett ökat tryck på omsorg för personer
med demenssjukdom. Under 2012 har ett projekt drivits med syfte att implementera de nationella riktlinjerna för personer med demenssjukdom. Projektet har utbildat demenscoacher på samtliga demensboenden i kommunen
och personal har erbjudits möjligheten att gå en webbaserad utbildning i
demens, ABC. Över 100 personer har gått utbildningen.
I äldreomsorgens verksamhetsplan för 2013 har ett mål satts för att utbilda
minst en demenscoach på varje avdelning, även på somatiska avdelningar,
för att säkerställa att de personer som bor på somatisk avdelning med demensdiagnos får en god vård- och omsorg i enlighet med de nationella riktlinjerna. Dessutom har ytterligare ett mål uttryckts i verksamhetsplanen där
avsikten är att utbilda demenscoacher även inom hemtjänsten. Hemtjänstpersonalen är ofta ensamma i sitt arbete och möter många människor med
demenssjukdom i ordinärt boende. ABC-utbildning ska genomföras även av
personalen inom hemtjänsten.
Motivering

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar intensivt med befintliga demensutmaningar. Man har under 2012 utbildat flertalet demenscoacher, genomfört
projekt för att implementera de nationella riktlinjerna för personer med demenssjukdom, skapat bättre arbetsmetoder och rutiner, stärkt stödet till anhöriga och framförallt flyttat fokus från verksamhetscentrerat arbetssätt till
medborgarinriktat arbetssätt. Det nämnda arbetet har främst skett inom särskilda boenden, men ambitionen är nu att föra in det även inom Hemtjänsten.

Dnr von/2013:59
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Vidare har också förvaltning i uppdrag att ta fram en övergripande demensstrategi som bl a ska möta kommande behov och därmed lyfta fram organiseringsperspektivet. Till detta pågår också och ett utvecklingsarbete av hemtjänsten och dess organisation. Mot bakgrund av det beskrivna och det pågående utvecklings- och förstärkningsarbete som sker inom demensområdet
och hemtjänsten och med hänsyn till kommande utmaningar såsom Kommunalisering av hemsjukvården, och dess utfall är det viktigt att i dagsläget
inte binda upp sig till en specifik organisationsform. Förvaltning bör kontinuerligt finna kvalitativa, kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara lösningar.
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Referens

Mottagare

Mahria Persson Lövkvist

Vård- och omsorgsnämnden

Motion (M) - Inför mobila team inom hemtjänsten för människor med demenssjukdom
Förslag till beslut

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

Vård- och omsorgsförvaltningen har ett ökat tryck på omsorg för personer
med demenssjukdom. Under 2012 har ett projekt drivits med syfte att implementera de nationella riktlinjerna för personer med demenssjukdom. Projektet har utbildat demenscoacher på samtliga demensboenden i kommunen
och personal har erbjudits möjligheten att gå en webbaserad utbildning i
demens, ABC. Över 100 personer har gått utbildningen.
I äldreomsorgens verksamhetsplan för 2013 har ett mål satts för att utbilda
minst en demenscoach på varje avdelning, även på somatiska avdelningar,
för att säkerställa att de personer som bor på somatisk avdelning med demensdiagnos får en god vård- och omsorg i enlighet med de nationella riktlinjerna. Dessutom har ytterligare ett mål uttryckts i verksamhetsplanen där
avsikten är att utbilda demenscoacher även inom hemtjänsten. Hemtjänstpersonalen är ofta ensamma i sitt arbete och möter många människor med
demenssjukdom i ordinärt boende. ABC-utbildning ska genomföras även av
personalen inom hemtjänsten.

Strategi

Förvaltningen har en ambition att skapa en tydlig demensstrategi där första
steget är att utbilda så många i personalen som möjligt inom demens. För att
ytterligare utveckla hemtjänsten kan ett demensteam vara en rimlig strategi.
Detta bör dock planeras så att det inte blir några få i personalgruppen som
har spetskompetens medan andra inte har fått någon kompetensutveckling i
demensfrågor. Då endast ett fåtal personer har tillräcklig kompetens kan
konsekvensen bli att väldigt få brukare får del av den.

Vård- och omsorgsförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45 · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08-530 618 64 Sms·/HandläggareMobilTelefon/· E-post mahria.persson-lovkvist@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Dnr von/2013:59

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2013-03-28

Utvecklingen för hemtjänsten och en demensstrategi bör därför vara att under 2013 utbilda minst en demenscoach i varje enhet, därefter under 2014
planera en tydligare insats i form av team. Team bör formas för samtliga
brukare oavsett demenssjukdom för en högre kontinuitet och trygghet för
brukaren. I teamet kan flera professioner ingå och som stöd bör demenssjuksköterskan vara den som handleder personalen och vidareutbildar i demensfrågor.
Anne Lundkvist
Vård- och omsorgschef
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MOTION
Kommunfullmäktige
2013-02-21
Inför mobila team inom hemtjänsten för människor med demenssjukdom
Inom omsorgsboende för personer med demenssjukdom har personalen fått möjlighet
att fördjupa sina kunskaper om demenssjukdomar och om personcentrerad omvårdnad
med hjälp av demenscoacher och ABC-utbildning på nätet.
De flesta demensboenden har implementerat en personcentrerad arbetsmodell med en
demenscoach i spetsen.
Detta enligt den slutrapport; ”Demensprojekt Implementering av nationella riktlinjer för
vård och omsorg vid demenssjukdom”, som behandlades i Vård- och omsorgsnämnden
den 12 januari. Projektet är initierat med anledning av att Socialstyrelsen gav ut
nationella riktlinjer för vård och omsorg under 2010 för att förbättra omhändertagandet
av personer med demenssjukdom och kommunikation med deras anhöriga/närstående.
För Botkyrkas del har projektet gjort att man ändrat fokus i omsorgen från ett
personalcentrerat arbetssätt till ett personcentrerat. Fokus ligger dessbättre numer på det
individuella och det särskilda behov som demenssjukdomen för med sig för den
enskilde personen.
Botkyrka kommun bygger för närvarande om ett antal omvårdnadsplatser i särskilt
boende till just demensboende. Det är nödvändigt då efterfrågan och behovet av
demensplatser ökar. Ändå kommer det att fattas platser för människor med
demenssjukdom enligt allmänna beräkningar.
I Botkyrka har vi också ett annat problem; vi har dessvärre, på vissa boenden, blandad
grupp med både somatiskt sjuka och demenssjuka.
Dessutom finns det redan i dag många med demenssjukdom som bor i eget boende och
som klarar det med hjälp av hemtjänsten.
Eftersom det finns många medarbetare inom hemtjänsten så tar det naturligtvis en
väldigt lång tid innan all hemtjänstpersonal fått samma utbildning som personal inom
omvårdnads/demensboendena har fått.
Icke desto mindre har demenssjuka i eget boende samma rätt till personcentrerat
arbetssätt som de som bor på omvårdnadsboende och med fokus på de särskilda behov
som demenssjukdomen förorsakar.

