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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden 1999

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-08-27

§ 59
Information från förvaltningen (von/2018:3)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av informationen.
Sammanfattning

Verksamhetsinformation- Ann-Christine Östlund, enhetschef Tornets vårdoch omsorgsboende
Månadsuppföljning- äldreomsorgen
Kvalitetschef Christina Almqvist informerar om den senaste statistiken från
äldreomsorgen
Information från förvaltningschefen
-investeringar och byggprojekt
-tillgänglighet på Botvidsgården
Förvaltningschef Pia Bornevi informerar om läget gällande renoveringen av
fastigheten Samariten; där har det hållits informationsmöten för att informera anhöriga om flytten, första 60 platser klara för inflytt vid årsskiftet.
Besiktning av fastigheten sker denna vecka, efter det hålls ett styrgruppsmöte där beslut tas om inflytt. Planerad inflytt för de första hyresgästerna 7
september. Ytterligare avdelningar beräknas klara vid årsskiftet.
Vidare rapporterar förvaltningschefen om Botvidsgården och om de anpassningar och renoveringar som Tekniska förvaltningen gjort på fastigheten,
bland annat har huset vinterbonats och det har gjorts anpassningar på toa,
dusch och passager för bättre tillgänglighet. Det är planerats att lägga ut
stenmjöl på gångar för att underlätta framfart med rullstol och rullator.
Förvaltningschefen informerar om sommarens värmebölja och hur förvaltningen hanterat den. Förvaltningen har i sitt arbete utgått från checklistor
och rutiner som togs fram i samarbete med Climatetools för några år sedan.
Förvaltningen har köpt in fläktar och kylagregat. Inom hemtjänsten har
städning prioriterats bort i förmån för att säkerställa att allas vätskeintag och
välmående. En utvärdering av sommarens värmebölja kommer att genomföras under hösten.
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§ 60
Mål och budget 2019 med flerårsplan 20202022(von/2018:89)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
gällande mål och budget 2019 med flerårsplan 2020–2022 samt tillhörande
bilagor.
Kia Hjelte (M), Christina Tibblin (M), Kerstin Edman (TUP), Aram El
Khoury (KD) och Johan Holmberg (SD) delar ej i beslutet till förmån för
egna budgetförslag i kommunfullmäktige.
Sammanfattning

Under våren 2017 beslutade kommunfullmäktige om en ny målstyrningsmodell. Modellen utgår från sju målområden som är kopplade till kommunens huvudprocesser. Varje målområde består av en politisk inriktning och
ett eller flera utvecklingsmål med tillhörande målsatta mått. Vård- och omsorgsnämnden har formulerat mål och målsatta mått i enlighet med den politiska inriktningen. Med utgångspunkt från nämndens mål och budget ska
förvaltningens verksamheter ta fram verksamhetsplaner, där planering och
arbetssätt framgår.
Utöver förslag till justeringar och de medel som vård- och omsorgsnämnden
äskar för hyror för vård- och omsorgsboenden, flyttkostnader Allégården,
köpta platser inom LSS, demensplatser och minskade vård- och omsorgsintäkter, finns det ytterligare risker som kan påverka nämndens ekonomiska
förutsättningar. Vård- och omsorgsnämnden ser att behovet av om- och nybyggnationer av vård- och omsorgsboenden kan leda till att nämnden behöver köpa boendeplatser i större utsträckning än planerat, vilket troligen medför en större kostnad än beräknat i budget. Nämnden ser även att den pågående utredning gällande LSS-lagstiftningen, däribland personlig assistans,
som förväntas vara klar i december 2018, kan medföra ekonomiska konsekvenser.
Medborgarna ställer dessutom krav på att kommunens tjänster är digitaliserade och att information kan nås digitalt. Att ta tillvara digitaliseringens
möjligheter skapar självständighet, integritet och livskvalitet för medborgaren. För att möta medborgarnas ökade krav och behov behöver vård- och
omsorgsnämnden fortsatt införa ny teknik i våra verksamheter vilket medför
ökade kostnader i inledningsskedet.
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§ 61
Avrop av tilläggsmedel för lokalrelaterade kostnader(von/2018:63)
Beslut

