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Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-18

§ 60
Information från förvaltningen (von/2016:8)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Information från förvaltningschefen
Vård och omsorgschef Pia Bornevi informerar om pågående projekt inom
förvaltningen, bland annat om försäljningen av fastigheten Samariten som
inrymmer Tumba Vård- och omsorgsboende och den planerade evakuering
av boende som det kommer att innebära.
Samtliga byggnationer av gruppbostäder går framåt enligt plan, vilket också
är fallet för det vård- och omsorgsboendet i Fittja som byggs av en privat
entreprenör.
Nämndsekreterare Kerstin Frimodig för till protokollet att det i förra mötesprotokollet blev ett fel gällande försäljningen av fastigheten Samariten.
Inget beslut har ännu tagits i tekniska nämnden om försäljningen utan det
planeras ske senare under hösten.
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§ 62
Beredningsuppdrag: Se över förvaltningens lägenhetsbestånd av servicelägenheter inom äldreomsorgen
(von/2016:170)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta
fram en plan för att omvandla Orren till servicehus samt att succesivt avveckla servicelägenheterna på Akvarellen och Tre källor.
Reservation

Kerstin Edman (TUP) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
I kontakten med medborgare och brukare har nämndens ordförande uppfattat att det finns behov av att utöka innehållet i servicelägenheterna genom att
erbjuda sociala aktiviteter. Förvaltningen har därför fått i uppdrag att undersöka möjligheten att omvandla kommunens servicelägenheter inom äldreomsorgen till servicehus med tillgång till sociala aktiviteter.
Förvaltningen gör bedömningen att det endast är möjligt att omvandla Orren
till servicehus. Det på grund av att Orren är det enda boendet som har tillgång till gemensamhetslokaler. Tillgång till gemensamhetslokaler är en förutsättning för att kunna anordna sociala aktiviteter.
Yrkanden

Kerstin Edman (TUP) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Tuva Lund (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yrkandemotiveringen får biläggas protokollet.
Yttrande

Kia Hjelte (M), Carl Baker (M) och Gunnel Agge Hedvall (M) lämnar ett
särskilt yttrande, bilaga.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet får biläggas protokollet.
Propositionsordning

Ordföranden ställer efter nämndens godkännande proposition på ordförandeförslaget mot avslagsyrkandet och finner att nämnden beslutar i enlighet
med ordförandeförslaget.
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Vård- och omsorgsnämnden

Ärende 8:

Yrkande
2016-10-18

Beredningsuppdrag: Se över förvaltningens lägenhetsbestånd av
servicelägenheter inom äldreomsorgen

I takt med en ökande befolkning växer behovet av servicelägenheter. Det är naturligt att vilja bo
kvar på orten där man är uppväxt eller har bott i stora delar av sitt liv. Hos många finns viljan att bo
kvar i Tullinge på äldre dagar. Närhet till släkt och vänner innebär social gemenskap och trygghet.
Därför är det viktigt med tillgång till servicelägenheter även i Tullinge.
I tjänsteskrivelsen står det felaktigt att det inte finns tillgång till gemensamma utrymmen på
Akvarellen. Det stämmer inte. Vid Akvarellen finns det gemensamma lokaler där sociala aktiviteter
kan genomföras.
Vi ser positivt på ta fram en plan för att omvandla Orren till servicehus förutsatt att
servicelägenheterna på Akvarellen får vara kvar. De som är i behov av servicelägenheter ska själva
få bestämma var och hur de vill bo samt vilken vårdgivare de vill ha. Vi kan aldrig ställa oss bakom
ett förslag som innebär att vårdtagare slits upp ur sin trygghet.
Vi föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta
att
avslå ordförandeförslaget
Kerstin Edman (TUP)

SÄRSKILT YTTRANDE
Vård- och omsorgsnämnden
2016-10-18
Ärende 8

Beredningsuppdrag: Se över förvaltningens lägenhetsbestånd av
servicelägenheter inom äldreomsorgen. (von/2016:170)

