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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-08

§ 24
Information från förvaltningen (von/2019:5)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av informationen.
Sammanfattning
Verksamhetsinformation - korttidsverksamheter inom LSS- enhetschef
Kristoffer Hoflund
Enhetschef Kristoffer Hoflund berättar om förvaltningens korttidsverksamheter och deras arbete med att öka nöjdheten.
Information från omsorgsdirektören
-Byggprojekt och investeringar
T.f omsorgsdirektör Petra Oxonius informerar om att inflytt har skett på
den nya delen av Tumba vård- och omsorgsboende. Det kommer att vara
en invigning innan sommaren som nämnden kommer bjudas in på. Renoveringen av Allégården löِper på som den ska, ingen ny information finns
kring det.
Information från HR
Förvaltningens resultat i HME- undersökning 2018
HR-specialist Linda Smedenborn presenterar förvaltningens resultat från
HME- undersökningen 2018, en förkortad version av kommunens medarbetarundersökning.

2[8]

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-08

§ 25
Ekonomisk månadsuppföljning (von/2019:11)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per mars 2019.

Sammanfattning
Prognosen per mars visar ett nollresultat för helåret.
Budget

Ansvar
63 Vård- och
omsorgsnämnden

Utfall Jan mar 2019
(tkr)

Budget Jan
- mar 2019
(tkr)

-253 331

-283 385

2019

Prognos mar
2019

Diff BudgetPrognos

(tkr)

(tkr)

(tkr)

-1 133 584

-1 133 584

0

I utfallet saknas kostnader för hyror och det finns en osäkerhet i vilka kostnader som kommer belasta vård- och omsorgsnämnden för 2019. Enligt anvisning från kommunens ekonomidirektör har prognosen för lokalkostnader
därför lagts på ett nollresultat.
”Under 2018 tog kommunen fram en ny internhyresmodell där kommunens
verksamhetslokaler ska hanteras av fastighetsavdelningen inom Tekniska
nämnden. I stället för att respektive förvaltning själva ska hantera lokalkostnader kommer det interndebiteras från fastighetsavdelningen. Denna
förändring har genomförts under vintern och beräknas vara klar till tertialrapport per sista april. Det innebär att utfallet för mars inte kommer att innehålla varken interna kostnader eller intäkter för verksamhetslokaler. Prognosen för året kommer utifrån det att balanseras till att stämma med fastställd budget. Under april månad kommer en djupare analys av årets kostnader för verksamhetslokaler att genomföras.”
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-08

§ 26
Yttrande över revisionsrapporter: "Granskning av
kommunens investeringsstyrning och lokalförsörjning"
samt "Långsiktig och strategisk lokalförsörjning inom
äldreomsorg och LSS" (von/2019:34)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner yttrandet gällande revisionsrapporterna ”Granskning av kommunens investeringsstyrning och lokalförsörjning” samt ”långsiktig och strategisk lokalförsörjning inom äldreomsorg
och LSS”.

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av Botkyrka kommuns förtroendevalda revisorer genomfört två granskningar som har bäring på kommunens lokalförsörjningsprocess, Granskning av kommunens investeringsstyrning och lokalförsörjning samt Långsiktig och strategisk lokalförsörjning inom äldreomsorg och
LSS.
Revisorernas samlade bedömning är att kommunens processer för planering
och anskaffning av lokaler har väsentliga brister och därför sammantaget
inte kan anses fungera på ett ändamålsenligt sätt.
Revisorerna vill särskilt lyfta fram att samverkan och samordning mellan
inblandade nämnder och förvaltningar i lokalförsörjningsprocessen inte fungerar ändamålsenligt. Framförhållningen i planeringsprocessen bedöms
bristfällig vilket bland annat visar sig i att det redan idag finns ett underskott
av boendeplatser. De menar även att den rådande planeringen sannolikt inte
kommer kunna tillgodose nuvarande och kommande behov i rätt tid.
PWCs granskning rör kommunstyrelsen och flera av kommunens nämnder
och de önskar ett samordnat svar från kommunen. Kommunstyrelsen har
därför begärt att vård- och omsorgsnämnden yttrar sig över de delar som berör vård- och omsorgsnämnden.