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja vård- och omsorgsnämnden 4,17 miljoner kronor för att täcka ökade lokalkostnader och
minskade vård- och omsorgsintäkter för Strandängsgårdens vård- och omsorgsboende samt ökade lokalkostnader för Tingstorgets gruppbostad.
Sammanfattning

Beslutade byggprojekt för om- eller nyproduktion genererar naturligt ökade
lokalkostnader, kostnader för inventarier och kapitalkostnader. Byggkostnaden påverkar hyran och när den antingen överstiger befintlig hyra eller överstiger ”normalhyran” blir det svårt att hantera inom tilldelad budgetram.
Tingstorgets gruppbostad är en bostadsrätt som har byggts av externt byggbolag, detta genererar en merkostnad motsvarande 0,83 miljoner kronor per
år i ökade hyreskostnader. Strandängsgårdens vård- och omsorgsboende har
också byggts av ett externt byggbolag, här uppgår merkostnaden till 3,34
miljoner kronor per år inklusive kompensation för minskade vård- och omsorgsintäkter.
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§ 62
Konsekvenser av att hemsjukvård inte införs
2020(von/2018:144)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner utredningen ” Konsekvenser av att
inte inför kommunal hemsjukvård.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden har som en del i att föra
fram risker för ökade kostnader framöver, fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda vilka konsekvenser som kan uppstå då hemsjukvården inte kommunaliseras samt vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har utrett ärendet.
I utredningen beskrivs först vad hemsjukvård är och hur hemsjukvården är organiserad i Botkyrka idag för att skapa en aktuell bild av situationen. Därefter
redogörs varför kommunal hemsjukvård 2020 ännu inte avtalats i Stockholms
län och vilka konsekvenser det kan medföra. Slutligen presenteras förslag på
åtgärder för att förbättra befintliga arbetssätt och samverkan med andra aktörer
för att motverka eventuella negativa konsekvenser som kan komma av ett beslut att inte kommunalisera hemsjukvården.
Ärendet redovisas i till tjänsteskrivelsen bilagd utredning.
Yrkanden

Kia Hjelte (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 63
Digitala matinköp(von/2018:132)
Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner utredningen
2. Vård- och omsorgsnämnden anser därmed att uppdraget att utreda införande av digitala matinköp är genomfört.
3. ”Vård- och omsorgsförvaltningen påbörjar införandet av digitala matinköp genom att påbörja införandet av detta i två områden från och med 1 oktober 2018”.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden fick inför år 2018 i uppdrag av kommunfullmäktige att ta fram förslag på effektiviseringar på 2 % vilket motsvarar 21
miljoner kronor. Som en del i detta fick förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten för våra brukare inom äldreomsorgen att göra sina inköp
via webben.
Som framgår av utredningen finns det många fördelar med att göra inköp
via internet; ökad delaktighet och valmöjligheter för brukarna samt uppskattad mindre tidsåtgång för inköp utförd av hemtjänsten totalt sett.
Det framkommer även att det finns vissa risker/svårigheter och alla kommer
inte att kunna använda tjänsten. Med tanke på volymen (om de flesta brukare har digitala matinköp) borde det sammantaget ändå ge en tidsbesparing
totalt sett och på längre sikt bedöms digitala matinköp bli allt vanligare. För
de brukare som av olika skäl inte kan beställa mat på nätet behöver möjligheten till traditionella matinköp finnas kvar. Eftersom det är en större förändring som kommer att genomföras bör förändringen påbörjas succesivt.
Förslaget är därför att börja införa detta i två av våra områden, Grödinge och
Segersjö. Införandet planeras till den 1 oktober 2018 följt av en utvärdering
efter årsskiftet.
Yrkanden

