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§ 22
Information från förvaltningen (von/2018:3)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av informationen.

Sammanfattning
Förvaltningens förberedelser kring lag om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso och sjukvård- verksamhetschef Jenny Torpman-Fredriksson informerar om förvaltningens förberedelser inför den nya lagen. En arbetsgrupp har tillsats inom förvaltningen. En tillfällig överenskommelse finns
med landstinget då tid behövs för att få samarbetet och flödet mellan kommun och landsting på plats, men flera nya rutiner och riktlinjer finns redan
utarbetade.
Månadsrapport- verksamhetsinformation – kvalitetschef Christina Almqvist
informerar om statistiken och brukarnas synpunkter från februari.
Information om extra tjänster- HR-operativ chef Åsa Olsén informerar om
de 36 extratjänster som förvaltningen tagit emot och var i verksamheten de
finns och hur det planeras framöver.
Information från förvaltningschefen
-investeringar och byggprojekt
Förvaltningschef Pia Bornevi informerar om pågående investeringar och
byggprojekt. På Tumba vård- och omsorgsboende så planeras 60 platser
vara klara för inflyttning i augusti, och 60 till i årskiftet 2018-2019.
För Klippan gruppbostad på Skarpbrunnavägen finns ett ritningsförslag och
där väntar förvaltningen på tidsplan från tekniska förvaltnignen.
Allégården, som fyller 50 år i år, beräknas vara klar för inflyttning i november 2018. Där visar förslag att det finns möjlighet att rymma 60 platser istället för 58 som tidigare sagts.
Förvaltningen får de närmaste dagarna nycklarna till Botvidsgården av tekniska förvaltningen som fixat iordning gården till vård- och omsorgsförvalningen.
Ordföranden Tuva Lund (S) informerar om att arbetet med kommunaliseringen av hemsjukvården i Stockholms län för närvarande är vilande då
landstinget och några av kommunerna inte har lyckats komma överens kring
skatteväxlingen.
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§ 24
Ekonomisk månadsuppföljning (von/2018:18)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per februari 2018.

Sammanfattning
Prognosen per februari visar ett nollresultat för helåret. Myndighets ansvarsområde prognostiserar ett underskott på 9,4 miljoner kronor, utförarverksamheten och central förvaltning prognostiserar ett nollresultat. Underskottet hos myndighet balanseras av den centrala bufferten varpå prognosen
som helhet läggs på 0.
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§ 25
Patientsäkerhetsberättelse (von/2018:51)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelse 2017 med
Patientsäkerhetsplan 2018.
Sammanfattning

Vårdgivaren har ett övergripande ansvar för att den hälso- och sjukvård som
kommunen erbjuder uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård.
Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och
säkras. En gemensam patientsäkerhetsberättelse sammanställs årligen av
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för samtliga verksamheter som
ansvarar för att tillhandahålla och utföra hälso- och sjukvård.
Undantag är patientsäkerhetsberättelse 2017 med patientsäkerhetsplan 2018
som sammanställts av verksamhetschef för utförare, äldre- och funktionsnedsättning.
Yttrande och yrkande

Kia Hjelte (M), Christina Tibblin (M) och Nellie Eriksson (M) lämnar in ett
särskilt yttrande med ett tilläggsyrkande från Kia Hjelte (M) och Christina
Tibblin (M), bilaga.
Ordföranden Tuva Lund (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
Johan Holmberg (SD) yrkar bifall till Kia Hjelte (M) och Christina Tibblins
(M) tilläggsyrkande.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs protokollet.
Propositionsordning

Ordföranden finner efter nämndens godkännande att det finns ett förslag till
beslut, att godkänna patientsäkerhetsberättelsen.
Ordföranden ställer därefter tilläggsyrkandet mot avslag på tilläggsyrkandet
och finner att nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Reservationer

Kia Hjelte (M), Christina Tibblin (M) och Johan Holmberg (SD) reserverar
sig mot beslutet.
Protokollsanteckning

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att ordföranden Tuva Lund (S) får
lämna en protokollsanteckning:
Majoriteten delar Moderaternas syn att det är avgörande för tryggheten att
de äldre och personalen förstår varandra, för att det är i mötet mellan medborgaren och personalen som kvaliteten uppstår. Därför har vi och vill fortsätta satsa på språkutbildning för personalen. Anledningen till att vi yrkar
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avslag på tilläggsyrkandet är att språkutbildning och alla annan kompetensutveckling bättre följs upp i nämndens kompetensförsörjningsplan. Den planen antog nämnden så sent som 2018-02-20. Därav vårt avslagsyrkande.
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§ 26
Kvalitetsredovisning (von/2018:50)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner kvalitetsredovisning 2017.

