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Gruppmöten:
S, V och MP träffas 4 juni kl 18.30 i kommunalhuset plan 8, Uno Åhrens rum
samt 11 juni kl 18.00 i sammanträdesrummet på plan 2 övriga träffas 11 juni
kl 18.00 på Helges.
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Svar på medborgarförslag- Möjlighet för äldre med flera att
ta ett varmt bad (von/2013:28)
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden anser medborgarförslaget besvarat
Sammanfattning

Förslagsställaren beskriver att äldre generellt inte uppskattar en dusch på
samma sätt som ett varmt bad. Det finns idag inga möjligheter på våra äldreboenden att ta ett bad. Att kunna ligga en stund i ett varmt bad ger ett välbefinnande som man inte kan uppleva sittande på en stol med vatten rinnande uppifrån. Ett varmt bad kan ofta ge en känsla av välbefinnande för många
människor.

Dnr von/2013:28
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Referens

Mottagare

Mahria Persson Lövkvist

Vård och omsorgsnämnden

Dnr von/2013:28

Medborgarförslag - Möjlighet för äldre med flera att ta ett
varmt bad
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden anser medborgarförslaget besvarat
Sammanfattning

Förslagsställaren beskriver att äldre generellt inte uppskattar en dusch på
samma sätt som ett varmt bad. Det finns idag inga möjligheter på våra äldreboenden att ta ett bad. Att kunna ligga en stund i ett varmt bad ger ett välbefinnande som man inte kan uppleva sittande på en stol med vatten rinnande uppifrån. Ett varmt bad kan ofta ge en känsla av välbefinnande för många
människor.
Förutsättningar

Svårigheterna med att installera ett bad för att tillgodose behovet är delvis
att det inte finns tillräckliga ytor i varje lägenhet och därför ska man som
boende transporteras till ett befintligt badrum för att efter badet transporteras
tillbaka till sin lägenhet på boendet eller på annat boende. Detta bidrar förmodligen inte till välbefinnande. Ytterligare en svårighet är att det ska finnas tillräckligt utrymme för att skapa en tillgänglig badrumsmiljö samt ett
badkar som är anpassat till rörelsehinder med liftanordning i taket och stora
utrymmen runt omkring för att personal ska kunna hjälpa den som badar på
rätt sätt.
Förutsättningarna för att skapa ett badrum på exempelvis Kärsdala finns i
dagsläget inte eftersom det råder lokalbrist och byggnaden inte lämpar sig
för ett sådant badrum med allt vad som krävs. Ett tillgängligt varmbadrum
skulle säkerligen bidra till en ökad känsla av kvalitet för de individer som
kan tillgodogöra sig insatsen. I det nya boendet Tornet, som står klart i början av 2014, kommer möjligheten att finnas att ta ett bad, även för personer
boende på andra vård- och omsorgsboenden. Samma möjligheter kommer
också planeras på övriga boenden som ska byggas de närmaste åren. För att
nyttja ett varmbadrum på bästa sätt krävs att en bra plan görs med transporter till och från samt bokningsmöjligheter.
Anne Lundkvist
Vård- och omsorgschef
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Remissvar angående Förslag till Botkyrkas nya översiktsplan (von/2013:62)
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar
angående förslag till Botkyrkas nya översiktsplan och överlämnar det som
sitt yttrande i ärendet.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har fått förslaget till Botkyrkas nya översiktsplan för yttrande. I huvudsak tillstyrker vård- och omsorgsförvaltningen innehållet i förslaget till den nya översiktsplanen. Det är positivt för vård- och
omsorgsförvaltningens verksamhet och för våra brukare att man planerar att
bygga nytt bland redan befintlig bebyggelse nära kollektivtrafik, att det ska
satsas på mötesplatser, att tillgängligheten och framkomligheten förbättras
och att man vill göra det lättare för alla kommuninvånare att utnyttja grönområdena. De synpunkter vi vill framföra handlar framför allt om avsaknaden av en tydlig plan på hur och var man avser att tillgodose platsbehovet
för nya boenden, så som särskilda boenden, för kommunens äldre befolkning och personer med funktionsnedsättning.
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Vård- och omsorgsförvaltningen
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Referens