Uppdraget är att se över möjligheten att omvandla Orren till Servicehus samt att
avveckla servicelägenheterna på Akvarellen och Tre Källor.
Vi kan se att en omvandling av Orren till Servicehus är bra. Vi saknar dock en
plan/policy för vad ett servicehus och servicelägenheter ska innehålla. Vilka kriterier
ska finnas i konceptet servicehus.
Vi är oroade av att servicelägenheterna på sikt ska avvecklas i Tullinge och i
Norsborg/Hallunda. Vi anser att det är självklart att det ska finnas servicelägenheter i de
olika kommundelarna. Människor vill vara i sin invanda miljö och där de har vänner
och bekanta.
Vi förutsätter att nämnden får tillbaka ärendet.

Kia Hjelte
Carl Baker
Gunnel Agge Hedvall

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-18

§ 63
Vård- och omsorgsförvaltningens krisledningsplan
(von/2016:165)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar vård- och omsorgsförvaltningens krisledningsplan.

Sammanfattning
En kris kan orsakas av många olika typer av händelser och går inte alltid att
förutse. Grunden för vård- och omsorgsförvaltningens krisledning består
därför i att arbeta proaktivit och med flexibilitet. En kris innebär ofta en
form av anpassad organisation. Vård- och omsorgsförvaltningens krisledningsplan beskriver hur vård- och omsorgsförvaltningens organiserar, leder,
samordnar, samverkar och kommunicerar vid en kris eller vid hot om kris på
förvaltningsnivå.
Krisledningsplanen fastställs av vård- och omsorgnämnden. Förvaltningschefen ansvarar för att den granskas årligen och revideras vid behov. Mindre
revideringar av planen och justeringar av bilagor fastställs av förvaltningschefen som är tillika chef för krisledningen. Den aktuella krisledningsplanen
ska alltid finnas tillgänglig både på papper och digitalt på botwebb.
Vård- och omsorgsförvaltningens krisledningsplan ska också förhålla sig till
och följa Botkyrka kommuns övergripande fastställda krishanteringsprogram.
Mindre justeringar krisledningsplanen redovisas och godkänns av nämnden.
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§ 64
Beställning av gruppbostad med funktionskrav, inflyttning
2019 (von/2016:166)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att beställa en ny gruppbostad av Tekniska nämnden för inflyttning 2019.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen har i sin boendeplan beskrivit att det finns
ett behov av sex nya platser årligen i form av nya lägenheter eller köp av
platser.
Funktionskrav är generella och ska uppfylla kraven för en gruppbostad med
fullvärdiga lägenheter. Inför varje bygg- och ritningsprocess måste Vårdoch omsorgsförvaltningen kontaktas då specifika utformningskrav kan
komma att ställas beroende på vilka individer som är tänkta att flytta in i
gruppbostaden.
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§ 65
Beställning av gruppbostad med funktionskrav,
Vårsta/Grödninge, inflyttning 2020 (von/2016:167)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att beställa en ny gruppbostad av Tekniska nämnden i Vårsta/Grödinge för inflyttning 2020.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen har i sin boendeplan beskrivit att det finns
ett behov av sex nya platser årligen i form av nya lägenheter eller köp av
platser.
Funktionskrav är generella och ska uppfylla kraven för en gruppbostad med
fullvärdiga lägenheter. Inför varje bygg- och ritningsprocess måste Vårdoch omsorgsförvaltningen kontaktas då specifika utformningskrav kan
komma att ställas beroende på vilka individer som är tänkta att flytta in i
gruppbostaden.
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§ 66
Beställning av gruppbostad med funktionskrav, inflyttning
2020 (von/2016:168)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att beställa en ny gruppbostad av Tekniska nämnden för inflyttning 2020.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen har i sin boendeplan beskrivit att det finns
ett behov av sex nya platser årligen i form av nya lägenheter eller köp av
platser.
Funktionskrav är generella och ska uppfylla kraven för en gruppbostad med
fullvärdiga lägenheter. Inför varje bygg- och ritningsprocess måste Vårdoch omsorgsförvaltningen kontaktas då specifika utformningskrav kan
komma att ställas beroende på vilka individer som är tänkta att flytta in i
gruppbostaden.
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§ 67
Möjligheten att bevilja biträde av kontaktperson till personer som har gruppboende (von/2016:171)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att de personer som har behov av biträde kontaktperson, oavsett om de bor i gruppboende eller ej, ska få det
tillgodosett. Större hänsyn ska tas till den enskildes behov av att få en extra
social kontakt som är en vän, som kan ge råd och stöd och som är med på
fritidsaktiviteter när det gäller våra invånare som bor på våra boende med
särskild service.