Ordförande Tuva Lund (S) yrkar på följande tillägg:
”Vård- och omsorgsförvaltningen påbörjar införandet av digitala matinköp
genom att påbörja införandet av detta i två områden från och med 1 oktober
2018”.
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§ 64
Ekonomisk månadsuppföljning(von/2018:18)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per juni/juli 2018.
Sammanfattning

Prognosen per juni/juli visar ett överskott på 2,0 miljoner kronor för helåret.
Myndighets ansvarsområde prognostiserar ett underskott på -9,3 miljoner
kronor, utförarverksamheten ett överskott på 2,2 miljoner kronor och central
förvaltning prognostiserar ett överskott på 9,1 miljoner kronor. Underskottet
hos myndighet balanseras av den centrala bufferten på central förvaltning.
Det finns möjlighet till ytterligare förbättrat resultat för helåret, vi avvaktar
dock att lyfta det tills vi har mer information om vad som händer i byggprojekten.
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§ 65
Utredning av möjligheterna att införa intraprenad inom
vård- och omsorgsförvaltningen(von/2018:116)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner utredningen- ”Intraprenad inom
vård- och omsorgsförvaltningen”.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av vård- och omsorgsnämnden att utreda och utveckla former för att driva verksamhet på intraprenad, efter en motion från Moderaterna. För att nämnden ska kunna bilda
sig en uppfattning om vad som kan vara vinster respektive problem med ett
införande av intraprenad har en utredning genomförts utifrån andra kommuners erfarenheter av ett införande.
Då ett eventuellt införande av intraprenadverksamhet skulle få ekonomiska
och administrativa konsekvenser för fler än vård- och omsorgsnämnden är
det en fråga för Kommunfullmäktige att besluta huruvida intraprenad ska införas i Botkyrka kommun eller inte, och i så fall inom vilka nämnder. Innan
dess bör nämnden ta ställning till om det är intressant att gå vidare med frågan eller inte.
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§ 66
Registerförteckningar för behandlingar enligt dataskyddsförordningen (GDPR)(von/2018:143)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer registerförteckningen över behandlingar inom nämndens verksamhetsområde.
Sammanfattning

Varje personuppgiftsansvarig är skyldig att föra ett register över de behandlingar som utförts under dess ansvar. Vård- och omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig och således ansvarig för de behandlingar som görs
inom nämndens verksamhetsområde. I den till tjänsteskrivelsen bifogade registerförteckningen framgår vilka personuppgiftsbehandlingar som hanteras
inom vård- och omsorgsförvaltningen.
Registerförteckningen är ett levande dokument som kontinuerligt uppdateras
i och med att personuppgiftsbehandlingar tillkommer eller avslutas. Vårdoch omsorgsnämnden uppdrar därmed vidare till vård- och omsorgsförvaltningen att hantera de fortlöpande uppdateringarna som sker i och med registerförteckningen såsom verkställighetsåtgärder.
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§ 67
Nämnduppdrag - Vad innebär det att åldras för personer
som tillhör LSS målgrupper(von/2017:184)
Beslut

Vård och omsorgsnämnden godkänner utredningen ”Att åldras med LSS –
en kvalitativ studie om äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning i Botkyrka kommun”.
Sammanfattning

Personer med intellektuell funktionsnedsättning lever idag allt längre och till
följd av medicinska och sociala framsteg uppnår allt fler pensionsåldern.
Detta ställer nya krav på vård och omsorg. För att säkerställa att äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning får vård och omsorg av bästa
kvalitet även i en högre ålder behöver vård- och omsorgsnämnden kunskap
kring hur behovet ser ut idag hos målgruppen. Vård- och omsorgsnämnden
gav därför i oktober 2017 förvaltningen i uppdrag att utreda hur behoven
hos äldre personer med funktionsnedsättning ser ut och hur väl vi möter behoven. I uppdraget ingick även att ge förslag på hur vi ska möta behoven på
bästa sätt framöver.
Resultatet redovisas i till tjänsteskrivelsen bilagd utredning.
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§ 68
Yttrande över motion “Gratis friskvård/gymkort till
70+(von/2018:87)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden avstyrker motionen.
Reservation

