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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-28

§ 51
Information från förvaltningen (von/2017:3)
Beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen noterar till protokollet att de tagit del av informationen.

Sammanfattning
Allégårdens dagverksamhet- Johanna Leijon och Helena Perlow
Johanna Leijon och Helena Perlow från Allégårdens dagverksamhet informerar om verksamheten.
Information från förvaltningschefen
Vård- och omsorgschef Pia Bornevi informerar om att extranämnden den 11
september är inställd då beslutsunderlag inte är klart till dess. Vidare informeras om ombyggnationen av Tumba vård- och omsorgsboende, det nya
vård- och omsorgsboendet i Fittja där inflyttning beräknas till slutet av året,
samt att det inför byggandet av ett Vård- och omsorgsboende i Vårsta väntas
på ett nödvändigt besked från länsstyrelsen gällande om klassificering av
närliggande väg för farligt gods.
Ett LSS-boende ska invigas i Alby i början av september. I servicehuset Orren måste brandskyddet förnyas. Förhandlingar om hyran för Orren med
Botkyrkabyggen pågår
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-28

§ 52
Ekonomisk månadsuppföljning (von/2017:83)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per juni/juli 2017.
Sammanfattning
Prognosen per juni/juli 2017 visar ett nollresultat för helåret. De största prognosticerade underskotten finns inom personlig assistans enligt LSS och externa placeringar LSS. Den centrala bufferten och överskott från kompetensfonden balanserar till största del underskottet. En justering på controllernivå
har gjorts med 3,4 miljoner kronor vilket därmed resulterar i en prognos på
+/- 0 vid årets slut.
Särskilt yttrande

Kia Hjelte (M), Carl Baker (M) och Christina Tibblin (M) lämnar ett särskilt
yttrande, bilaga.
Aram El Khoury (KD) och Kerstin Edman (TUP) ansluter sig till det särskilda yttrandet.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs protokollet.
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-28

§ 53
Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021
(von/2017:157)
Beslut

1.Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till Mål och
budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 samt tillhörande bilagor med ändringar enligt nedan.
Kia Hjelte (M), Christina Tibblin (M), Aram El Khoury (KD) och Lars
Holmberg (SD) delar ej i beslutet.

Sammanfattning
Under hösten 2016 och våren 2017 har en översyn av kommunfullmäktiges
målstyrning skett. Utifrån översynen har kommunfullmäktige beslutat 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 nämnden äskar för personlig assistans samt ökade hyror och inversteringar finns ytterligare risker som
kan påverka vård- och omsorgsnämndens ekonomiska förutsättningar. Medborgarna ställer krav på att våra tjänster är digitaliserade och att information
kan nås digitalt. Att vi tar tillvara digitaliseringens möjligheter skapar självständighet, integritet och livskvalitet för medborgaren. För att möta medborgarnas ökade krav och behov behöver vi införa ny teknik i våra verksamheter vilket medför höga kostnader i inledningsskedet.

Yrkande
Tuva Lund (S) yrkar på följande ändring av bilaga 1, Mål och budget med
flerårsplan 2019-2021; på sida 9 ändras måtten på tillgänglighet från 30 till
10 och från 100 till 50 och måtten för antalet upprättade SIP ändras från 10
till 30 och från 50 till 60.
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och nämnden beslutar i
enlighet med det reviderade ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande

Tuva Lund (S) Isak Nobuoka (MP) och Kerstin Amelin lämnar ett särskilt
yttrande, bilaga.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs protokollet.
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§ 54
Lokalfunktionsprogram för särskilda boenden (SoL och
LSS) samt övriga verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen (von/2017:158)
Beslut
Ärendet utgår.
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-28

§ 55
Ledamotsinitiativ: Utdrag ur belastningsregistret
(von/2017:123)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att nämndinitiativet är behandlat.

