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S, V och MP träffas 12 november kl 18.30 i kommunalhuset plan 1 samt
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2
Redovisning av förvaltningens svar till Arbetsmiljöverket.
Muntlig redovisning.
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Vård- och omsorgsförvaltningen
2013-10-07

Referens

Mottagare

Mahria Persson-Lövkvist, Verksamhetschef Arbetsmiljöverket
äldreomsorgen
Petra Oxonius, Sektionschef hemtjänst

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande (IMS 2013/15955, 15961, 17292, 17293, 17318)
Vi har i Botkyrka kommun ett pågående arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med skyddsombud och medarbetare inom
hemtjänst. Det innefattar att inspektionsmeddelandet redovisas i samverkan och på arbetsplatsträffar. Samverkan har skett med huvudskyddsombud kring de svar vi beskrivit i inspektionsmeddelandet.
De krav som arbetsmiljöverket beskrivit i sitt inspektionsmeddelande har vi valt att svara på i tabellform (se nedan).
Vi bifogar även bilagor:
1. Blankett för systematiskt arbetsmiljöarbete
2. Utbildningsplan ergonomi- och förflyttningsteknikutbildning
3. Innehållsförteckningen för den arbetsmiljöpärm som skapats
4. Checklista för arbetsmiljö i egna hem
5. Dagordning för arbetsplatsträffar i förvaltningen
6. Rutin för utförande av insatser på uppdrag av myndighet
7. Projektplan att handla över nätet
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8. Konsekvensanalys för bilar inom hemtjänst
9. Konsekvensanalys för organisationsjustering

Område
Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete

Åtgärd
1. Skapat arbetsmiljöpärm med
samtliga policydokument och
rutiner. I rutin ingår riskbedömning och handlingsplan
per område. Den förs in i
årsplanen för 2014 och ska
vara en stående punkt på
varje arbetsplatsträff oavsett
nivå i organisationen (se bifogad innehållsförteckning på
områden)
2. Medarbetarundersökning
sker varje år.
3. Periodiska hälsoundersökningar för nattarbetande
personal sker enligt gällande
rutin av arbetsmiljöverket.

Uppföljning
1. Implementering av arbetsmiljöpärm och delaktighet sker under hösten 2013 dock senast
30/10.
2. Uppföljning och handlingsplaner sker utifrån
resultat i medarbetarundersökning.
3. Enhetschef ansvarar och
följer upp med enskild
medarbetare

Ansvarig/delaktig
1. Samtliga chefer ansvarar i delaktighet
med skyddsombud
och medarbetare.
2. Ansvariga för uppföljning är chefer på
samtliga nivåer.
3. Enhetschef
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1. Projekt med analys och resursmätning av arbetsbelastning och fysisk- och psykosocial arbetsmiljö genomfört
under våren 2013.
2. Digital nyckelhantering planeras till hösten 2014 då nytt
verksamhetssystem och planeringsverktyghar införts.
Där ingår även verktyg för
mobil dokumentation för att
underlätta för medarbetare.
3. Konsekvensanalys kring bilmodeller och användandet
av bilar pågår.
4. Organisationsjustering för
tydliggörande av nära ledarskap och samarbete/kommunikation för
samtliga medarbetare träder
i kraft januari 2014.
5. Riskbedömningar och handlingsplaner har delats upp på

1. Uppföljning av analysen
visar att arbetet tillåter
pauser och raster.
Stressupplevelser följs
upp genom ny struktur i
organisationen och nya
system för insatsplanering och bemanning inklusive schemaplanering.
Nattarbete och risk för
hot och våld följs upp
kontinuerligt med riskbedömningar. Personlarm finns och dubbelbemanning vid behov
även under nattetid.
2. Uppföljning gällande
nyckelhantering sker
hösten 2014, dock senast 31/10, i samband
med uppföljning av de
nya systemen.
3. Uppföljningen tar hänsyn

1. Närmsta chef ansvarar för kontinuerlig
uppföljning gällande
risker och ohälsa hos
medarbetare tillsammans med
skyddsombud och
medarbetare. Nya
organisationsstrukturen ansvarar sektionschef för i samverkan.
2. Digital nyckelhantering ansvarar sektionschef för i projektgruppen.
3. Sektionschef ansvarar för dialog och
uppföljning med annan förvaltning kring
bilar.
4. Verksamhetschef
och sektionschef an-
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berört område då det är fler
aktörer berörda (se bilaga
blankett för systematiskt arbetsmiljöarbete) där vi på
börjat åtgärder på lång- och
kort sikt såsom: riskbedömning och plan för bilanvändande eller modell, riskbedömning och plan för lokaler,
arbetskläder och riskbedömning och plan för utbildningar
i ergonomi och förflyttning,
projekt startas utifrån en tidigare riskbedömning gällande tunga lyft där brukare
handlar över nätet med
hemkörning av matvaror,
riskbedömning och plan för
det nära ledarskapet och
möjligheterna till stöd i arbetet utifrån ledarskapets påverkan. Samtliga planer görs
med syftet att förebygga