Därför är vårt förslag att Botkyrka inför mobila team med specialutbildad
hemtjänstpersonal för de personer som bor i eget boende och behöver hjälp av
hemtjänsten.
Vi föreslår kommunfullmäktige
att

uppdra åt Vård-och omsorgsförvaltningen att införa specialutbildade mobila
team riktade mot personer med demenssjukdom.

Kia Hjelte

Catarina Ekeståhl

Lars Robin
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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
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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
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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.
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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Inledning
Riktlinjerna ska vara en vägledning inför beslut. De är tolkningar av lagtexter,
författningar, domar och utlåtanden från Socialstyrelsen eller Justitieombudsmannen. Riktlinjerna utgör ingen ram för vad den enskilde kan ansöka om utan
ska vara en vägledning inför beslut kring en given fråga.
Botkyrka kommun anser det viktigt att medborgare känner sig trygg i sitt eget
hem. För personer som behöver finns möjligheter att få hjälp och stöd i hemmet. De flesta hjälpinsatserna är biståndsprövade och är avgiftsbelagda. Behoven prövas individuellt utifrån hur den sökandes förutsättningar att klara sin
vardag och grundar sig på beslut utifrån gällande lagstiftning.
Vård- och omsorgsnämndens verksamhet skall bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Allt bistånd och alla insatser bygger på frivillighet som den enskilde kan välja att tacka ja eller nej till eller
överklaga om han eller hon inte är nöjd med beslutet.
I beslutet ska det framgå vad den sökande inte själv klarar och varför samt när
och hur ofta hjälpen behövs.
I Botkyrka tar vi hänsyn till personer med finsk härkomst, eftersom Botkyrka
kommun är ett förvaltningsområde för finska. Det innebär att finsktalande personer har rätt att använda finska både muntligt och skriftligt vid till exempel
kontakt med myndigheter. Saknar sökanden juridiskt biträde kan han eller hon
kräva få en skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering i ärendet på
finska.
Exempel på hjälp som man kan ansöka om
• Anpassning av bostad
• Hjälp med personlig omvårdnad
• Inköp, klädvård och städning
• Ledsagning
• Mathållning
• Trygghetslarm

BOTKYRKA KOMMUN
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Följande serviceinsatser ingår inte inom ramen för så kallad skälig levnadsnivå:
• snöskottning
• sanering av hela eller delar av bostad
• fastighetskötsel
• vedhuggning
• storstädning av bostad samt balkong, altan och förråd
• tillsyn och skötsel av djur
• hantering av latrin
I dessa fall hänvisar vi till samhällets och tjänstemarknadens vanliga utbud.
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1. Stöd och hjälp för den som bor i ordinärt boende
Biståndsparagrafen, 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL), är utformad som en
rättighet för den enskilde. Den som uppfyller kriterierna i paragrafen har rätt
till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.
Dessa kriterier är:
• Den enskilde ska ha ett behov av bistånd som han eller hon inte kan
tillgodose själv.
• Behovet kan inte heller tillgodoses på annat sätt.
Biståndet ska försäkra att den sökande får skälig levnadsnivå. Av denna rättighet för den sökande följer en skyldighet för kommunen att leva upp till lagens
krav. Den sökande har dock alltid i första hand ett eget ansvar för att klara sin
försörjning och livsföring i övrigt. Begreppet livsföring i övrigt rymmer alla de
olika behov som den sökande kan ha för att nå en skälig levnadsnivå. En individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall.
1.1 Hemtjänst

En väl fungerande hemtjänst är grunden för att brukare ska kunna bo kvar i sin
bostad. Alla som har hemtjänst ska känna sig trygga med den vård och omsorg
som de får i hemmet. Hemtjänst kan vara service- och omvårdnadsinsatser,
men också andra insatser för att stimulera social kontakt och aktivering.
Med serviceinsatser menas praktisk hjälp med hemmets skötsel, såsom hjälp
med städ, tvätt, inköp och andra viktiga ärenden. Hit hör också att laga mat
eller hjälp med att få hem färdiglagad mat.
Med omvårdnad menas de personliga insatser som behövs för att tillfredsställa
fysiska, psykiska, eller sociala behov. Det kan handla om hjälp för att kunna
äta och dricka, klä sig och förflytta sig, sköta personlig hygien eller insatser för
att bryta isolering och för att känna trygghet och säkerhet i hemmet.
Besluten ska vara tidsbegränsade, max ett år får ett beslut gälla men ska sättas
utifrån hur långvarigt behovet kan tänkas vara.
1.2 Hemtjänst under sommarvistelse