Motivering
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kompletterar
socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen och ska bidra till att de invånarna om ryms inom lagens personkretsar ska få stöd i det dagliga livet.
Det stöd som krävs för att kunna erhålla samma människovärde och leva ett
liv så likt andra människors som möjligt och i gemenskap med andra människor, oavsett funktionsnedsättningar. Målet med lagstiftningen är att omsorgen ska främja jämlikhet i levandsvillkoren och främja att alla personer ska
kunna vara delaktiga i samhällslivet och ha en meningsfulls vardag och fritid. Ansökan om en LSS-insats görs av den enskilde själv. Det görs alltid en
individuell behovsprövning av alla ansökningar om LSS-insatser och de
som har behov av biträde av kontaktpeson ska får det beviljat.
Botkyrka är en upplevelse-, kultur- och idrottskommun. Vi har ett rikt föreningsliv och det finns stort utbud av aktiviteter. Forskning visar på kulturens
och idrottens betydelse för människors välbefinnande och vikten av att både
få uppleva eller utöva aktiviteter. En annan väldigt viktig del i välbefinnande är vårt sociala nätverk. Vänner, kollegor och familj har en stor betydelse för vår hälsa. Forskning visar att personer med funktionsnedsättningar
har svårare att skapa sociala nätverk. Kontaktpersoner är en LSS-insats som
är skapad för att hjälpa till att bryta den enskildas isolering genom samvaro.
Att vara en person att få förtroende för och som kan ge råd och stöd i frågor
som man kanske inte vill diskutera med sin familj eller med personalen som
jobbar på ens boendet. Kontaktpersoner hjälper till att skapa kontakter med
fler personer men också att få komma ut i samhället. Kontaktpersoner kan
också vara ett stöd i att få ett mer aktivt fritidsliv.
På våra boenden med särskild service finns personal som har kompetens för
att de boende ska erbjudas goda levnadsvillkor där social samvaro och fritidsaktiviteter och/eller hjälp till fritidsaktiviteter ingår. Detta innebär att
många som bor på ett boende med särskild service sällan får ansökningar
om kontaktperson beviljat eftersom behov av social samvaro och fritidsaktiviteter bedöms vara tillgodosett. Större hänsyn ska tas till den enskildes behov av att få en extra social kontakt som är en vän, som kan ge råd och stöd

8[16]

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-18

och som är med på fritidsaktiviteter för våra invånare som bor på våra boende med särskild service.
Vår hållning är att de personer som har behov av biträde av kontaktperson,
oavsett om de bor i gruppboende eller inte, ska få det tillgodosett.
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§ 68
Remiss- Finansiering av stödfunktion på SKL
(von/2016:136)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Botkyrka kommun ej ställer sig
bakom den föreslagna finansieringen av den nationella stödfunktionen.

Sammanfattning
Styrelsen i SKL har beslutat rekommendera kommunerna att tillsammans
finansiera en nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en
mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.
Förvaltningen förslår att Botkyrka kommun inte ska delta i finansieringen
av stödfunktionen då SKLs verksamhet bör finansieras inom ramen för
medlemsavgifterna.
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§ 69
Remiss- Motion- inför äldreboendegaranti för personer
över 85 år (von/2016:92)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avstyrker motionen.

Sammanfattning
Motionärerna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en garanti för rätt till särskilt boende eller trygghetsboende för
alla över 85 år i kommunen. Denna rätt till boende skulle ges utan att en biståndsbedömning hade behövt genomföras.
Förvaltningens förslag till kommunfullmäktige är att avstyrka motionen då
dess förslag anses strida mot gällande lagstiftning på området.