Johan Holmberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har att yttra sig över motion från Sverigedemokraterna gällande motion om gratis friskvård/ gymkort till invånare över 70
år.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionen ska avstyrkas då nämnden
gör bedömningen att det redan finns insatser, såväl biståndsbedömda som
inte, som uppfyller motionens intentioner och ytterligare insatser är inte aktuella att utreda.
Finansiering i form av sänkta tolkersättningar är inte förenligt med gällande
lagstiftning.
Yrkanden

Johan Holmberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Tuva Lund (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer efter nämndens godkännande Johan Holmbergs (SD)
yrkande om bifall till motionen mot ordförandens yrkande om bifall till ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.
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§ 69
Yttrande över motion - Inför vårdserviceteam inom äldreomsorgen(von/2018:106)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation

Aram El Khoury (KD), Kia Hjelte (M) och Christina Tibblin (M) reserverar
sig mot beslutet.
Sammanfattning

Det har inkommit en motion från Kristdemokraterna där de föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att
utreda möjligheten att införa vårdserviceteam för Botkyrka kommuns vårdoch omsorgsboenden. Vård- och omsorgsförvaltningen har redan flera extratjänster på vård- och omsorgsboende vars arbetsuppgifter stämmer väl överens med förslaget om serviceteam. Förvaltningen vill vidare titta på olika
möjligheter att skapa mervärde hos medborgarna, däribland genom kompetensförsörjning och olika kompetensnivåer hos medledarna. Detta omfattar
hela förvaltningen och inte bara vård- och omsorgsboende. Vård- och omsorgsnämnden anser därmed att motionen ska avslås.
Yrkanden

Aram El Khoury (KD) yrkar bifall till motionen, bilaga.
Kia Hjelte (M) och Christina Tibblin (M) yrkar ifall till motionen.
Tuva Lund (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden ställer efter nämndens godkännande Aram El Khourys (KD),
Kia Hjeltes (M) och Christina Tibblins (M) yrkande om bifall till motionen
mot ordförandens yrkande om bifall till ordförandeförslaget och finner att
nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.
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§ 70
Medborgarförslag -Kontaktperson för ensamma äldre människor(von/2018:59)
Beslut
1.Vård- och omsorgsnämnden besvarar medborgarförslaget.
2. Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att studera Nynäshamn kommuns arbete där de genom samarbete med
civilsamhället möjliggör för personer med hemtjänst att få ytterligare möjlighet till socialt sällskap.

Sammanfattning
Vi delar förslagsställarens uppfattning att det är viktigt med en ökad livskvalitet för de äldre. Nämnden gör bedömningen att det redan finns insatser, såväl biståndsbedömda som inte, som uppfyller medborgarförslagets
intentioner och ytterligare insatser är inte aktuella.