Bosättningskommunen, den kommun sökanden bor i, ansvarar för det stöd och
den hjälp enligt SoL som den sökande behöver även om han eller hon tillfälligt
vistas i en annan kommun, oavsett vistelsens längd (2 a kap. 3 § SoL).
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Vistelsekommunen, den kommunen sökanden tillfälligt vistas i, ska på begäran
hjälpa till med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna
pröva den sökandes behov av stöd och hjälp (2 a kap. 6 § 1 SoL). Den sökande
kan behöva helt eller delvis andra insatser i till exempel sommarstugan än i sitt
ordinarie boende. Insatser kan behöva anpassas till omgivningen och miljön
där de ska utföras. Vistelsekommunen ska också verkställa ett beslut om bosättningskommunen begär det (2 a kap. 6 § 2 SoL). Bosättningskommunen ska
ersätta vistelsekommunen för kostnader för att verkställa ett beslut som bosättningskommunen fattat (2 a kap. 7 § SoL). Ersättningen betalas enligt bosättningskommunens ersättningsnivå för motsvarande insats. Beslutet ska vara
tidsbegränsat.
1.3 Trygghetslarm

Trygghetslarm kan beviljas om den sökande känner oro, har ökad fallrisk eller
av annan anledning har behov av att påkalla personal.
Avgift utgår för trygghetslarmet. Ska en botkyrkabo vistas i en annan kommun
en kortare period och är i behov av larm under vistelsen får handläggaren i
Botkyrka bevilja ett trygghetslarm enligt socialtjänstlagen då de flesta kommuner installerar larm utifrån biståndsbeslut.
1.4 Stöd och hjälp av hemtjänst

Hemtjänst ges som ett individuellt behovsprövat bistånd enligt 4 kapitlet 1 §
SoL. Nedan beskrivs de vanligast förekommande insatserna. Den sökande har
rätt att ansöka om stöd och hjälp och få det prövat. Beslutet ska vara tidsbegränsat.
1.4.1 Städning och fönsterputs

Den som av olika skäl inte längre klarar av hemmets skötsel såsom att städa
och att putsa fönster ska kunna få hjälp med det om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Hjälp med städning och fönsterputs beviljas normalt för bostad om två rum och kök samt hygienutrymme för ensamboende. För makar,
registrerade partner och sammanboende kan ytterligare ett rum ingå, även om
de har ett gemensamt sovrum. I beslut om städning ingår fönsterputs 1 gång
om året.
Städning

Beroende på vad den sökande själv kan uträtta består hjälp med städning normalt av dammsugning och våttorkning av golv, dammtorkning, rengöring av
kök och badrum. Vid behov, minst två tillfällen per år, ska också skåpluckor,
dörrar och lister torkas av samt kyl, frys och spis och spisfläkt rengöras. I städ
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ingår också att bära ut sopor men det ska dock framgå av beslutet. I Botkyrka
kommun är utgångspunkten att det är skäligt att få sin bostad städad varannan
vecka. Vid särskilda skäl, till exempel allergi, kan det vara nödvändigt att få
hjälp med städning oftare.
I bedömningen ska hushållsgemenskapen vägas in. Om hushållet omfattar
vuxna och barn måste biståndshandläggaren ta hänsyn till detta i bedömningen.
Den sökande måste själv stå för städutrustning.
Fönsterputs

Hemtjänst omfattar även hjälp med att putsa fönster. Hur ofta fönsterputs behövs kan variera, bland annat beroende på var bostaden är belägen. Skäligt är
att få fönster putsade en gång per år. Hur ofta fönstren ska putsas och hur
många fönster som omfattas ska framgå av beslutet. Dessa tillfällen ska inte
ersätta ordinarie städtillfällen.
I fönsterputsen ingår också rengöring av fönsterkarmar och lister. Dubbla fönster ska öppnas och rengöras på samtliga sidor. En individuell bedömning görs
av hur lång tid det åtgår att genomföra det som ingår i beslutet.
Byte av gardiner utförs av Botkyrkafixaren. Inglasad balkong ingår inte i fönsterputsen.
Samlat ansvar för hemmets skötsel

För den som har ett mer omfattande behov av serviceinsatser kan det vara svårt
att ange alla sysslor i hemmet som den enskilde behöver hjälp med. Beslutet
om hjälp med städning kan då kompletteras så att det även omfattar ett samlat
ansvar för hemmets skötsel. Detta innebär att utföraren tar ett samlat ansvar för
hemmets skötsel.
Tillsynsstädning

För den som av särskilda skäl bedöms vara i behov av ytterligare städinsatser
kan tillsynsstädning komma ifråga. Det kan röra sig om till exempel daglig
rengöring av hygienutrymmen.
1.4.2 Tvätt

Den som inte längre kan klara av att sköta sin tvätt och inte kan få behovet
tillgodosett på annat sätt, kan få hjälp med det. Behovet av hjälp med tvätt varierar beroende på den sökandes personliga förhållanden. Hjälp med tvätt kan
ges om det finns tillgång till tvättmaskin i bostaden eller tvättstuga i anslutning
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till fastigheten. Om tillgång till tvättmaskin eller tvättstuga saknas ska personalen vara behjälplig med att skicka tvätten till tvättinrättning. Den enskilde står
själv för dessa kostnader.
I tvätt ingår tvätt av kläder, sortera, hänga tvätt och vika ihop tvätt när den är
torr. I hjälp med tvätt inkluderas även tvätt av sängkläder. Stryka ”gångkläder”
och i enstaka fall hjälp med att stryka en duk eller gardin ingår också. Mangling ingår inte.
I Botkyrka kommun är utgångspunkten att det är skäligt att få hjälp med tvätt
varannan vecka.
Vid särskilda skäl, till exempel inkontinens, kan det vara nödvändigt att få
hjälp med tvätt oftare.
Den som inte själv klarar av att bädda rent i sin säng kan få hjälp med det.
1.4.3 Inköp