Sammanfattning
Enligt lagstiftningen ska nämndens verksamheter vara av god kvalitet. Utifrån nämndens ledningssystem har förvaltningen genomfört en rad olika
uppföljningar för att säkerställa god kvalitet. Resultatet av uppföljningarna
redovisas i en årlig kvalitetsredovisning. I kvalitetsredovisningen presenteras även resultat, synpunkter och avvikelser.
Syftet med kvalitetsredovisningen är att ge en helhetsbild av årets resultat i
förhållande till tidigare år, men även jämföra med resultat för län och rike.
Kvalitetsredovisningen utgör ett underlag till det ständiga arbetet med att
förbättra och utveckla verksamheten.

Yttrande
Kia Hjelte (M), Christina Tibblin (M) och Nellie Eriksson (M) lämnar ett
särskilt yttrande bilaga.
Ordföranden Tuva Lund (S) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandena biläggs protokollet.
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§ 27
Rekvirering av stimulansmedel (von/2018:19)
Beslut
1.Vård- och omsorgsnämnden beslutar att vård- och omsorgsförvaltningen
rekvirerar stimulansmedel för 2018.
2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till verksamhetschef Petra Oxonius
att rekvirera och återrapportera stimulansmedlen till Socialstyrelsen.

Sammanfattning
Socialstyrelsen ska på regeringens uppdrag fördela stimulansmedel inom
ramen för satsningen på ökad bemanning inom äldreomsorgen.
Syftet är att öka tryggheten och kvalitet för den enskilde individen.
Botkyrka kan, utifrån socialstyrelsens fördelningsnyckel, rekvirera
10 358 102 kr.
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§ 28
Ledamotsinitiativ- Bjud in Botkyrka kommuns rehabenhet
till ett nämndsammanträde (von/2018:46)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bifalla ledamotsinitiativet.

Sammanfattning
Vård-och omsorgsnämnden mottog vid sammanträdet 20 februari ett ledamotsinitiativ väckt av Fredrik Ahlinder (TUP). Ledamotsinitiativet föreslår
att nämnden ska bjuda in Botkyrka kommuns rehabenhet till ett kommande
sammanträde för att informera om enhetens arbete.
Flera av förvaltningens verksamheter har bjudits in till nämndsammanträden
för att informera om sin verksamhet för öka informationsutbytet mellan
nämnden och förvaltningen. Att bjuda in rehabenheten till ett nämndsammanträde ser förvaltningen som ett bra initiativ i linje med informationsarbete som redan pågår. Förvaltningen föreslår därför att initiativet ska bifallas och att rehabenheten ska bjudas in till ett passande nämndsammanträde
framöver.
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§ 29
Anmälningsärenden (von/2017:198, von/2017:252,
von/2018:2, von/2018:58)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av
ärendena.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige
KF 249 KS/2017:708 Avgift servicehus (KS/2017:708), von/2017:198
KF§ 6 2018-01-25 Medledar- och arbetsmiljöpolicy (KS/2017:757)
KF § 50 2018-02-22 Avsägelser och fyllnadsval, von/2018:58
Kommunala pensionärsrådet
Kommunala pensionärsrådet- protokoll 2018-02-07
Förvaltningssamverkan-protokoll 2018-03-20 ( på bordet)
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§ 30
Delegationsbeslut (von/2018:1)
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:
Medicinsk ansvarig sjuksköterska
E1: Kompletteringar till Lex Maria- anmälan, von/2017:252
Myndighet
Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 2018-0101- 2018-01-31

10[12]

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-03-28

§ 31
Ärenden från dialogforum (von/2018:4)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner ordförandeförslaget som nämndens
återrapportering till Grödinge dialogforum

