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ANSLAG/BEVIS
Omedelbar justering § 105. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen
Underskrift

_Kerstin Frimodig_
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-12-10

§ 105
Uppdrag kontaktpolitiker(von/2017:228)
Beslut
1.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdraget att utreda hur nuvarande kontaktpolitikersystem kan utvecklas är slutfört.

2.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till att utveckla nuvarande kontaktpolitikersystem.

3.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda hur nuvarande
kontaktpolitikersystem kan utvecklas så att nämndens förtroendevalda har
möjlighet att göra verksamhetsbesök.
För att de förtroendevalda ska kunna fullfölja sitt uppdrag i nämnden på ett
tillfredställande sätt är det viktigt att de har tillgång till den information de
behöver för att fullfölja sitt uppdrag. De behöver ha tillräcklig information
kring de verksamheter de är ansvariga över för att kunna fatta väl underbyggda beslut, men också för att kunna möjliggöra en god dialog med de
medborgare som nyttjar våra verksamheter. Samtidigt är det viktigt att det
sker på ett sådant sätt som tar hänsyn till medborgarnas bästa. Förvaltningen
föreslås därför att årligen ta fram en plan för hur nämnden ska få tillgång till
de verksamheter som ingår i nämndens ansvar.

Yrkande
Kia Hjelte (M) och Nellie Eriksson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Särskilt yttrande
Kia Hjelte (M) och Nellie Eriksson (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Vård- och omsorgsnämndens godkänner att Kia Hjeltes (M) och Nellie Erikssons (M) yttrande biläggs protokollet.
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MOTION
Kommunfullmäktige
2017-10-26
Återinför kontaktpolitiker
Tidigare fanns det kontaktpolitiker inom nämnden för vård- och omsorg. Varje politiker
i nämnden hade ett vård- och omsorgsboende, eller ett eller flera s.k. gruppboenden att
besöka varje ”termin”.
Det var bra, det var enkelt och man fick som politiker möjlighet att få personliga
kontakter och möjlighet att vidare sätta sig in i och förstå vardagens alla problem och
glädjeämnen i de olika verksamheterna.
För verksamheterna är jag övertygad om att det var bra att ha en namngiven politiker.
Andra verksamheter i Botkyrka kommun har systemet med kontaktpolitiker, som t.ex.
Utbildningsnämnden.
Nu tycker vi att det är dags att återinföra detta system i vård- och omsorgsnämnden.
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta
att

Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att återinföra systemet med
kontaktpolitiker

Kia Hjelte

Sid 1 (1)