Sammanfattning
Ledamotsinitiativet ”utdrag ur belastningsregistret” vill att vård- och omsorgsnämnden ska beslut om att bereda frågan om att utvidga begärandet av
utdrag från belastningsregistret för nyanställd personal inom vård- och omsorgsförvaltningen, man vill att det även ska innefatta nyanställd personal på
förvaltningens vård- och omsorgsboenden.
Kommunfullmäktige har i ett tidigare beslut (KS/2013:681) fastslagit att registerutdrag bara ska användas där det finns stöd för detta i lagstiftningen,
och för vård- och omsorgsförvaltningen så gäller det inom funktionsnedsättningsområdet där stöd och serviceinsatser till ungdomar ingår, personlig assistans och nyanställda inom hemtjänsten.
Frågan om begäran om registerutdrag är en personalpolitisk fråga där beslutanderätten ligger hos kommunstyrelsen. Vård- och omsorgsnämnden följer
de kommunövergripande rekommendationerna och anser att det för vidare
utredning och ställningstagande i ärendet krävs ett beslut av kommunstyrelsen.
Nämndinitiativet anses med det utrett och behandlat.
Protokollsanteckning

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Kia Hjelte (M), Christina Tibblin
(M) och Carl Baker (M) får lämna en protokollsanteckning:
Vård-och omsorgsförvaltningen har berett frågan och i ordförandeförslaget
till beslut anses nämndinitiativet behandlat.Vi anser att man behöver begära
registerutdrag för nyanställd personal inom vård-och omsorgsboenden. För
att få positivt beslut för ett sådant boende är man antingen multisjuk och eller demenssjuk. I båda fallen är man oftast helt beroende av personalen, är i
beroendeställning till personalen.
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§ 56
Anmälningsärenden (von/2016:121, von/2016:178,
von/2017:106, von/2017:130, von/2017:2, von/2017:60,
von/2017:73)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av
ärendena

Sammanfattning
Kommunfullmäktige:
KF § 79 2017-04-27 Kommungemensam värdegrund (KS/2016:59)
KF § 117 2017-05-23 Avsägelser och fyllnadsval: Besnik Morina (M),
von/2017:60
KF § 104 2017-05-23 Strategi - jämlikt Botkyrka von/2016:178
KF § 106 2017-05-23 Upphandlings- och inköpspolicy för Botkyrka kommun ( KS/2017:271)
KF § 132 2017-06-20- Kommunens delårsrapport 1, von 2017:106
KF § 137 2017-06-20 Överflytt av ansvar för bostadsanpassningen, von
2017:73
KF § 137 2017-06-20 Svar på motion: Inrätta seniorkollo för Botkyrkas
äldre, von 2016:121
KF § 150 2017-06-20 Avsägelser och fyllnadsval: ny ersättare Carl Baker
(M) von/2017:60
Kommunstyrelsen:
KS § 141 2017-06-07 Redovisning av statsbidraget 2016 och fördelning av
statsbidraget för finsk förvaltning 2017, von 2017:130
Tekniska nämnden:
TE § 49 2017:05-15 Godkännande av hyresavtal för fastigheten Forbonden
4
TE § 56 2017:05-15 Information om uppsägning av hyresavtal av lokaler,
Samariten
Kommunala pensionärsrådet
Protokoll 2017-05-31
Myndighet:
Sammanställning av domar, LSS och SoL, april- juni 2017.
Förvaltningssamverkan
Protokoll: 2017-08-22 (på bordet) von 2017:15
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-28

§ 57
Delegationsbeslut (von/2017:1, von/2017:117, von/2017:119,
von/2017:139, von/2017:140, von/2017:146, von/2017:22)
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.

Förvaltningschef
G11: Avtal avseende upphörand av anställning, von/2017:22
Sektionschef:
G 5: Beslut om skriftlig varning enligt AB § 11 von/2017:117
G 5: Beslut om skriftlig varning enligt AB § 11 von/2017:146
Ansvarig chef:
G 15 Godkännande av bisyssla, von/2017:140
G 15 Godkännande av bisyssla, von/2017:140

Kvalitetschef
F1: Anmälan Lex Sarah, von/ 2017:119
F1: Anmälan Lex Sarah, von/ 2017:139
Myndighet:
Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 2017-0531, 2017-06-01- 2017-06-30, 2017-07-01- 2017-07-31
Delegationsbeslut beslutade av handläggare bostadsanpassning 2017-05-31,
2017-06-01- 2017-06-30, 2017-07-01- 2017-07-31
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§ 58
Ärenden från dialogforum (von/2017:9)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som
svar på Alby dialogforums fråga.