Sammanfattning

22 november 2017 hölls ett dialogforum i Grödinge som handlade om att
vara äldre i Grödinge. Vård- och omsorgsnämnden Tuva Lund var inbjuden
och berättade om förvaltningens pågående arbete samt svarade på frågor
från deltagarna om bland annat byggandet av bostäder för äldre i Grödinge.
Vid mötets gruppdiskussion framfördes en del åsikter som besvaras av vårdoch omsorgsnämnden nedan.
Det är angeläget att olika typer av ”mellanboende” byggs i Grödinge,
gärna i samband med det nya bostadsområdet Slättmalm och i det befintliga området i Bremora.
Vi är mycket positiva till ”mellanboende” i Grödinge. Det finns olika former av mellanboende. 1 mars 2017 så gjordes de gamla servicelägenheterna
på Orren om till ett servicehus. Kommunen behöver möjliggöra för fler mellanboenden oavsett om det är privata aktörer eller Botkyrkabyggens som
bygger. Den politiska målsättningen är att de ska finnas mellanboenden i
varje kommundel. Trygghetsboende är en form av mellanboende där kommunfullmäktige har fastställt en modell för Botkyrka. Kommunen har säkerställer att byggentreprenörer får ta del av konceptet för Trygghetsboende
och vi hoppas att de som är involverade i byggprojekten i centrum vill
bygga Trygghetsboende i Vårsta. Vi är glada över att regeringen väljer att
lägga fram förslag på nya former för mellanboende. Allt för att tillgängliggöra fler bostäder som passar äldre.
Vi önskar en distriktsköterska i Vårsta.
Stockholmsläns landsting har ansvar för frågan om distriktsköterska och
husläkarmottagningar är en del av det så kallade vårdvalet. Det är en viktig
fråga och från kommunens håll tycker vi också att det borde finnas en distriktsköterska i Vårsta. Kommunen har erbjudit lokaler och gjort förfrågningar om samverkan, för att distriktssköterskor ska kunna vara i Vårsta under några timmar varje vecka. I de gemensamma samråden med representanter med landstinget har kommunen tagit upp frågan. Landstinget svar är
att vårdvalet innebär att vårdutförara själva bestämmer vart de vill etablera
sig samt att varje medborgare har valfrihet och kan välja vilka vårdcentral
som hen vill besöka.
Från kommunen har vi också vänt oss direkt till de vårdcentraler som finns i
södra Botkyrka med erbjudande om samarbetet för att möjliggöra att distriktssköterskor ska finnas på plats i Vårsta. Tyvärr är ingen av de vårdutförarna varit intresserade av att etablera sig i Vårsta.
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I samband med att det byggs i Grödinge behöver kommundelen marknadsföras bättre.
Vi delar uppfattningen om att Grödninge måste marknadsföras bättre.
De som handlägger och beslutar om hjälp av olika anledningar inom
vård- och omsorgsförvaltningen borde inte kalla sig för myndighet,
hellre biståndsenhet. Det finns personer som upplever benämningen
som skrämmande.
Vi tackar för synpunkten och tar med frågan till förvaltningen.
Äldre som vill bo kvar i Grödinge behöver ha tillgång till både hyresoch bostadsrätter.
Vi håller med och har som ambition att ha blandade bostadsformer i alla
våra stadsdelar. Övergripande för hela kommunen har vi en inriktning om
att i stadsdelar med en majoritet bostadsrätter, bygga hyresrätter och i stadsdelar med en majoritet hyresrätter bygga bostadsrätter. På så sätt kan vi tillgodose bostad utifrån olika behov.
Botkyrkabyggen bör installera hissar i de äldre husen som saknar hiss,
så att äldre slipper vänta till att lägenheter på nedre botten ska bli lediga.
Om du bor i en av Botkyrkabyggens lägenheter så har man möjlighet att ansöka om byte av lägenheter på grund av funktionshindersskäl i internkön.
Botkyrkabyggen har undersökt möjligheten att bygga hissar men kom fram
till att det skulle bli alldeles för dyrt. Kostnader som skulle innebära höjda
hyror vilket inte är hållbart.
Många är 70+ i Grödinge
Det stämmer att många i Grödinge är 70 år och äldre och visst är det fantastiskt. Det är också en viktig aspekt för kommunen att ha med när vi planerar
för bostäder, offentliga utemiljöer och kommunala lokaler. Det är också ett
tillgänglighetsperspektiv vi har idag.
Vad hände med de planerade trygghetsboendet i centrum?
Frågan om trygghetsboende i Vårsta ligger nu hos exploatören. Vi har från
kommunens sida varit tydliga med att vi önskar trygghetsbostäder. Vi har
framhållit vikten av boendeformen och hoppas att det kommer till ett nytt
trygghetsboende i Vårsta.
Det finns problem med att äldre inte kan lämna sina hus och unga som
inte kommer in på bostadsmarknaden. Det finns inlåsningseffekter som
man behöver ta itu med.
Problemet med inlåsningseffekt känner vi till och jobbar med att motverka.
Detta gör vi genom att bygga olika typer av bostäder. Den politiska ambitionen är att få till 4000 nya bostäder på 4 år. Vi bygger ungdomsbostäder
och vi bygger fler vård- och äldreomsorgsboende än någonsin. Vi har också
börjat möjliggöra för bygga mellanboenden och har som ambition att bygga
ett i varje stadsdel.
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Ärende 4.