Yttrande
Kia Hjelte (M) och Carl Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet får biläggas protokollet.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Vård- och omsorgsnämnden
2016-10-18
Ärende 10

Remiss – Motion - Inför äldreboendegaranti för personer över 85
år (KD) (von/2016:92)

Vi moderater sympatiserar med och förstår tanken med motionen. Vi känner igen oss i
Kristdemokraternas resonemang och beskrivningar kring otrygghet, isolering och vikten
av att alla som kommit upp åldern ska behandlas med värdighet och respekt. Vi delar
förvaltningens uppfattning om att en garanti, såsom den beskrivs i motionen, skulle
bryta om mot likställighetsprincipen.
Vidare så menar vi att man inte bör likställa särskilda boenden och trygghetsboenden,
då den förstnämnda boendeformen kräver ett biståndsbeslut och den andra
boendeformen inte gör det.
Trygghetsboenden kan ju lika gärna utvecklas av privata aktörer, som inom ramen för
exempelvis allmännyttan. Vad ett trygghetsboende innehåller varierar dessutom en del
mellan de olika aktörerna.
Moderaterna har dock, under lång tid, drivit frågan om att hög ålder ska räknas in som
ett kriterium (av flera) när biståndsbesluten fattas. Frågan om ålder är, precis som KD
pekar på, en relevant faktor i sammanhanget.
Men, att fastslå gränsen till exakt 85 år eller anföra den siffran som det enda kriteriet för
att ha rätt till en plats på ett särskilt boende utan biståndsbeslut, det kan vi inte yrka
bifall till.

Kia Hjelte

Carl Baker

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-18

§ 70
Remiss-Motion- Inrätta seniorkollo för Botkyrkas äldre
(von/2016:121)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen genom att uppdra åt Vård- och omsorgsnämnden att tillsätta
en utredning i syfte att undersöka möjligheten till semestervisstelse för
medborgare som bor på något av kommunens vård- och omsorgsboende eller servicehus.

Motivering
I motionen föreslås vård- och omsorgsförvaltningen ges i uppdrag att utreda
möjligheterna till att inrätta seniorkolloverksamhet i äldreomsorgen under
sommarperioden för Botkyrkas äldre för att på så sätt skapa möjligheter till
miljöombyte och social samvaro.
Vi i den politiska majoriteten tycker att det är ett intressant förslag. Det är
känt att flera kommuner har genomfört olika typer av sommarvistelse för
invånare som bor på vård-och omsorgsboenden. Det skulle vara spännande
att under-söka möjlighet till sommarvistelse för de invånare som bor på
kommunens vård- och omsorgsboenden. Vi anser att semestervistelse är ett
bättre begrepp då det kan omfatta fler former av verksamhet. Dessutom är
det så att sommarvistelsen riktar sig till vuxna personer och kollo är ett begrepp som ofta förknippas med barn- och ungdomsverksamhet. Vi i den politiska majoriteten tycker också att det är klokt att utredningen begränsas till
kommunens vård- och omsorgsboenden

Yttrande
Aram El Khoury (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Kia Hjelte (M) och Carl Baker (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandena får biläggas protokollet.

12[16]

SÄRSKILT YTTRANDE
Vård- och omsorgsnämnden

11. Remiss- Motion- Inrätta seniorkollo för Botkyrkas äldre (von/2016:121)
Det är glädjande att Vård- och omsorgsnämnden är positiv till vårt förslag och föreslår
kommunfullmäktige att bifalla motionen genom att uppdra åt Vård- och omsorgsnämnden att tillsätta
en utredning i enlighet med motionens intentioner.
Att begränsa semestervistelse till att endast gälla för medborgare som bor på något av kommunens
vård- och omsorgsboende eller servicehus tycker vi att det är något vi kan ställa oss bakom, åtminstone
initialt och att man förhoppningsvis kan utöka det till att gälla alla äldre i kommunen i ett senare skede.