Sammanfattning
Vid Alby dialogforum 18 maj lämnades en synpunkt till vård- och omsorgsnämnden om att det saknas aktiviteter för pensionärer i Alby. I Tumba finns
en mötesplats och synpunktställaren undrar hur kommunen kan stötta aktiviter för äldre i Alby.
Mötesplatser för personer över 60 år finns i dag i Vårsta och Tumba. Det
finns en politisk vilja och ambition att det ska finnas en mötesplats i varje
stadsdel. Det bygger dock på att det finns lämpliga lokaler och engagerade
medborgare som är villig att driva mötesplatserna.
Utöver mötesplatserna så ordnar och stöttar även kultur och fritidsförvaltningen aktiviteter för äldre, bland annat genom olika bidrag till seniorföreningar. I Alby driver kultur- och fritidsförvaltningen ett aktivitetshus där
det är möjligt för olika föreningar att hyra lokaler.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Vård- och omsorgsnämnden
2017-08-28
Ärende 2

Ekonomisk månadsuppföljning

Prognosen per juni/juli 2017 visar nollresultat för helåret. Enligt rapporten finns
underskotten inom personlig assistans enligt LSS med 12,6 miljoner och externa
placeringar för bostad med särskild service med 9,7 miljoner. Dessutom finns mindre
underskott i andra verksamheter som korttidsboende, externa placeringar för vårdoch omsorgsboende samt på myndighet.
Visserligen finns den centrala bufferten kvar och överskott från kompetensfonden
samt ett överskott på hemtjänsten om 4,9 miljoner på grund av outnyttjade medel för
ökad bemanning och egen tid samt ökande omsorgsintäkter.
Beror detta på svårigheter att få personal eller på en mer restriktiv hållning – det är
exempelvis många avslag för just hemtjänst i anmälningsärendena?
Vi är därför tveksamma till att nämnden lyckas hålla ett nollresultat.
Vi ser också att det är ett ökande antal avslag på korttidsplatser, på personlig
assistans och på kontaktpersoner likväl som på hemvårdsbidrag och
servicelägenheter.
Kia Hjelte
Carl Baker
Christina Tibblin