Den som inte längre klarar av att själv göra sina inköp ska kunna få hjälp med
det om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Om inte särskilda skäl föreligger är det rimligt att inköp av dagligvaror sker varje vecka. Inköpen görs
genom att beställa på internet eller i närmaste livsmedelsbutik med fullgott
sortiment. Hjälp med andra inköp än dagligvaror beviljas efter individuella
behov.
1.4.4 Ärenden

Den som inte längre själv kan klara av att sköta sin ekonomi, eller kan få behovet tillgodosett på annat sätt, bör i första hand använda betalservice och autogiro. I de fall den sökande har behov av hjälp vid uttag av kontanter ska
han/hon i första hand få hjälp till butik som erbjuder kassaservice, bank eller
bankomat för att själv göra uttag.
Om det inte är möjligt för den sökande att själv eller tillsammans med personal
klara av sina ekonomiska göromål bör en ställföreträdare med fullmakt eller
god man vara den enskilde behjälplig.
Ärenden kan vara till exempel bank, apotek och systembolag. I beslutet ska
framgå vilken form av ärende som beviljats.
1.4.5 Mat och måltider
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Mat är inte bara nödvändigt, den kan också vara dagens viktigaste händelse.
Den som inte själv kan laga sin mat, eller kan få behovet tillgodosett på annat
sätt, kan få hjälp med enklare matlagning, eller leverans av matlådor. Behovet
av annan hjälp i samband med måltider kan också ingå i bedömningen.
Matdistribution

Vid beviljad hjälp med måltider kan den sökande få matlådor levererade. Matlådor medför ofta en merkostnad vilket kan påverka den sökandes minimibelopp. Detta innebär att den sökande kan ha rätt till ett individuellt tillägg, se
gällande regler för vård- och omsorgsförvaltningens avgiftssystem. Matlådorna
levereras från egen leverantör.
1.4.6 Utevistelse, följeslagare, ledsagning, samvaro

Alla ska ha en möjlighet att komma ut från sin bostad och vistas ute en stund.
Promenader är också en viktig motion som på sikt kan motverka ökat vårdbehov. Det är angeläget att i bedömningen beakta den enskildes behov och önskemål av utevistelse och sociala aktiviteter.
Promenad

Promenad innebär hjälp av personal vid promenader i närområdet eller bara
hjälp att komma ut från bostaden och vistas ute en stund. Hjälp med att klä påoch av ytterkläder och/eller motiveras att komma ut ingår i promenad. Den
enskilde styr själv över hur den vill få denna insats utförd, till exempel om det
är dåligt väder ute kan den enskilde välja att stanna inomhus och få samvaro
istället. Det bedöms vara skäligt med promenad upp till två gånger per vecka.
Följeslagare inom hemtjänst

Sökande som på grund av funktionsnedsättning inte själv kan ta sig till och
från läkare, fotvård, sjukgymnast, behandlingar m.m. kan beviljas hjälp för
detta i form av följe. Detta gäller också den som behöver hjälp med att gå till
apotek, systembolag, uträtta ärenden med mera. När behov av följeslagare beviljas för regelbundet återkommande aktiviteter ingår det i beslutet om hemtjänst.
Ledsagning

Ledsagning kan beviljas den som på grund av funktionsnedsättning behöver
hjälp för att kunna delta i fritids- och kulturaktiviteter till exempel besök på
teater, mötesplatser eller konsert. Beslut om ledsagning fattas i ett separat beslut. Botkyrka kommun anser det skäligt att beviljas upp till 10 timmar ledsagning i månaden.
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Ledsagning kan också gälla för personer med funktionsnedsättning under 65 år
samt allvarlig synskada oavsett ålder. Ledsagning beviljad på dessa grunder är
avgiftsfri upp till 15 timmar per månad.
1.4.7 Omvårdnadsinsatser

Med omvårdnadsinsatser menas vad som behövs för att tillgodose den sökandes fysiska, psykiska, sociala och kulturella behov. Det kan handla om hjälp
med att äta, dricka, förflytta sig, individnära hjälp som till exempel på – och
avklädning samt att sköta hygien och munvård. Det kan också vara hjälp att
hålla kontakt med vänner, komma från ensamhet eller att känna sig trygg och
säker.
Omvårdnadsinsatser kan också gälla vissa hälso- och sjukvårdsinsatser som
kan jämställas med egenvård. Se avsnitt om egenvård eller hälso- och sjukvårdsinsatser.
Omvårdnadsinsatser beviljas den som inte själv klarar att utföra dessa utan
stöd eller hjälp av annan person. Alla insatser ska utformas i samråd med den
enskilde och det är viktigt att ta hänsyn till den sökandes egna förutsättningar
och önskemål.
Nedan beskrivs de mest vanligen förekommande omvårdnadsinsatserna.
Telefon/Post/Läsning – kommunikation

Hjälpa med telefonsamtal, tillsammans med enskilde gå igenom post, beställa
färdtjänst etcetera.
Dusch

I Botkyrka kommun anses det skäligt att få hjälp med dusch upp till två gånger
i veckan. Hjälp med dusch innebär hjälp med att tvätta de delar av kroppen den
sökande inte klarar på egen hand. I dusch ingår också hjälp med att tvätta håret
samt att torka kropp och hår efteråt. Efter avslutad dusch ska golv torkas av.
Hygien

Den sökande får hjälp med att sköta sin hygien. Det innebär hjälp att tvätta
övre och nedre delen av kroppen, borsta tänderna, raka sig, kamma sig, klippa
naglar på händerna.
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Toalettbesök

Finns behov av hjälp i samband med toalettbesök ingår hjälp med att ta sig till
toaletten, hjälp med själva toalettbesöket, hjälp med att ta av och på kläder i
samband med toalettbesök eller vid byte av inkontinenshjälpmedel. I hjälpen
ingår också tvätta händer och hjälp med nedre delen av kroppen.
Ta av och på kläder.