till bla. medarbetares arbetssituation gällande ioch urstigning samt
kyla/värme/möjlighet till
extra ljus vintertid och
övriga funktioner på bilen.
4. I september 2014 sker
uppföljning av ny organisation.
5. Riskbedömningar och
handlingsplaner följs upp
efter satta datum och av
ansvariga för respektive
handlingsplan (se bilagor)

svarar för uppföljning av organisationsjustering i samverkan.
5. Ansvariga chefer för
respektive område
(se bilagor).
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ohälsa hos samtliga medarbetare.
1. Kontaktmannaskapet inom
hemtjänst ska tydliggöras och
workshop med medarbetare
påbörjas september 2013
och ny rutin beräknas klar till
november 2013.
2. Nytt planeringsverktyg för
fördelning av arbetsuppgifter
inklusive raster och pauser,
utifrån brukares behov och
kontaktmannaskapet är under upphandling och ska vara
färdig implementerat före
juni 2014. Separat handlingsplan och riskbedömning görs
för detta.
1. Rutiner för prioritering och
tydliggörande av hemtjänstinsatser är under uppbyggnad och kommer att
vara klara i oktober 2013 att

1. Kontaktmannaskapet
följs upp under januarifebruari 2014 tillsammans med medarbetare,
utsedd projektledare och
skyddsombud.
2. Planeringsverktyget följs
upp av projekt- och arbetsgrupp där medarbetare och chefer ingår.

1. Projektledare och
medarbetare i samråd med enhetschefer.
2. Styrgrupp för upphandling i samråd
med arbetsgruppen
och chefer. Medarbetare ingår i arbetsgrupp.

1. Uppföljning och implementering av nya riktlinjer görs så fort beslut tagits.
Riktlinjerna delges även

1. Sektionschef och enhetschefer inom
hemtjänst tillsammans med myndighet.
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börja arbeta enligt (Se bilaga
6).
Rutiner för riskbedömningar

Arbetsdräkt och tvätt
av arbetsdräkt

1. Rutin för riskbedömning i
egna hem har tagits fram våren 2013 tillsammans med
arbetsmiljöteamet (se bilaga). Enhetschef ska göra
riskbedömning vid första
hembesök enligt ny funktionsbeskrivning som börjar
gälla 1 januari 2014. Riskbedömningen dokumenteras
skriftligt. Implementering av
den rutinen har dock redan
startat.
Inköp av arbetskläder pågår för samtliga medarbetare inom hemtjänst.
Tvättmaskiner köps in där sådan saknas.

samtliga brukare inom
hemtjänst. Revidering
sker vid behov.
1. Uppföljning ska ske löpande, minst en gång
per månad, tillsammans
med medarbetare och
skyddsombud och där
man belyser fysiska- psykiska- och psykosociala
förhållanden. Handlingsplaner upprättas skriftligt enligt kvalitetsledningssystem och arbetsmiljöpärm.
Inköp pågår och ska vara
klart senast december 2013.
Årlig inventering för påfyllnad kommer sedan ske.

1. Enhetschef är ansvarig men arbetar i
samråd med medarbetare och skyddsombud.

Enhetschefer inom hemtjänst tillsammans med
medarbetare och skyddsombud
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Belastningsergonomi
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Översyn och lokalinventering sker
löpande i samarbete med kommunens fastighetsenhet och även kommunens största bostadsbolag. Syftet
är att tillförsäkra att inom en överskådlig framtid kunna erbjuda rum
för ombyte samt duschutrymme för
samtlig personal.
1. Utbildningsprogram för samtliga medarbetare framtaget
av intern rehabenhet och påbörjas januari 2014 (se bilaga).
2. Rutin för hjälp med god arbetsmiljö i egna hem finns
med kommunens arbetsmiljöteam bestående av arbetsterapeut och sjukgymnast.
3. Samarbete med landstingets
Reagera klinik för råd och
stöd kring ergonomi och för-

Uppföljning sker löpande och två
hemtjänstenheter har fått nya
lokaler under 2013.

Sektionschef för hemtjänst
och enhetschefer hemtjänst
tillsammans med förvaltningens lokalsamordnare.