Mottagare

Clara Hansson
Tiina Rantanen

Vård- och omsorgsnämnden

Yttrande över remiss - Förslag till Botkyrkas nya översiktsplan.
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar
angående förslag till Botkyrkas nya översiktsplan och överlämnar det som
sitt yttrande i ärendet.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har fått förslaget till Botkyrkas nya översiktsplan för yttrande. I huvudsak tillstyrker vård- och omsorgsförvaltningen innehållet i förslaget till den nya översiktsplanen. Det är positivt för vård- och
omsorgsförvaltningens verksamhet och för våra brukare att man planerar att
bygga nytt bland redan befintlig bebyggelse nära kollektivtrafik, att det ska
satsas på mötesplatser, att tillgängligheten och framkomligheten förbättras
och att man vill göra det lättare för alla kommuninvånare att utnyttja grönområdena. De synpunkter vi vill framföra handlar framför allt om avsaknaden av en tydlig plan på hur och var man avser att tillgodose platsbehovet
för nya boenden, så som särskilda boenden, för kommunens äldre befolkning och personer med funktionsnedsättning.
Ärendet

Alla kommuner ska ha en översiktplan som omfattar hela kommunen. Den
utgår man ifrån när kommunen gör mer detaljerade planer och tar ställning
till bygglov. Översiktsplanen ger kommunen riktlinjer för hur marken och
vattnet ska användas för att skapa en lämplig och hållbar utveckling i Botkyrka. Den nuvarande översiktsplanen för Botkyrka är från 2002 och aktualitetsförklarades 2006. Botkyrka kommun har nu arbetat fram ett förslag till
ny översiktsplan. Vård- och omsorgsnämnden har som en av remissinstanserna fått tillfälle att yttra sig över det.
I förslaget till Botkyrkas nya översiktsplan, som ska ge riktlinjer fram till
2040, har fem planeringsstrategier en central roll. Dessa är: Leva klimatsmart, Plats att växa, Hemma i storstaden, Nära till storstadsnatur och Utrymme till kreativitet. Dessutom ägnas egna kapitel åt Markanvändnings-
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strategi och Mellankommunala intressen och riksintressen. Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden berörs av flera av de ovan nämnda områdena.
I huvudsak tillstyrker vård- och omsorgsförvaltningen innehållet i förslaget
till den nya översiktsplanen. Det är positivt för vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet och för våra brukare att man planerar att bygga nytt
bland redan befintlig bebyggelse nära kollektivtrafik, att det ska satsas på
mötesplatser, att tillgängligheten och framkomligheten förbättras och att
man vill göra det lättare för alla kommuninvånare att utnyttja grönområdena.
De synpunkter som vård- och omsorgsförvaltningen vill framföra handlar
framför allt om avsaknaden av en tydlig plan på hur och var man avser att
tillgodose platsbehovet för nya boenden, så som särskilda boenden, för
kommunens äldre befolkning och personer med funktionsnedsättning.
Synpunkter

Den nya översiktsplanen innehåller, och beaktar, flera delar som berör verksamhet inom vård och omsorg. Det är positivt att det i planen görs en tydlig
koppling mellan fysisk utformning och människors levnadsvillkor, så som
de mänskliga rättigheterna och trygghet. Under följande rubriker redogörs
synpunkter inom de områden som är av betydelse för vår verksamhet.
Utrymme för vård- och omsorgsboenden