Särskilt yttrande

Mehmet Kulbay (M) och Nellie Erikssons (M) lämnar ett särskilt yttrande
bilaga.
Lars Holmgren (SD) och Anneli Andersen (SD) ställer sig bakom Moderaternas yttrande.
Kerstin Edman (TuP), Fredrik Ahlinder (TuP) och Roland Forsman (TuP)
lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Marit Normasdotter (V) och Anders Permer (V) lämnar ett särskilt yttrande,
bilaga.
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Vård-och omsorgsnämnden godkänner att yttrandena biläggs protokollet.
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§ 27
Remissvar Behov av hjälp med andning och sondmatning
dnr S2019/00767/FST (von/2019:40)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar yttrandet den 9 april 2019 till Socialdepartementet som nämndens svar på promemorian ”Behov av hjälp
med andning och sondmatning”.
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har fått möjlighet att yttra sig angående promemorian behov av hjälp med andning och sondmatning och ställer sig
positiv till förslagen som anges.
Särskilt yttrande
Mehmet Kulbay (M) och Nellie Erikssons (M) lämnar ett särskilt yttrande
bilaga.
Lars Holmgren (SD) och Anneli Andersen (SD) ställer sig bakom Moderaternas yttrande.
Vård-och omsorgsnämnden godkänner att Mehmet Kulbay (M) och Nellie
Erikssons (M) yttrande biläggs protokollet.
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§ 28
Anmälningsärenden (von/2017:228, von/2018:236,
von/2018:87, von/2019:2, von/2019:43, von/2019:7)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att det tagit del av ärendena.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige
§ 2 KF 2019-01-31Allégården Avvikande förutsättningar under pågående
byggnation, von/2018:236
§ 6 KF 2019-01-31 Policy och riktlinjer för politisk beredning, KS/
2018:343
§ 30 KF 2019-02-21 Fördelning av medel för kompetensförsörjningsinsatser, KS/2018:311
§ 33 KF 2019-02-21 Svar på motion - Gratis friskvårdgymkort till 70+ (SD),
von/2018:87
§ 35 KF 2019-02-21 Svar på motion - Återinför kontaktpolitiker (M)
von/2017:228
Förvaltningssamverkan
2019-01-15 Förvaltningssamverkan-protokoll
2019-03-06 Förvaltningssamverkan-protokoll
2019-04-02 Förvaltningssamverkan- protokoll
Arbetsmiljöverket
Informationsbrev till dig som förtroendevald – Arbetsmiljöverket besöker
regioner och kommuner, von/2019:43
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§ 29
Delegationsbeslut (von/2019:1, von/2019:16, von/2019:38,
von/2019:41, von/2019:42)
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.
Vård- och omsorgsnämndens ordförande
A1.Hyresnivåer Tumba vård- och omsorgsboende, von/2019:38
Omsorgsdirektör
E6. Beslut om avsteg från upphandlingspolicy, von/2019:16
E6. Beslut om avsteg från upphandlingspolicy, von/2019:41
F4. Avtal FoU Södertörn, von/2019:42
Myndighet
Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 201902- 01- 2019-02-28
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SÄRSKILT YTTRANDE

Vård-och omsorgsnämnden
Ärende 03

2019-04-08

Yttrande över revisionsrapporter: ”Granskning av kommunens
investeringsstyrning och lokalförsörjning” samt ”Långsiktig och
strategisk lokalförsörjning inom äldreomsorg och
LSS”(von/2019:34)

Vi moderater instämmer i godkännandet av yttrandet gällande ovan nämnda
revisionsrapporter.
Revisorernas samlade bedömning är att kommunens processer för planering och
anskaffning av lokaler har väsentliga brister och därför sammantaget inte kan anses
fungera på ett ändamålsenligt sätt.
Det är sammantaget en beklämmande läsning av kommunens tillkortakommande när det
gäller bostäder och lokaler, särskilt för Vård-och omsorgsnämnden när det gäller
bostäder för äldre, för multisjukas särskilda boenden och för LSS. Det gäller både
gruppboenden och bostäder med särskild service.
Revisorerna konstaterar krasst att det redan idag finns underskott av boendeplatser och
deras bedömning är att det så kommer att förbli under en alltför lång tid.
Vi moderater har under lång följd av år uttryckt detsamma. Vi har skrivit motioner,
interpellationer och såväl yrkanden som yttranden i frågorna. Med ringa framgång och
ibland till och med orden att ”vi svartmålar”.
Bakom alla siffror och kolumner finns människor, människor med stora behov av dessa
bostäder, människor för vars skull kommunens ytterst är till för.
Vi moderater återkommer till Kommunstyrelsen med ett samlat yttrande senare.