1. Uppföljning kommer sedan att ske årligen med
en halvdagsutbildning
för samtliga medarbetare
2. Rutin ses över en gång
per år tillsammans med
arbetsmiljöteamet eller
vid behov.
3. Skriftlig dokumentation
vid insatser inom hemtjänst och regelbunden
telefonkontakt

1. Sektionschefer för
respektive enhet följer upp utbildningsprogrammet. Programmet ska även
tas i samverkan med
skyddsombud.
2. Enhetschefer för
hemtjänst och enhetschef för rehabenheten följer upp
rutin tillsammans
med arbetsmiljö-
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flyttning samt hjälpmedel i
egna hem har upprättats våren 2013.

teamet. Där ingår
även ett skyddsombud.
3. Uppföljning med Reagerakliniken sker
löpande av enhetschefer inom hemtjänst och även
myndighet.

Anne Lundkvist
Förvaltningschef vård- och omsorg

Mahria Persson-Lövkvist
Verksamhetschef äldreomsorg

Petra Oxonius
Sektionschef hemtjänst

Lena Fjällborg
Huvudskyddsombud kommunal
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Referens

Mottagare

Mahria Persson-Lövkvist, Verksamhetschef Arbetsmiljöverket
äldreomsorgen
Petra Oxonius, Sektionschef hemtjänst

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande (IMS 2013/14850)
Vi har i Botkyrka kommun ett pågående arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med skyddsombud och medarbetare inom
hemtjänst. Det innefattar att inspektionsmeddelandet redovisas i samverkan och på arbetsplatsträffar. Samverkan har skett med huvudskyddsombud kring de svar vi beskrivit i inspektionsmeddelandet.
De krav som arbetsmiljöverket beskrivit i sitt inspektionsmeddelande har vi valt att svara på i tabellform (se nedan).
Vi bifogar även bilagor:
1. Konsekvensanalys för organisationsjustering
2. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter
3. Innehåll (programpunkter) för arbetsmiljöutbildning för enhetschefer och skyddsombud

VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Post Botkyrka kommun, · Besök Samaritvägen 2 · Kontaktcenter 08-530 610 00
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Område

Åtgärd

Uppföljning

Ansvarig/delaktig

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Enhetschefer har fått ny uppgiftsfördelning som är dokumenterad och en genomgång
av vår HR avdelning (se bilaga
2).
Arbetsmiljöutbildning planerad till november 2013.

Sker årligen vid medarbetarsamtal och
löpande

Sektionschef ansvarar för dokumentation och information om fördelning av arbetsmiljöuppgifter för enhetschefer

Kommer ske årligen

Dialog och samverkan har
skett mellan sektionschef och
enhetschefer under en längre
tid med inventering och
undersökning av arbetsuppgifter och tidsåtgång för dessa.
Detta har resulterat i ett gemensamt förslag om organisationsjustering med fördelning av arbetsuppgifter och
tydligare struktur (se bilaga 1).

Första uppföljning sker
september 2014

Sektionschef och HR- avdelningen tar fram utbildning
där även skyddsombud ska vara delaktiga. Utbildningen genomförs av Feelgood och vår HR avdelning (se
bilaga 3).
Sektionschef tillsammans med enhetschefer och
kommande biträdande enhetschefer

Kunskaper om systematiskt
arbetsmiljöarbete
Arbetsbelastning hos enhetschefer
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Riskbedömning inför förändringar

Konsekvensanalyser och riskbedömningar görs inför varje
förändring i verksamheten
men rutin har förtydligats. Är
en del inför alla projekt

Medverkan

Enhetschefer medverkar i
upphandlingar, projektgrupper och i det dagliga systematiska arbetsmiljöarbetet

Rutiner har förtydligats och dokumenteras tydligare.

Ansvaret har förtydligats av vår stöd- och utvecklingsavdelning där även samtliga enhetschefer kan få stöd
och råd för samverkan. De hjälper även till att ta fram
riskbedömningar, bjuda in berörda till analyser och
påminna om medarbetares och skyddsombudens
medverkan.
Sektionschef ska ha löpande dialog och uppföljning
Uppföljningar sker
med enhetschefer och se till att de involverar skyddslöpande men dokuombud och medarbetare i samtliga områden där det
menteras tydligare i
kommunikationsplaner kan ske förändringar eller förslag till förändringar.
Sektionschef fördelar även, i samråd med enhetscheoch aktivitetsplaner
fer, arbetsuppgifter för att det inte ska leda till ohälsa
för enhetschefer.
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Anne Lundkvist
Förvaltningschef vård- och omsorg
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Mahria Persson- Lövkvist
Verksamhetschef äldreomsorg