Vi delar förslagsställarens uppfattning att det är viktigt med en ökad livskvalitet för äldre. Den ofrivilliga ensamheten som drabbar äldre är ett
samhällsproblem som vi i majoriteten tar på största allvar. Därför har vi
under de senaste två åren till exempel infört ”egen tid” för alla med hemtjänst, öppnat ett servicehus i Tumba, möjliggör för äldre att åka på sommarvistelse. Sedan tidigare har vi två fantastiska mötesplatser för seniorer
i Tumba och Vårsta. Vår ambition är att liknade mötesplatser ska finnas i
kommunens samtliga stadsdelar. Botkyrkabyggen planerar för kommunens första trygghetsboende där äldre får möjlighet till bra bostäder med
möjlighet till gemenskap med andra genom gemensam matsal och bovärd
som ordnar aktiviteter för de boende. Men vi är öppna för att förstärka
dessa typer av insatser ytterligare. I Nynäshamn pågår ett samhälle mellan
kommunen och civilsamhället som möjliggör för äldre med hemtjänst att
få ytterligare sällskap. Vi tycker att det är en god ide att studera Nynäshamns upplägg och se om det är ett arbetssätt som även skulle kunna fungera i Botkyrka.
Nämnden gör bedömningen att det redan finns insatser, såväl biståndsbedömda som inte, som uppfyller syftet att minska ofrivillig ensamhet för
seniorer i Botkyrka. Även om det är svårt att utan beredning bifalla förslaget om kontaktpersoner så tycker vi att det är intressant att studera Nynäshamns kommun som har ett upplägg som liknar det förslagsställaren föreslår.
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§ 71
Medborgarförslag- Aktiviteter och mötesplats för äldre
människor(von/2018:83)
Beslut
1.Vård- och omsorgsnämnden besvarar medborgarförslaget.
2. Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att studera Nynäshamn kommuns arbete där de genom samarbete med
civilsamhället möjliggör för personer med hemtjänst att få ytterligare möjlighet till socialt sällskap.

Sammanfattning
Vi delar förslagsställarens uppfattning att det är viktigt med en ökad livskvalitet för de äldre. Nämnden gör bedömningen att det redan finns insatser, såväl biståndsbedömda som inte, som uppfyller medborgarförslagets
intentioner och ytterligare insatser är inte aktuella.
Vi delar förslagsställarens uppfattning att det är viktigt med en ökad livskvalitet för äldre. Den ofrivilliga ensamheten som drabbar äldre är ett
samhällsproblem som vi i majoriteten tar på största allvar. Därför har vi
under de senaste två åren till exempel infört ”egen tid” för alla med hemtjänst, öppnat ett servicehus i Tumba, möjliggör för äldre att åka på sommarvistelse. Sedan tidigare har vi två fantastiska mötesplatser för seniorer
i Tumba och Vårsta. Vår ambition är att liknade mötesplatser ska finnas i
kommunens samtliga stadsdelar. Botkyrkabyggen planerar för kommunens första trygghetsboende där äldre får möjlighet till bra bostäder med
möjlighet till gemenskap med andra genom gemensam matsal och bovärd
som ordnar aktiviteter för de boende. Men vi är öppna för att förstärka
dessa typer av insatser ytterligare. I Nynäshamn pågår ett samhälle mellan
kommunen och civilsamhället som möjliggör för äldre med hemtjänst att
få ytterligare sällskap. Vi tycker att det är en god ide att studera Nynäshamns upplägg och se om det är ett arbetssätt som även skulle kunna fungera i Botkyrka.
Nämnden gör bedömningen att det redan finns insatser, såväl biståndsbedömda som inte, som uppfyller syftet att minska ofrivillig ensamhet för
seniorer i Botkyrka. Även om det är svårt att utan beredning bifalla förslaget om kontaktpersoner så tycker vi att det är intressant att studera Nynäshamns kommun som har ett upplägg som liknar det förslagsställaren föreslår.
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§ 72
Anmälningsärenden 2018
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att det tagit del av ärendena.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige
§ 121 KF 2018-05-31 Aktualiserad klimatstrategi för Botkyrka(KS/2018:140)
§ 122 KF 2018-05-31 Policy för festlokaler i Botkyrka kommun,
(KS/2017:766)
§ 130 KF 2018-05-31 Avsägelser och fyllnadsval (KS/2018:14), 2 nya ersättare i vård- och omsorgsnämnden (MP), von/2018:58
§ 138 KF 2018-06-19 Översyn av nämndorganisation inför mandatperiod
2018-2022: ny politisk organisation (KS/2018:383)
§ 141 KF 2019-06-19 Samla LSS myndighetsutövning och vissa insatser
hos vård- och omsorgsnämnden, von/2018:99
§ 143 KF 2018-06-19 Stärkt närdemokrati genom nya former för dialog
med kommuninvånarna (KS/2017:96)
§ 144 KF 2018-06-19 Stärkt närdemokrati genom utvecklad form för synpunktshantering (KS/2017:96)
§ 145 KF 2018-06-19 Översyn av arvodesregler och ersättningsreglementen
(KS/2018:178)
§ 147 KF 2018-06-19 Riktlinjer för service till Botkyrkaborna via Botkyrkas medborgarcenter, von/2018:154
§ 152 KF 2018-06-19 Antagande av detaljplan för område vid Brotorpsvägen (KS/2018:420)
Kommunstyrelsen
§ 138 KS 2018-05-07- Regler för gallring av allmänna handlingar som är av
ringa och tillfällig betydelse hos kommunstyrelsen (KS/2018:116),
von/2018:114
Kommunala pensionärsrådet
Protokoll 2018-05-30
Förvaltningssamverkan
Protokoll 2018-06-05
Protokoll 2018-08-21