Botkyrka 2016-10-18

Aram El Khoury (kd)

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-18

§ 71
Sammanträdesordning 2017 (von/2016:153)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner sammanträdesordningen för 2017.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen förslår följande sammanträdesordning för
nämndens sammanträden 2017:
13 februari
20 mars
20 april (torsdag)
15 maj
12 juni
28 augusti
18 september
16 oktober
13 november
11 december
Nämndens föreslås sammanträda på måndagar, med undantag i april där
sammanträdet ligger på en torsdag.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Vård- och omsorgsnämnden
2016-10-18
Ärende 11

Remiss – Motion – Inrätta seniorkollo för Botkyrkas äldre (KD)
(von/2016:121)

Vi kan ställa oss bakom den politiska majoritetens ordförandeförslag om att låta utreda
förutsättningarna för att anordna semestervistelser för medborgare som bor på ett vårdoch omsorgsboende eller servicehus. Själva motionen är förstås såväl varm som
sympatisk i sitt syfte och förslag till åtgärd.
Den moderata synen på grundfrågan medför dock att vi känner oss nödgade att göra
vissa nedskick in i den kommande utredningen. Grundfrågan för oss är hur vi ser på
medborgarens/den äldre personens vardag i verksamheten. Det, samt var gör samtliga
skattebetalares skattemedel största nytta för pengarna?
Vi vill därför att förvaltningen, i sin utredning, belyser frågan om kostnader och ur
brukarens perspektiv som:
Hur många utevistelser per dag och person motsvarar kostnaden för en dags vistelse på
ett seniorkollo för en enda individ?
Hur kostnadsdrivande beräknas den här reformen kunna bli?
Går det att genomföra seniorkollon utan att det är till förfång för annan, mer frekvent
verksamhet som höjer livskvaliteten varje dag?
Är det viktigaste för den äldre att ha en bra verksamhet varje dag, där många kan få
komma ut i friska luften, kanske ta en öl i centrum eller besöka en park? Eller är det
viktigare att under hösten få hoppas att man blir en av de fåtal som får åka på ett
seniorkollo nästföljande sommar?
Sammantaget är det ovillkorligen så för oss moderater att skattemedlen inom välfärdens
kärna, dit äldreomsorgen tillhör, måste användas på ett sätt som kommer alla till del,
varje dag.

Kia Hjelte

Carl Baker

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-18

§ 72
Redovisning av anmälningsärenden (von/2016:7,
von/2016:93)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av anmälningsärendena.
Sammanfattning
Protokoll Kommunala pensionärsrådet 2016-09-06.
Cirkulär från SKL: 16:01 Budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbudgeten för år 2016 (von/2016:93)
Cirkulär från SKL: 16:01 bilaga 1 Arbetsgivarfrågor i Budgetpropositionen
2017 (von/2016: 93)
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§ 73
Redovisning av delegationsärenden (von/2016:162,
von/2016:6, von/2016:68, von/2016:89)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har 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.
Ordföranden
A2- Yttrande över samråd över förslag till detaljplan för Tumbaskog
von/2016:89
Förvaltningschef
A6- Interim internhyreskontrakt Lövkojan
A12 Riktlinje om kvalitetsarbete, ledning och ansvar för patientsäker inom
kommunal hälso- och sjukvård, von/2016:162
Ansvarig chef
G15 – Godkännande av bisyssla von/2016:68
G15 – Godkännande av bisyssla von/2016:68
Myndighet
Delegationsbeslut beslutade av handläggare för SoL, LSS och LASS, 201608-01- 2016-08-31
Delegationsbeslut beslutade av bostadsanpassningen 2016-08-01 – 2016-0831
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-10-18

§ 74
Ärenden från dialogforum (von/2016:75)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som
svar på Grödinge dialogforums fråga.

Sammanfattning
Vid Grödinge dialogforums möte 13 september ställdes en fråga till Vårdoch omsorgsnämnden gällande när och var det planerade vård- och omsorgsboendet i Vårsta ska byggas.
En upphandling gällande mark- och byggnation av vård- och omsorgsboendet ska påbörjas under hösten och resultatet av upphandlingen avgör placering och tidsplan för byggnationen.
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