Petra Oxonius
Sektionschef hemtjänst

Simon Jonsson
Huvudskyddsombud SSR

Tord Berglund
Huvudskyddsombud Ledarna

Carola Staberg genom Helena Odenskiöld
Skyddsombud/Huvudskyddsombud Vision
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3
Hyressättning av vård- och omsorgsboendet Tornet
(von/2011:52)
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag på hyressättning av vård- och omsorgsboendet Tornet.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till hyressättning av vård- och omsorgsboendet Tornet. Förvaltningen föreslår att
hyran sätts utifrån bruksvärdesprincipen med tillägg för tillgång till gemensamma ytor. Förslaget utgår från den modell som Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) förespråkar och är den modell som tidigare tillämpats vi
hyresjustering av vård- och omsorgsboenden i kommunen. I förslaget till
hyressättning av Tornet är beräkningsgrunden ändrad för hur summan för
tillgång till gemensamma utrymmen tas fram. Månadshyran för en lägenhet
på vård- och omsorgsboendet Tornet blir 6153 kronor, efter hyressättning
enligt tillämpad modell.

Dnr von/2011:52

TJÄNSTESKRIVELSE
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Referens

Mottagare

Birgitta El Idrissi
Clara Hansson

Vård- och omsorgsnämnden

Dnr von/2011:52

Hyressättning av vård- och omsorgsboendet Tornet
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag på hyressättning av vård- och omsorgsboendet Tornet.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till hyressättning av vård- och omsorgsboendet Tornet. Förvaltningen föreslår att
hyran sätts utifrån bruksvärdesprincipen med tillägg för tillgång till gemensamma ytor. Förslaget utgår från den modell som Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) förespråkar och är den modell som tidigare tillämpats vi
hyresjustering av vård- och omsorgsboenden i kommunen. I förslaget till
hyressättning av Tornet är beräkningsgrunden ändrad för hur summan för
tillgång till gemensamma utrymmen tas fram. Månadshyran för en lägenhet
på vård- och omsorgsboendet Tornet blir 6153 kronor, efter hyressättning
enligt tillämpad modell.
Bakgrund

Vård- och omsorgsboendet Tornet planeras vara klart för inflytt i april 2014.
Tornet består av 54 lägenheter fördelade på fyra våningsplan. Lägenheterna
har en yta på 28,9 kvadratmeter. I anslutning till lägenheterna finns gemensamt vardagsrum- och kök. På Tornet kommer det även att finnas en matsal/samlingssal, SPA och relaxrum, träningsrum och stora balkonger/uteplatser. Dessutom inryms kontor, förråd, omklädningsrum samt
ett storkök. Tornet har en parkliknande trädgård med promenadstråk och
uterum.
Under 2011 genomfördes en hyresjustering av vård- och omsorgsboenden
inom äldreomsorgen. I detta arbete tog vård- och omsorgsförvaltningen fram
en hyressättningsmodell som sedan tillämpades för att ta fram de nya hyrorna. Förslaget till hyressättning av Tornet utgår ifrån samma hyressättningsmodell men beräkningsgrunden är ändrad för hur summan för tillgång
till gemensamma utrymmen tas fram.
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Enligt framtaget förslag till hyressättning Tornet blir hyresintäkten per år
3 987 144 kronor. Den interna kallhyran för Tornet är 9 500 000 kronor per
år. Detta ger en täckningsgrad på 41, 969 procent.

Metod och tillvägagångssätt

I förslaget till hyressättning av Tornet har vi valt att utgå från samma hyressättningsmodell som tillämpats vid hyressättning av kommunens övriga
vård- och omsorgsboenden och som är den modell Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) förespråkar. Hyressättningsmodellen baseras på den så
kallade bruksvärdesprincipen. Bruksvärdesprincipen innebär att en objektiv
bedömning görs i jämförelse med likvärdiga lägenheter i samma område utifrån dess storlek, planlösning, standard samt service och trygghetsfaktorer.
Alla dessa faktorer påverkar bruksvärdet. I en omvärldsbevakning har vi
undersökt andra kommuners hyressättningsmodeller. Vi har även undersökt
hyresnivåer för vård- och omsorgsboenden i närliggande kommuner. Hyresnivåerna ligger mellan 5000-7500 kronor per månad för lägenheter med ungefär motsvarande storlek.
Utifrån Botkyrkabyggens hyressättning på nybyggen och med hänsyn tagen
till de rekommendationer som SKL ger, har vi utgått från en kvadratmeterhyra på 1600 kronor per år. Med utgångspunkt i kvadratmeterhyran på 1600
kronor sätts sedan hyran utifrån ett antal parametrar som framgår av förslaget nedan. Detta resulterar i en månadshyra på 6153 kronor för en lägenhet.
FÖRSLAG PÅ HYRESSÄTTNING