I allmänhet ser vård- och omsorgsförvaltningen fördelar av förtätning av
områden med befintlig bebyggelse och i kollektivtrafiknära lägen. Enligt
översiktplanen ska följande platser i Botkyrka stärkas som tyngdpunkter för
bebyggelse, kollektivtrafik, handel och service: Tumba centrum, Hallunda
centrum, Alby centrum och Eriksbergs verksamhetsområde samt stråken
däremellan, Fittja centrum, Tullinge centrum och Vårsta centrum. Förutom
att en stor del av förvaltningens verksamhet finns i och nära dessa centra,
ger utveckling av dem också större underlag till vår verksamhet, eftersom de
flesta av våra nuvarande och framtida brukare bor i dessa områden.
Vi vill dock påpeka att vi anser att den nya översiktplanen saknar en tydlig
plan och färdriktning för hur nya boenden kan inrättas för våra målgrupper,
äldre och personer med funktionsnedsättning, i kommunens alla stadsdelar.
Endast i avsnittet Grödinge och övrig landsbygd nämns uttryckligen utveckling av serviceverksamhet i avseende till äldreomsorg och vårdboenden.
Vård- och omsorgsverksamhetens behov av nya boenden har inte varit ett
prioriterat område i den tidigare översiktsplanen. Således bör man planera
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för och förtydliga detta i den nya översiktsplanen. Andelen och antalet äldre
kommuninvånare kommer att förändras under den nya översiktsplansperioden 2014- 2040. Man beräknar att andelen kommuninvånare som är 80 år
och äldre kommer mer än fördubblas under åren 2015-2030. Om denna
grupps förväntade, och oförväntade, boendebehov inte tas hänsyn till i den
fysiska planeringen redan nu, kan det försvåra etableringen av tillräckligt
med nya boenden enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (socialtjänstlagen).
I avsnittet Utrymme för kreativitet skriver man att ”Vi vill öka flexibiliteten i
nya detaljplaner och när gamla görs om och att det ska ges utrymme för
funktionsblandning” och att det ska finnas ”utrymme för föränderlighet
över tid”. I samband med detta nämns behov av barnomsorg, bostäder och
handel. Vi anser att även behovet av vård och omsorg bör framhållas i detta
sammanhang.
Att bygga i redan befintlig bebyggelse ställer krav på utformningen. Säkerligen behöver man oftare utnyttja höjden för att få tillräcklig yta. För att
möta våra brukares olika behov, ser vi gärna att man även planerar för möjligheten att, i vissa särskilda fall, kunna bygga utanför befintlig bebyggelse.
Till exempel är det önskvärt att gruppboenden för personer med demenssjukdom finns i enplanshus eller på bottenplan.
I strategin Plats att växa tas behovet av målgruppsanpassade bostäder upp,
bland annat fler trygghetsboenden. Detta är positivt eftersom det kan bidra
till att fler äldre kan leva ett självständigt liv längre och kan skjuta upp flytten till särskilt boende.
Tillgänglighet och framkomlighet

Tillgänglighetsfrågorna är av central betydelse för äldre och personer med
funktionsnedsättning. Därför uppskattar vi översiktsplanens ambition att
prioritera tillgänglighet. Det blir till exempel lättare och säkrare för ovan
nämnda målgrupper att ta sig fram inom stadsdelarna om vissa breda vägar
görs om till gator med trottoarer och hastigheter anpassas till fotgängarnas
villkor.
Utbyggnaden av kollektivtrafiken är till fördel för våra nuvarande och framtida brukare, liksom vård- och omsorgsförvaltningens personal, exempelvis
inom hemtjänsten. För att förbättra tillgängligheten och framkomligheten ytterligare och underlätta för alla kommuninvånare att ta sig fram även mellan
stadsdelarna, vore det dessutom önskvärt att planera för en servicelinje.
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Förbättrad kollektivtrafik kan också göra kommunen till en mer attraktiv arbetsplats. Samtidigt bidrar minskad bilanvändning, både privat och inom
tjänsten, till mindre klimatpåverkan.
Trygghet och delaktighet

Det är positivt att värden som trygghet och delaktighet beaktas i förslaget
till ny översiktsplan. I strategin Plats att växa betonas levande stadsdelar
med folkliv, en bra blandning av olika verksamheter och bostäder, vilket
kan bidra till trygghet och motverka ensamhet. Betydelsen av mötesplatser
lyfts fram i strategin Hemma i storstaden. Mötesplatser och de aktiviteter
mötesplatserna kan generera i kan vara ett sätt för att som äldre känna sig
delaktig i samhället. Mötesplatser ger möjlighet till att möta andra, bli sedd
och känna att man ingår i ett socialt sammanhang. Möjligheten att samnyttja
mötesplatser bör beaktas.
Nära till storstadsnatur