Behöver inte innebära hjälp med alla kläder utan även delvis eller bara enstaka
plagg. Hjälpen kan också innebära endast stöd eller assistans i vissa moment.
Det är viktigt att den sökande får möjlighet att göra det som han eller hon klarar för att bevara sina förmågor.
Sällskap vid måltid/matning

Sällskap vid måltid innebär hjälp med att lägga upp mat på tallrik och eventuellt sönderdela den eller ta fram och ställa i ordning hjälpmedel. Det kan också
innebära hjälp med att äta, att den sökande behöver stöd i att föra maten till
munnen eller att bli matad. Finns behov av att en person sitter med vid matbordet under tiden sökanden äter ingår även det.
Tillsyn

Tillsyn innebär att personal tittar till den sökande mellan övriga besök. Den
sökande kan beviljas tillsyn om han eller hon känner sig otrygg och osäker för
att det går för lång tid mellan övriga besök.
Trygghetsringning

Telefonsamtal för att höra att allt är som det ska vara eller för att påminna om
till exempel tider.
Bäddning och renbäddning

Sängen bäddas varje dag, men sängkläder vädras normalt inte. I Botkyrka
kommun är utgångspunkten att det är skäligt få sin säng renbäddad varannan
vecka. Vid särskilda skäl kan det vara nödvändigt att bädda rent oftare.
1.4.8 Egenvård eller hälso- och sjukvårdsinsatser

När gränsen för vad som är hälso- och sjukvård och egenvård är oklar måste
den enskildes behandlande legitimerade yrkesutövare, till exempel läkare, distriktsköterska eller sjukgymnast, inom hälso- och sjukvården göra en bedömning av vilka åtgärder som kan anförtros åt den enskilde eller dennes närståen-
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de efter enklare instruktion. Sådana åtgärder kan då likställas med omvårdnadsinsatser och utföras av hemtjänstpersonal utan delegering. Insatser som
bedömts vara egenvård kan ingå i beslut om hemtjänst. För att handläggaren
ska kunna fatta beslut om egenvård måste sökanden med ansökan bifoga ett
intyg från behandlande läkare om egenvård. Samverkansavtal med Landstinget
gäller som vägledning. Egenvård beviljas inte till personer som har problem
med sina kognitiva förmågor. Förutsättning är att den enskilde ska kunna instruera personalen och ta ansvar för medicinering eller hjälp med medicinska
hjälpmedel.
1.5 Brukare med psykiska funktionsnedsättningar, missbruksproblem
med mera

Det är viktigt att som biståndshandläggare kunna göra en individuell bedömning av den enskildes behov för att besluta om de insatser som är mest lämpliga. Alla inser inte själva vad de behöver för stöd och därför kan biståndshandläggaren behöva motivera honom eller henne att ta emot stöd och hjälp.
1.6 Dagverksamhet

Dagverksamhet är ett viktigt komplement till hemtjänst. Genom social stimulans och aktivering kan dagverksamheten bryta ensamhet och isolering. Dagverksamheten kan också hjälpa den sökande att bevara psykiska och fysiska
funktioner.
För den som vårdar en närstående är ofta avlastning i form av dagverksamhet
en viktig stödinsats. Biståndshandläggaren är angelägen om att hitta och föreslå den dagverksamhet som bäst är lämpad för att tillgodose den sökandes individuella behov. Det kan till exempel vara dagverksamhet med inriktning mot
personer med demenssjukdomar eller inriktning mot social dagverksamhet vid
fysisk funktionsnedsättning.
Dagverksamhet kan beviljas den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning bedöms ha behov av regelbunden tillsyn, aktivering och social samvaro. För att bevilja dagverksamhet med inriktning mot demenssjukdom bör en
demensdiagnos vara fastställd. I de fall den enskilde ännu inte har fått en demensdiagnos, men har uppenbar minnesproblematik, kan i vissa fall dagverksamhet beviljas tillfälligt i avvaktan på att en diagnos fastställs. Krav är dock
att en demensutredning ska ha initierats.
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2. Särskild boendeform
I de fall behovet av vård, omsorg, säkerhet, tillsyn och trygghet inte kan tillgodoses i den egna bostaden kan man ansöka om att få flytta till ett särskilt boende, permanent eller under en kortare period, så kallat korttidsboende. För att
underlätta att bo kvar och slippa flytta flera gånger på grund av att man blir
sämre i sitt funktionhinder ska boenden vara utformade efter den enskildes
behov. I samtliga särskilda boenden ingår i grundtryggheten tillgång till att nå
personal dygnet runt.
2.1 Korttidsplats