1. Utgångshyra
28,9 kvm

1600 kr/kvm/år

Grundhyra
Omvandlat till månadshyra (kr/mån)

1600 kr/kvm/år
3853 kr/mån

2. Faktorer som höjer grundhyresnivån
(Exempelvis hushållsel, höj- och sänkbar
handikapptoalett och handfat,
tillgång till personal dygnet runt)
3. Tillgång till gemensamma utrymmen
Tillgång till gemensamma utrymmen
(vardagsrum, matrum, kök, SPA och
relaxrum, matsal/samlingssal, träningslokal)
Tillgång till möblerad uteplats/balkong och
parkliknande trädgård med uterum

SUMMA
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+ 600 kr/mån

+1500 kr/mån

+200 kr/mån

6153 kr/mån
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Faktorer som höjer bruksvärdet och därmed grundhyran, är sådant som tillkommer och som är utöver vad som ingår i den typ av lägenhet och hyra
som vi jämfört oss med och som utgångshyran på 1600 kronor är satt utefter. En uppskattning görs för värdet av närhetsfaktorn och trygghetsfaktorn
som ett vård- och omsorgsboende innebär.
För gemensamma utrymmen har vi satt en kvadratmeterhyra, motsvarande
80 procent av grundhyran på 1600 kronor per kvadratmeter och per år. En
kvadratmeterhyra för tillgång till gemensamma utrymmen får aldrig vara
densamma som kvadratmeterhyran i den egna lägenheten. På Tornet uppgår
gemensamma utrymmen till drygt 1000 kvadratmeter. Detta har vi delat på
54 lägenheter men som princip har vi satt att de boende max betalar för tillgång till en gemensamhetsyta motsvarande cirka halva storleken av sin lägenhet vilket då blir 14 kvadratmeter. Tornet inrymmer ett storkök på 297
kvadratmeter och som har en tillagningskapacitet på 400-500 portioner.
Storköket samt personalutrymmen som kontor, omklädningsrum och personalrum är exempel på yta som inte räknas som gemensamma utrymmen.

Anne Lundkvist
Vård- och omsorgschef

3[3]
Dnr von/2011:52

ORDFÖRANDEFÖRSLAG

1[1]

Vård- och omsorgsnämnden
2013-11-19

4
Anmälningsärende, nov
Förslag till beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av handlingarna.
Ärenden på bordet

Vård- och omsorgsnämndens utskott (protokoll)
Förvaltningssamverkan (protokoll)

Dnr /SammanträdespunktÄrende/

ORDFÖRANDEFÖRSLAG

1[1]

Vård- och omsorgsnämnden
2013-11-19

5
Redovisning av delegationsbeslut, nov (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.
Beslut fattade av förvaltningschef och verksamhetschef.

Dnr von/2013:12

1[1]
Vård och omsorg
2013-11-19

Referens

Dnr von/2013:32

Mottagare

Blankett för redovisning av delegationsbeslut
Enhet: Myndighet
Månad:
Delegat Beatrice Nordebrink, verksamhetschef
Inlämnas till nämnsekreterare senast den 5:e i månaden efter beslutsmånaden
Beslutsdatum Delegationsslag Ärendegrupp för beslut Diarienummer
2013-08-06
Yttrande till Ivo
2013:42
B55
2013-08-06
”
”
2013:43
2013-09-23
2013-09-25
2013-11-01
2013-11-01

”
”
”
”

”
”
”
”

2013:114
2013:112
2013:111
2013:113

Vård och omsorg
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

1[1]
Vård och omsorg
2013-11-19

Referens

Dnr von/2013:32

Mottagare

Blankett för redovisning av delegationsbeslut
Enhet: Vård- och omsorgsförvaltningen
Månad: oktober
Delegat Anne Lundkvist, förvaltningschef
Inlämnas till nämnsekreterare senast den 5:e i månaden efter beslutsmånaden
Beslutsdatum Delegationsslag Ärendegrupp för beslut Diarienummer
2013:10:18
Option för KIR
2013:140
A7

Vård och omsorg
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

ORDFÖRANDEFÖRSLAG

1[1]

Vård- och omsorgsnämnden
2013-11-19

6
Övriga frågor

Dnr /SammanträdespunktÄrende/