Särskilt yttrande
För oss i den politiska majoriteten i Botkyrka är det självklart att alla medborgare ska ha
tillgång till den bästa vård- och omsorgen när än i livet den behövs. Botkyrkaborna ska
kunna känna sig trygga att kommunen finns där för dem, när de själva är som skörast.
Genom den tryggheten skapar vi en framtidstro och frihet för alla. Vårt mål är att ha en vårdoch omsorg med god kvalité som medborgarna är nöjda med och som alltid utgår ifrån
medborgarens fokus. Vi i den politiska majoriteten prioriterar reformer som höjer kvaliteten
framför dyra skattesänkningar. Vi ska ha en verksamhet med ordning och reda där vi har
god hushållning med resurserna. Men vi står inför stora demografiska utmaningar. De
utmaningarna behöver vi lösa tillsammans: Nämnden, omsorgens personal, anhöriga och
alla medborgare som har stöd av våra verksamheter.
Under 2018 lägger vi i majoriteten en budget som satsar på att utveckla följande områden:
stärka medborgarnas nöjdhet med omsorgen, ökat självbestämmande, offensiv boendeplan,
mer sociala aktiviteter och krafttag för att minska sjukfrånvaron.
Nöjda medborgare och ökat självbestämmande
Vård- och omsorgen i Botkyrka finns till för våra Botkyrkabor. Det är nämndens ansvar att se
till att medborgarna känner förtroende för och upplever en hög kvalité på den vård- och
omsorg som ges. Men också att det finns ett förtroende för att kommunen ser till att en bra
omsorg finns när individen har som störst behov. Botkyrka har i brukarundersökningen fått
alldeles för låga betyg på vissa områden och den kritiken behöver vi som ansvariga ta på
största allvar. Det är därför nämnden tagit initiativ till genomlysningar av verksamheten där
medborgarna, personalen och cheferna fått ge sina synpunkter på vad som är bra, vad som
är dåligt och vilka förväntningar de har på omsorgen. Utifrån dessa genomlysningar har
nämnden beslutat om handlingsplaner. Under 2018 kommer nämnden att fortsätta med det
systematiska kvalitétsarbetet som är påbörjat för att öka nöjdheten. Vi kommer inte att bli
nöjda förrän Botkyrkas brukare har ett stort förtroende för omsorgen.
Ett verktyg för att öka nöjdheten är att öka självbestämmandet. Alla individer är unika och
har varierande behov och önskemål på sin omsorg. Därför måste nämnden arbeta för att
förstärka medborgarnas självbestämmande över omsorgen. 2017 infördes ”egen tid” inom
hemtjänsten som den äldre själv bestämmer över hur de vill använda. ”Egen tid” gör att
hemtjänsten får bättre förutsättningar att fånga upp och åtgärda om det är något i insatserna
som inte fungerar bra för den äldre personen. Men det är också tid för att den äldre att få en
trevlig stund tillsammans med sin kontaktman.
Botkyrkaborna ska kunna bo kvar i Botkyrka även när man är i behov av ett särskilt boende.
Aldrig någonsin har det byggts, renoverats och planerat för så många nya omsorgsboenden
i kommunen. Under 2018 kommer vi tredubbla takten när det gäller att bygga
gruppbostäder. Under livet har man behov av olika former av bostäder och vi vill se till att det
finns ett varierat utbud av boende med olika nivåer av omsorg till våra medborgare. Vi har
startat upp kommunens första servicehus med fokus på social gemenskap och hälso-och
sjukvårdsinsatser. Det planerars för kommunens första trygghetsboende i Tumba och vi vill

Särskilt yttrande
att det på några års sikt ska finns tryggbostäder i kommunens alla stadsdelar. Men vi ska
också se till att bygga nya vård- och omsorgsboenden. Sedan våren 2014 har vi invigt två
nya boenden i kommunen och ett nytt vård- och omsorgsboende ska öppna upp i Fittja
under hösten 2017. Men behovet är stort och vi måste fortsätta vara offensiva med att få
fram fler särskilda boenden.
Det är så viktigt att det finns bra aktiviteter för våra medborgare som bor på gruppbostäder
eller på vård- och omsorgsboenden. Det ska finnas möjlighet till individuella aktiviteter och
det kommer att satsas på att få fler aktivitetsansvariga på våra boenden. Det är viktigt att
förstärka möjligheten för utevistelse och promenader och vi vill undersöka möjligheten att få
till fler cyklar som kan erbjuda de äldre fler cykelturer. Vi ska möjliggöra för äldre att få
komma på sommarvistelse och fortsätta erbjuda alla barn- och ungdomar som bor hemma
möjligheten att få åka på sommarkollo. Det är också viktigt att vi möjliggör för fler aktiviteter
och mer social gemenskap för äldre som har hemtjänst. Vi ska fortsätta med insatserna om
matlagningsstöd och måltidsstöd och mer socialtid genom införandet av ”egen tid” för äldre
med hemtjänst. Det är viktigt att utveckla dag verksamheten både för den äldre men också
som avlastning för de anhöriga.
Ohälsan bland personalen inom vård- och omsorgsförvaltningen ska minska och därmed
kan frisknärvaron öka. Under året kommer vi att ta krafttag för att framförallt minska på
korttidssjukskrivningarna. Friskare personal är inte bara bra för den enskilda individen utan
minskar även behovet av att ta in tillfällig personal och vikarier. Det skapar en trygghet för
brukarna som oftare kommer mötas av personal som de känner och kan bygga en relation
med.

Tuva Lund

Isak Nobuoka

Kerstin Amelin