Korttidsplats kan vara ett viktigt stöd för sökande i ordinärt boende, antingen
vid enstaka tillfällen eller i form av växelvård. En väl fungerande korttidsplats
kan medföra att behovet av permanent plats i särskilt boende flyttas fram. För
många av dem som vårdar en närstående kan möjligheten till avlastning genom
korttidsplats ge så mycket avlastning att det blir möjligt för sökande att bo kvar
hemma. Korttidsplats kan också vara en lösning under tiden biståndshandläggaren utreder sökandens framtida omvårdnadsbehov.
Korttidsplats vid särskilt boende kan ges till den som uppfyller något av nedanstående kriterier.
• Den som vårdats inom slutenvården och som inte utan en tids återhämtning kan återgå till sitt ordinarie boende. Korttidsboende ska inte
ersätta rehabilitering. Syftet är att undvika permanent placering i särskilt boende och efter att personen fått eller väntar på rehabilitering.
Man kan till exempel vara för trött efter en sjukhusvistelse och inte
mottaglig för rehabilitering i dagsläget.
• Den som vid vårdplanering visar osäkert behov av kommande hjälpinsatser. Syftet är att ge biståndshandläggaren bättre beslutsunderlag.
• Den som vårdas i hemmet och som med en tillfällig vistelse på ett särskilt boende kan bo kvar i sitt hem.
• Den som vårdas av en anhörig eller närstående där den som vårdar är i
behov av avlastning.
I beslutet ska det framgå vad för form av korttidsplats det är och vilken omfattning. Beslutet är tidsbegränsat.
2.2 Vård- och omsorgsboende
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Samtliga boenden ska erbjuda den sökande all hjälp som behövs för att tillgodose behovet. Det kan innebära hjälp med allt som behövs för att tillgodose
den enskildes fysiska, psykiska, sociala, medicinska och kulturella behov.
Möjlighet att vistas ute är en rättighet för alla. Att kunna komma ut är för
många oerhört betydelsefullt. Det är angeläget att behov och önskemål av utevistelse och sociala aktiviteter ingår. Det kan exempelvis innebära ledsagning
eller följe vid promenader, aktiviteter etcetera.
Bedömningen av sökandes behov av ett boende ska grunda sig på en helhetsbedömning där den enskildes situation och möjligheter vägs samman med sociala, medicinska, psykiska och existentiella behov.
Bedömningskriterier:

•
•
•

Omvårdnadsbehovet ska vara stort och varaktigt över hela dygnet.
Om inte behov av hjälp nattetid finns ska det ändå finnas ett stort behov
av närhet till personal.
Egna upplevelser av oro orsakad av ohälsa (fysisk, psykisk och social)
ska påverka den sökandes förmåga att fungera i ordinärt boende.

2.3 Vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom

Samtliga boenden ska erbjuda den sökande all hjälp som behövs för att tillgodose behovet. Det kan innebära hjälp med allt som behövs för att tillgodose
den enskildes fysiska, psykiska, sociala, medicinska och kulturella behov
Samtliga boenden ska erbjuda den sökande all hjälp som behövs för att tillgodose behovet. Det kan innebära hjälp med allt som behövs för att tillgodose
den enskildes fysiska, psykiska, sociala, medicinska och kulturella behov.
Bedömningen av sökandes behov av ett boende ska grunda sig på en helhetsbedömning där den enskildes situation och möjligheter vägs samman med sociala, medicinska, psykiska och existentiella behov.
Bedömningskriterier:

•
•
•
•

Omvårdnadsbehovet ska vara stort och varaktigt över hela dygnet.
Om inte behov av hjälp nattetid finns ska det ändå finnas ett stort behov
av närhet till personal.
Egna upplevelser av oro orsakad av demenssjukdom som påverkar den
sökandes förmåga att fungera i ordinärt boende.
Hänsyn tas till den enskildes ålder

BOTKYRKA KOMMUN
vård- och omsorgsnämnden

16 [21]
2013-05-06

2.4 Servicelägenhet

I de fall den sökandes vård- och omsorgsbehov inte kan tillgodoses i ordinärt
boende, trots insatser från hemtjänst, kan det vara aktuellt med ett särskilt boende med hemtjänst, så kallad servicelägenhet. I en servicelägenhet är den sökande mer självständig än i ett boende med tillsyn dygnet runt. Servicelägenhet
innebär en närhet till hemtjänstpersonal då de finns i samma byggnad och även
tillgång till sjuksköterska.
Bedömningen för servicelägenhet ska grunda sig på en helhetsbedömning och
hänsyn tas till den sökandes ålder, omvårdnadsbehov, upplevelse av otrygghet,
allmänna hälsotillstånd och nuvarande boendesituation, till exempel om det
finns hiss i fastigheten, möjlighet till bostadsanpassning och om närmiljön är
backig.
2.5 Ansökan om boende i annan kommun

Beslut om särskilt boende ges i form av ett individuellt behovsprövat bistånd
enligt 2a kap. 8 § SoL då ansökan kommer från en person som bor i en annan
kommun.
En person med ett varaktigt och omfattande behov av omsorgsinsatser som vill
flytta till annan kommun får hos den kommunen ansöka om sådana insatser.
En sådan ansökan skall behandlas som om den sökande bodde i kommunen.
2.6 Länsöverenskommelsen

Sedan 2002 finns en överenskommelse mellan kommuner i Stockholms län
som reglerar betalningsansvaret för äldre personer som önskar flytta till särskilt
boende i en annan kommun inom länet. Enligt överenskommelsen beslutar den
kommun som man flyttar från om bistånd och köper plats hos utförare, ansvarar för den fortsatta myndighetsutövningen och betalar för biståndet så länge
den sökande vill. Vid beslut om flytt enligt länsöverenskommelsen vägs närheten till annan kommun in.
Avtalet upphör att gälla 1 juni 2013 och flytt till annan kommun för en person
som behöver särskilt boende regleras i 2a kap 8 § SoL (se ovan 2.4).
Folkbokföring