Det är bra att naturen och grönområdena görs mer tillgängliga även för äldre, personer med funktionsnedsättning samt kommuninvånare utan bil. Tillgång till grönskan är en form av friskvård, som bidrar till hälsa och välmående. Detta är en viktig aspekt, inte minst beträffande den åldrande befolkningen. En av de aktuella, och framtida, utmaningarna är att fler personer
ska förbli friska även i de högre åldrarna.
Närhet och bättre tillgång till grönområden ger också bra förutsättningar för
etablering av nya, attraktiva särskilda boenden.
Underlag i urval

I underlaget till översiktsplanen skulle vi vilja inkludera skriften Bo bra på
äldre dar. Den är producerat med stöd av regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar som har drivits av Hjälpmedelsinstitutet. Skriften ger riktlinjer och
underlag för utveckling inom området äldres boende och påpekar olika
framgångsfaktorer. Exempelvis tydliggörs ansvarsfrågan för boendemiljöer
för äldre.

Anne Lundkvist
Vård- och omsorgschef

_________
Expedieras till

4[4]
Dnr von/2013:62

ORDFÖRANDEFÖRSLAG

1[1]

Vård- och omsorgsnämnden
2013-06-11

4
Förvaltningens kvalitetsarbete
Inget skriftligt material.

Dnr /SammanträdespunktÄrende/
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Redovisning av delegationsbeslut, juni (von/2013:12)
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av besluten.
Sammanfattning

Beslut fattade av förvaltningschef och verksamhetschef (se bilaga)
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Ansökan om stimulansmedel (von/2013:84)
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom ansökan om stimulansmedel
hos Kommunförbundet Stockholms Län i enlighet med kommunens åtaganden för utveckling av kommunal eHälsa som rör vård- och omsorgsförvaltningens ansvarsområde.
Sammanfattning

Kommunförbundet Stockholms Län fördelar stimulansmedel till kommuner
för att stimulera kommunernas utveckling av kommunal eHälsa. Kommunen
åtar sig att medfinansiera satsningen med minst 50 %.
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Referens

Mottagare

Pia Bornevi
Pamela Olave

Vård- och omsorgsnämnden
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Ansökan om stimulansmedel för utveckling av eHälsa 2013
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig bakom ansökan om stimulansmedel
hos Kommunförbundet Stockholms Län i enlighet med kommunens åtaganden för utveckling av kommunal eHälsa som rör vård- och omsorgsförvaltningens ansvarsområde.
Sammanfattning

Kommunförbundet Stockholms Län fördelar stimulansmedel till kommuner
för att stimulera kommunernas utveckling av kommunal eHälsa. Kommunen
åtar sig att medfinansiera satsningen med minst 50 %.

Ärendet

Stimulansmedel för utveckling av eHälsa 2013 betalas ut från Socialdepartementet. En överenskommelse mellan Socialdepartementet och Sveriges
Kommuner och Landsting ger 10,8 miljoner till länet.
Kommunförbundet Stockholms Län har tecknat en överenskommelse med
Sveriges Kommuner och Landsting om stimulansmedel för 2013 för utveckling av kommunal eHälsa. Genom stimulansmedlen har Kommunförbundet
Stockholms Län åtagit sig att organisera och stödja regional samverkan samt
verka för att länets kommuner arbetar för att nå de nationellt angivna målen.
Målen för satsningen är att öka








antal e-tjänster för medborgare inom socialtjänsten
andel personal inom socialtjänsten som har tillgång till säker roll och
behörighetsadministration
andel personal inom socialtjänsten som kan dokumentera och komma
åt information mobilt
andel personal som kan komma åt relevant information i Nationell Patientöversikt, NPÖ
andel digitala trygghetslarm
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I överenskommelse med Kommunförbundet Stockholms Län åtar sig kommunen att
• arbeta för ovan utsatta mål
• utse företrädare för kommunen i eHälsofrågor
• medfinansiera erhållna stimulansmedel med minst 50 %
• löpande dokumentera projekt
• medverka till uppföljning och redovisning
• verka för informationsspridning och dialog
Förvaltningens preliminära planering är att under 2013 införa Nationell Patientöversikt. Maximalt stimulansmedelsbelopp som Botkyrka kommun kan

erhålla 2013 är 371 358 kr.
Bilaga

Överenskommelse eHälsa 2013 – Stimulansbidrag för regional utveckling i
samverkan.

Anne Lundkvist
Vård- och omsorgschef
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