Mehmet Kulbay(M)

Nellie Eriksson(M)

Vård- och omsorgsnämnden
Ärende 3:

Särskilt yttrande
2019-04-08

Yttrande över revisionsrapporter: "Granskning av kommunens
investeringsstyrning och lokalförsörjning" samt "Långsiktig och
strategisk lokalförsörjning inom äldreomsorg och LSS”

PwCs senaste revisionsrapport påvisar stora brister i samordning och kommunikation mellan
förvaltningar. Tullingepartiet har tidigare, i ett flertal nämnder, påpekat kommunens brister i
kommunikation och samordning och de problem som uppstår i och med detta.
För oss i vård och omsorgsnämnden leder detta till att olika typer av boenden inte blir klara i tid
samt att många projekt blir betydligt dyrare än vad som först var budgeterat. Resultatet av detta är
att kommunens medborgare blir drabbade samt att förtroendet för kommunens förvaltning påverkas
negativt. Detta visar sig inte minst i brukar/medborgarundersökningen.
Tullingepartiet har i vård och omsorgsnämnden vid ett flertal tillfällen påpekat att byggakten för nya
boenden är för låg. Detta är också något som PwCs granskning påvisar.
Vi i Tullingepartiet är av den uppfattningen att i en medelstor kommun, som Tullinge kommun,
skulle kommunikationen och samordningen mellan förvaltningar och nämnder kunna skötas mer
effektivt.
Fredrik Ahlinder (TUP)

Kerstin Edman (TUP)

Roland Forsman (TUP)

Vård- och omsorgsnämnden
2019-04-08

S ÄR S K ILT Y T T R AN D E

Ärende 3: Yttrande över revisionsrapporter:
"Granskning av kommunens investeringsstyrning
och lokalförsörjning" samt "Långsiktig och strategisk lokalförsörjning inom äldreomsorg och LSS"
När Boendeplan 2019 - 2027 presenterades för Vård- och omsorgsnämnden i mars 2019 lade Vänsterpartiet ett särskilt yttrande där vi uttryckte
oro över att kommunens planer inte möter det förväntade behovet under
perioden. Vi påtalade att det vore lämpligt att planera för viss överkapacitet i det egna beståndet, för att minska risken för bostadsbrist inom kommunen och kanske även kunna hjälpa grannkommuner som i framtiden
riskerar att befinna sig i samma ogynnsamma situation som vi själva upplevt under en längre tid.
Nu ser vi att våra revisorers samlade bedömning är att kommunens processer för planering och anskaffning av lokaler har väsentliga brister och
därför sammantaget inte kan anses fungera på ett ändamålsenligt sätt. Revisionsrapporten bekräftar att framförhållningen i planeringsprocessen är
bristfällig vilket bland annat visar sig i att det redan idag finns ett underskott av boendeplatser. Revisionsrapporten konstaterar, precis som Vänsterpartiet påpekade i yttrandet över Boendeplanen, att den rådande planeringen sannolikt inte kommer att kunna tillgodose nuvarande och kommande behov i rätt tid. Detta kommer att drabba våra medborgare både
direkt och indirekt, när människor som har behov av särskilt boende får
vänta länge eller tvingas flytta långt bort från kommunen och vår budget
belastas av orimligt höga och onödiga kostnader.

Marit Normasdotter (V)
Anders Pemer (V)

SÄRSKILT YTTRANDE
Vård-och omsorgsnämnden

Ärende 04

2019-04-08

Yttrande angående promemoria om behov av hjälp med andning
och sondmatning, dnr S2019/00767/FST (von/2019:40)

Vi moderater delar uppfattningen att överlämna förvaltningens
yttrande den 9 april 2019 till Socialdepartementet som nämndens svar
på promemorian ”Behov av hjälp med andning och sondmatning”.
Vi kan bara beklaga regeringens tidigare beslut när det gäller den här
mycket viktiga frågan som är så avgörande för den enskilde personens
såväl som för de anhöriges liv och leverne. Regeringens tidigare
beslut och Försäkringskassans hårdare prövning orsakade mycket
ångest och oro.
Nu träder den nya lagen i kraft den 1 juli 2019 och den välkomnar vi.
Där det föreslås att hjälp med andning och sondmatning ska utgöra
grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS).

Mehmet Kulbay(M)

Nellie Eriksson(M)