Äldre som placeras i annan kommun är inte skyldiga att ändra folkbokföring,
se 15 § Folkbokföringslag (1991:481).
2.7 Särskilt boende för finska krigsinvalider
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För finska krigsinvalider finns särskilt avtal som innebär att det finska Statskontoret ersätter svenska kommuners kostnader för de krigsinvalider som bor i
särskilt boende enligt biståndsbeslut jämlikt socialtjänstlagen. Den enskilde
krigsinvaliden ska inte debiteras någon avgift för kost, hyra eller vård. Kommunen erhåller betalning efter beslut av det finska Statskontoret som utfärdar
en betalningsförbindelse.
Det är krigsinvaliden som ansöker om ersättning för det särskilda boendet från
Statskontoret i Finland.
Vid ansökan om betalningsförbindelse för särskilt boende till Statskontoret i
Finland skall alltid läkarutlåtande eller vårdhistorik från sjukhus eller rehabiliteringsinrättning bifogas. Kommunens beslut om särskilt boende jämlikt socialtjänstlagens 4 kap 1 § ska bifogas. Svenska kommunförbundets cirkulär
2001:86.
2.8 Utlandssvenskar

För svenska medborgare bosatta utomlands, som har ett omfattande behov av
vård- och omsorgsinsatser, är inte 2a kap. 8 § SoL tillämplig. Vistelsebegreppet styr om lagen kan tillämpas och det innebär att sökande måste vistas i Sverige. För att kunna inleda utredning måste, som regel, nämnden träffa den sökande, om inte det inkommit underlag som styrker vård- och omsorgsbehovet
och att detta är så uttömmande att det är fullt möjligt att fatta ett beslut.
2.9 Utländska medborgare som vistas i Sverige

Utländska medborgare med permanent uppehållstillstånd ska behandlas som
svenska medborgare vad gäller insatser enligt 4 kap. § 1 SoL. Sid 39 (50)
Utländska medborgare som vistas här tillfälligt, det vill säga som turister eller
besökande och utan avsikt att arbeta här, vid en akut situation har rätt till nödvändiga insatser tills personen ifråga kan resa hem till hemlandet.
2.10 EU-medborgare

Pensionär som är EU-medborgare har rätt till fri rörlighet inom EU-länderna.
Förutsättningen är att de har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i det
land de vistas i. De måste också visa att de har tillräckliga resurser för att klara
sin och sina familjemedlemmars försörjning och inte blir en belastning för det
sociala biståndssystemet. Kraven gäller inte pensionärer som avslutat sin yrkeskarriär i Sverige. Pensionärer som ska stanna i Sverige längre än tre månader måste registrera sig hos Migrationsverket.
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Familjemedlemmar som har uppehållstillstånd har rätt till samma behandling
som svenska medborgare. Som familjemedlem räknas make eller maka, sambo, barn och föräldrar. Familjemedlemmar måste också registrera sig hos Migrationsverket om de stannar längre än tre månader i Sverige.
2.11 Personer som inte är EU-medborgare

Enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl., LMA har asylsökande inte
rätt till insatser enligt socialtjänstlagen 4 kapitlet 1 §. Personer som omfattas av
denna lag hänvisas till den anläggning personen är inskriven. Handläggare på
anläggingen bedömer sedan hur de går vidare.
Migrationsverket ger ekonomiskt bistånd till flyktingar som saknar uppehållstillstånd, i form av logi, bostadsersättning, dagersättning och särskilt bidrag.
Den asylsökande som får ekonomiskt bistånd kan inte samtidigt få försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Se lagen om mottagande av asylsökande
m. fl., LMA.
2.12 Behov av annan bostad

Rätten till bistånd i form av särskilt boende grundar sig på den enskildes vårdoch omsorgsbehov. Om den sökande behöver byta bostad av andra skäl till
exempel fastigheten saknar hiss eller att närmiljö är otillgänglig, ska biståndshandläggaren informera den sökande om andra möjligheter till att byta bostad.
Biståndshandläggaren ska också informera om pensionärers möjlighet att söka
bostadstillägg. I de fall det finns behov av bostadsanpassning förmedlas kontakt med kommunens handläggare av bostadsanpassningsbidrag.
2.13 Parboendegaranti

4 kapitlet 1 b § SoL gällande parbogaranti trädde i kraft den 1 november 2012.
Bestämmelsen ska enbart tillämpas när bara ena personen bedömts rätt till boende.
Den som har beviljats eller beviljas boende för äldre ingår det i skälig levnadsnivå att kunna bo tillsammans med sin make eller sambo, oavsett om maken
eller sambon har behov av att bo i ett sådant boende. En förutsättning är att
paret har bott varaktigt tillsammans eller att paret bodde varaktigt tillsammans
innan den ena parten flyttade till ett särskilt boende. Båda ska vara överens om
att de vill fortsätta bo tillsammans och så långt det är möjligt vara införstådda
med vad det innebär.
Har medboende inte ansökt om och beviljats några biståndsinsatser för egen
räkning har han eller hon inte rätt till några insatser i det särskilda boendet.
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Personen får klara sig på egen hand på samma sätt som gäller om personen
skulle ha bott kvar i sitt ordinära boende. Har medboende behov av stöd- och
serviceinsatser får han eller hon ansöka om det. Hjälp beviljas utifrån sökandes
behov i det aktuella boendet och utförs av den personal som finns i boendet
eller av utifrån kommande hemtjänstpersonal.
Det är viktigt att klargöra för den enskilde hur situationen blir när den ena avlider samt att särskilt boende även kan sökas av medboende om dennes förhållanden förändras.
Ingen dokumentation ska göras om medboende inte har beviljade insatser för
egen del som utförs i boendet. Medboende utan egna biståndsinsatser omfattas
inte av avgiftsreglerna, men ska betala hyra om det finns ett hyresförhållande,
det vill säga det måste ha in gåtts ett hyresavtal som parterna är överens om.
Ansvaret för hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer omfattar bara dem
som efter beslut av kommunen beviljats insatsen särskilt boende.