Patientsäkerhetsberättelse (von/2018:51)

Vårdgivaren har ett övergripande ansvar för att den hälso- och sjukvård som
kommunen erbjuder uppfyller hälso-och sjukvårdslagens krav på god vård.
Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.
Nu finns Patientsäkerhetsberättelse 2017 med Patientsäkerhetsplan framme och de
visar på ett gott arbete och en god struktur. Det finns dock vissa parametrar som är
oroande och som behöver belysas och förbättras;
• Antalet rapporterade händelser kring icke farmakologisk hälso- och sjukvård har
ökat markant mot 2016, vilket bör utredas.
• Vårdavvikelser och risker varken rapporteras eller utreds digitalt vilket medför
risker för patientsäkerhetsarbetet.
• Den långa nattfastan på vissa verksamheter är inte godtagbar.
• Sammanställningen i Svenska Palliativregistret visar på en ej godtagbar kvalitet, för
ex. trycksår och behandling mot illamående och ångest.
• Munhygienen har försämrats under 2017 trots utbildningsinsatser.
Vi konstaterar att det finns en bra Patientsäkerhetsplan med viktiga parametrar för att
förbättra och utveckla verksamheterna och tillförsäkra ett bra patientsäkerhetsarbete.
Vi vill till Patientsäkerhetsplanen tillföra en parameter som vi anser mycket viktig
och mycket efterfrågad av våra boenden och vårdtagare:
- Säkerställa att medarbetarna/medledarna har/kan svenska språket
Kia Hjelte
Christina Tibblin
Nellie Eriksson

SÄRSKILT YTTRANDE
Vård- och omsorgsnämnden
2018-03-28
Ärende 5

Kvalitetsredovisning (von/2018:50)

Enligt lagen ska nämndens verksamheter vara av god kvalitet. Utifrån nämndens
ledningssystem har förvaltningen genomfört en rad olika uppföljningar. Syftet med
kvalitetsredovisningen är att ge en helhetsbild av årets resultat i förhållande till
tidigare år, men även jämföra med resultatet för länet och riket.
Det är mycket bra att nämnden får kvalitetsredovisningen. Det är meningen att
kvalitetsredovisningen ska utgöra underlag för ständigt kvalitetsförbättringsarbete.
Vi kan se enligt sammanställningen av vilka förbättrings- och utvecklingsarbete som
skett under 2017, det är många punkter - och viktiga punkter.
Tyvärr så finns det mycket kvar att göra för att få upp kvaliteten i vissa verksamheter
oavsett om vi jämför oss med egna resultat och ännu mer om vi jämför oss med länet
och riket.
Det finns verksamheter som till och med fått sämre kvalitetsindex mot föregående år.
Det är mycket oroande och inte försvarbart. Vi ligger redan på mycket låga
rankingar, näst sist av alla landets kommuner. Det är inte hållbart och inte
försvarbart. Det måste hända något med kvalitetsutvecklingen!
Vem vill spela för ett lag som ständigt ligger i botten av serien, för att tala i
idrottstermer.
Vi moderater har under året lagt ett antal motioner som vi anser skulle hjälpa till att
höja kvaliteten i verksamheterna. Vi har alltid fått avslag (utom på motionen om
intraprenad).
Vi anser att det inte kan fortgå så här, utan kommunen måste ta in extern hjälp för att
komma tillrätta med kvalitetsutvecklingen.