15[17]

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden 1999

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-08-27

§ 73
Delegationsbeslut(von/2018:1), von/2018:130, von/2018:157
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av
besluten.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande
och tjänstemän enligt vård- och omsorgsnämndens delegationsordning. Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till vård- och omsorgsnämnden.
Följande beslut har fattats med stöd av delegering:
Förvaltningschef:
A11: Avslag på begäran om allmän handling, von/2018:130
Sektionschef:

G 5: Beslut om disciplinär påföljd i form av varning, von/2018:157

Myndighet
Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 2018-05- 012018-05-31.
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§ 74
Ärenden från dialogforum(von/2018:4)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av minnesanteckningarna från Tullinge dialogforum 2018-06-08.
Sammanfattning

8 juni 2018 hölls ett dialogforum i Tullinge under rubriken ” Hur är det att
vara senior i Tullinge?” Vård- och omsorgsnämndens ordförande Tuva
Lund var inbjuden och diskussionen kretsade bland annat kring boende, aktiviteter för äldre, kollektivtrafik, maten i hemtjänsten och digitalisering.
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Yrkande
Vård- och omsorgsnämnden
Ärende 11: Yttrande över motion: Inför vårdserviceteam inom äldreomsorgen
(von/2018:106)
Personaltäthet, kontinuitet i personalgruppen och ett gott bemötande är viktiga förutsättningar
för en äldreomsorg med hög kvalitet.
För många som arbetar inom äldreomsorgen är arbetsdagen väldigt intensiv. Tidsbrist är ofta en
orsak till att man inte hinner ge den vård som man skulle vilja ge. Vi vill att den utbildade
vårdpersonalen ska avlastas.
Inom äldreomsorgen finns arbetsuppgifter som utförs av personal med en vårdutbildning, men
som med fördel skulle kunna göras av personer som inte har en vård- och omsorgsutbildningen.
Genom att anställa sådan servicepersonal inom äldreomsorgen kan tid för omvårdnad frigöras.
Det är glädjande att Vård- och omsorgsförvaltningen ser positivt på vårt förslag till
vårdserviceteam och därför förvånas vi över deras förslag om att avstyrka motionen med
hänvisning till att man har redan infört extratjänster med personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden samt att serviceteam skulle medföra ekonomiska konsekvenser för Vård- och
omsorgsnämnden.
Servicepersonalen, enligt vårt förslag, kan vara nyanlända eller andra personer som står långt från
arbetsmarknaden och som bedöms lämpliga och får arbetsträning/praktik på olika kommunala
arbetsplatser. Genom att frigöra vårdpersonalens tid kan omvårdnaden och förutsättningarna att
möta brukarens behov förbättras samtidigt kan det bidra till att underlätta den enskildes
integrering i det svenska samhället.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:
att bifalla motionen

Botkyrka 2018-08-27

Aram El Khoury (kd)