3. Stöd till personer som vårdar eller närstående
Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning i socialtjänstlagen 5 kap 10 § som
förtydligade socialnämndens uppdrag att erbjuda stöd för att underlätta för
personer som hjälper och stöttar närstående som är långvarigt sjuka, äldre eller
har en funktionsnedsättning. Bestämmelsen omfattar socialtjänstens hela verksamhet. Anhörigas insatser är viktiga för en bra omsorg, de anhöriga ska ses
som en resurs och deras kunskap ska tas tillvara. Kommunens insatser ska därför i första hand inriktas på att ge stöd och komplettera de insatser som anhöriga gör. Stödet är en förebyggande åtgärd som ska leda till att behålla eller höja
livskvaliteten för anhöriga.
Stöd till anhöriga är en angelägenhet för alla yrkesgrupper inom vård och omsorgsförvaltningen och ska ses som en naturlig del av arbetsuppgifterna. Stödet
ska vara individuellt anpassat och utformat i samråd med berörda parter.
Anhöriga, som vill och kan göra insatser på olika sätt under kortare eller längre
tid, ska erbjudas olika former av stöd. Det gäller både om den närstående bor i
ordinärt boende eller särskild boendeform. Med stöd menas olika insatser som
primärt syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta anhörigas situation.
För den som vårdar närstående i hemmet kan biståndshandläggaren vara en
viktig kontakt- och stödfunktion.
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Utöver information om biståndsbedömt stöd som finns att tillgå ska biståndshandläggaren också informera om vilket utbud som finns av andra stödformer
såsom anhörigsamordnare, stödgrupper etcetera.
3.1 Avlastning

Avlastning kan innebära att den som är i behov av hjälpinsatser tidvis vistas på
ett särskilt boende för en kortare period, så kallad korttidsplats. För många av
dem som vårdar en närstående kan möjligheten till korttidsplats vara en förutsättning för den hjälpbehövande att bo kvar hemma.
Avlastningsvistelser, så kallad växelvård, kan planeras så att de återkommer
regelbundet. Men det kan också förekomma behov av avlastning som inte alltid kan planeras eller förutses.
Dagverksamhet av olika slag kan också fungera som avlastning och är för
många ett bra alternativ.
Avlastning kan också innebära insatser från hemtjänsten som gör det möjligt
för den som vårdar att under en viss tid av dygnet kunna lämna över vårdansvaret för att själv kunna lämna hemmet en stund.
Avlastning kan också ske genom att den som vårdar är kvar hemma i bostaden
medan hemtjänstpersonal är ute med den som är i behov av omvårdnaden, så
kallad avlösning i hemmet, kan ske både dag- och kvällstid samt helger.
Avlastning kan även innebära att den som vårdar en närstående kan få rätt till
vissa insatser som ska bidra till att underlätta i hemmet. Till exempel kan den
som vårdar ansöka om städning som en form av avlastning.
3.2 Avgiftsfri avlösning i hemmet

Anhöriga som vårdar närstående kan försumma sina egna behov och drabbas
av utmattning samt fysisk och psykisk ohälsa. Vårdsituationen kan också kännas påfrestande då det kan vara svårt att upprätthålla ett socialt umgänge. Som
ett stöd till anhöriga erbjuder Botkyrka kommun därför avlösning i hemmet
upp till 15 timmar per månad utan avgift. Avlösningen är behovsprövad.
3.3 Hemvårdsbidrag
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Socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av SoL 4 kapitlet 1 § om
det finns skäl för det (jämför SoL 4 kap. 2 §). Hemvårdsbidrag är en ekonomisk ersättning och kan beviljas till de personer som vårdas av närstående.
I Botkyrka kommun beviljas hemvårdsbidrag till sökande som bedöms ha ett
varaktigt behov av hjälp med sin personliga omvårdnad överstigande 20 timmar per månad och där utredningen visar att behovet inte kan tillgodoses genom hemtjänst eller på annat sätt, till exempel handikappersättning från försäkringskassan. Med personlig omvårdnad menas omfattande hjälp med personlig
hygien, på- och avklädning, förflyttningar, toalettbesök, dusch, hjälp med att
matas samt tillsyn under stora delar av dygnet. Behovet av omvårdnad ska vara
dagligen återkommande.
Utöver de 20 timmarna personlig omvårdnad kan hushållssysslor räknas med
om personen inte delar hushåll med någon annan.
Utredning och bedömning av hemvårdsbidrag görs i fyra steg.
• Bedömer omvårdnadsbehovet och dess varaktighet
• Beräknar hur mycket tid behovet av omvårdnad kräver
• Bedömer om behovet kan tillgodoses med hemtjänst eller på något annat sätt.
• Fastställer rätt nivå om rätt till hemvårdsbidrag föreligger
1. Hemvårdsbidraget är uppdelat i tre nivåer:
2. 1: Ges till sökande som bedömts ha ett totalt hjälpbehov från 21-49
timmar/månad.
3. 2: Ges till sökande som bedömts ha ett totalt hjälpbehov från 50-89
timmar/månad.
4. 3: Ges till sökande som bedömts ha ett totalt hjälpbehov överstigande
90 timmar/månad.
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Anmälningsärenden, maj (von/2013:11, )
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av ärendena.
Socialstyrelsen

Beslut i ärende:
Tillsyn av bostad med särskild service för vuxna enl 9 § 9 LSS, Villan
Tillsyn av bostad med särskild service 9 § 9 LSS, Storvretsvägen
Vård- och omsorgsnämndens utskott

Protokoll (på bordet)
Förvaltningssamverkan

Protokoll (på bordet)
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Redovisning av delegationsbeslut, maj (von/2013:12)
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av besluten.
Sammanfattning

Bostadsanpassning
Delegationsbeslut beslutade av bostadsanpassarna
Äldreomsorg
Delegationsbeslut beslutade av biståndshandläggarna.
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
Delegationsbeslut beslutade av LSS-handläggarna.
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