Kia Hjelte
Christina Tibblin

Nellie Eriksson

Särskilt yttrande
Socialdemokraterna
Angående ärende Kvalitetsredovisning
Att medborgare som har omsorg i Botkyrka ska vara nöjda med sina insatser är det absolut viktigaste
fokuset för majoriteten. När vi fick ta del av den senaste brukarundersökning kan vi konstatera att
resultaten i stort sett är oförändrade. Andelen äldre som är nöjda ligger kvar på samma nivå som
2016. Det är ett resultat som inte duger och vi är besvikna över att vi inte kan se ett bättre resultat
snabbare.
Under de senaste två åren har nämnden på majoritetens initiativ genomfört omfattande
genomlysningar av äldreomsorgen och tillfrågat de äldre om hur de tycker att omsorgen bör
utvecklas. Utifrån de äldres önskemål och de förbättringsområden som genomlysningarna påvisade
har nämnden tillsammans med förvaltningen påbörjat ett förändringsarbete.
I mars 2017 införde vi i majoriteten mer omsorgstid i hemtjänsten genom ”egen tid”. I
genomlysningen framkom att de äldre ville ha mer omsorgstid med sin kontaktperson i hemtjänsten
och möjlighet att framföra synpunkter på omsorgen. Vi har gett egen tid till alla med
hemtjänstinsatser. De äldre väljer själv hur man vill använda tiden – promenad fika osv. det finns
också möjlighet att lägga ihop flera timmar av sin egna tid och åka på utflykt eller åka och storhandla.
En annan viktig del som fram i genomlysningarna är att äldre i Botkyrka upplever sin hälsa som
betydligt sämre än i övriga kommuner. Socioekonomiska faktorer spelar en stor roll för sin hälsa och i
Botkyrka har vi fler multisjuka äldre och vi i Botkyrka åldras snabbare än i andra kommuner. Vi
behöver jobba betydligt mer med det förebyggande och främjande – stor del av sin hälsa och
framtida sjukdomar kan man påverka genom främjande av en hälsosam livsstil. Det är jätteviktigt.
Därför har vi i majoriteten tagit initiativ till att öka antalet aktiviteter. Vi ser i kvalitetsredovisningen
att antalet aktiviteter med frivilliga på våra boenden har ökat betydligt det senaste året. Vi har också
satsat på aktiviteter för att möjliggöra för de äldre att komma ut mer. Köpt in cyklar till våra vård- och
omsorgsboenden, vilket varit otroligt positivt och uppskattat av de äldre. Förvaltningens
utvecklingsarbete med aktivitetsansvariga och aktivitetsombud på våra boenden har ökat både
gruppaktiviteter och individuella aktiviteter.
Från och med den första januari 2018 har förvaltningen utökats med extra tjänster och på nämnden i
mars fick vi information om att 36 fler personal finns i våra verksamheter. Extra tjänsterna bidrar till
att öka tryggheten på boenden, trivsamma och trevliga måltider men framförallt möjlighet för de
äldre att komma ut på en promenad eller ta en fika i solen.
Nästa del i förändringsarbetet som vi i majoriteten tar tag i nu är att utvärdera vård- och
omsorgschefernas förutsättningar för styrning och ledning. En viktig del i kvalitetsarbetet är att få
rätt förutsättningar för att kunna leda. Vård- och omsorgsförvaltningens enhetschefer har ett väldigt
omfattande ansvar med många anställda medarbetare per chef och därtill väldigt många
medborgare att hålla kontakt med. Vi har begärt en kartläggning av hur chefernas förutsättningar för
ledning ser ut och är bereda att vidta åtgärder för att förbättra dessa. Det är viktigt både utifrån att
förstärka kvaliteten för våra medborgare men också för att åstadkomma en jämställd och hållbar
organisation.
Tuva Lund

