SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden
2016-09-20

Kommunalhuset Alytus, kl 18:30-20.30

Plats och tid

Tuva Lund (S), ordförande
Kerstin Amelin (V)
Aram El Khoury (KD)
Kia Hjelte (M)
Junaid Chaudry (S) tj ers.
Maria Trygg (S)
Karin Blid (S) tj ers
Lars Schou (S)
Gunnel Agge Hedvall (M) tj ers
Car Baker (M)
Ulrika Ekengren (SD)
Daniel Njuguna (S), Johan Holmberg (SD)

Beslutande

Ersättare

Övriga deltagande

Pia Bornevi, Christina Almqvist, Petra Oxonius, Anette Karlsson,
Sebastian Laser, Anna Casteberg,
Kia Hjelte (M)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset 30 september 2016

Sekreterare

Paragrafer

50-59

Kerstin Frimodig

Ordförande

Tuva Lund (S)

Justerare

Kia Hjelte

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2016-09-20

Anslaget den

Nedtas den

2016-09-30

2016-10-24

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen
Underskrift

_________________________

1[11]

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-09-20

§ 50
Information från förvaltningen (von/2016:8, von/2016:96,
von/2016:97)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Information från förvaltningschefen Pia Bornevi
Botkyrka kommunen har vunnit utmärkelsen årets LSS- kommun efter att
ha blivit nominerade av FUB Botkyrka- Salem.
Förvaltningen har invigt sina två elcyklar som köptes in efter ett medborgarförslag. Cyklarna står för närvarande på Tumba Vård- och omsorgsboende
och en utbildning erbjuds för de som vill bli förare och ta med någon boende ut på cykeltur. 8 stycken har redan hunnit gått utbildningen och fler har
anmält sig.
Vård- och omsorgscollege Syd vid Tullinge gymnasium har invigt. Vårdoch omsorgscollege är ett samarbete mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund där Petra Oxonius är ordförande.
Tekniska nämnden har fattat beslut om köpare av fastigheten Samariten.
Ann- Cathrine Hajas är Vård- och omsorgsförvaltningens projektledare för
evakueringen av vård- och omsorgsboendet medan tekniska förvaltningen
har en projektledare för evakueringen av hela huset.
Förvaltingschefen informerar, istället för Jenny Torpman- Fredriksson, om
upphandling av 54 platser på Alleris boende i Riksten, dit planen är att flytta
boende från Tumba Vård- och omsorgsboende. Flytten påbörjas efter årskiftet och beräknas ta 9 veckor.
Statusen för förvaltningens olika byggprojekt gås igenom där det mesta flyter på enligt plan.
Lex Sarah-anmälan Christina Almqvist
En Lex Sarah anmälan som lämnas in gås igenom.
Information från MAS om två nya riktlinjer: Riktlinje för hantering av medicintekniska produkter och Riktlinje för hemsjukvård i gruppbostäder och
serviceboende inom OF.
Nämndsekreterare Kerstin Frimodig informerar om att kommunen kommer
att byta telefonileverantör vilket bland annat innebär att alla SIM-kort på de
förtroendevaldas läsplattor måste bytas ut. Mer information om detta skickas ut separat.
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2016-09-20

§ 51
Delår 2 (von/2016:106)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per augusti 2016.

Sammanfattning
Förvaltningens delårsrapport per augusti 2016 visar ett prognostiserat underskott i verksamheten på 15,0 miljoner kronor. Det är en förbättring sedan
delårsrapport 1 med 4,4 miljoner kronor. Underskottet avser framförallt
ökade volymer inom extern personlig assistans och externa placeringar SoL.
Extra ordinära kostnader för evakuering av Allégårdens vård- och omsorgsboende balanseras inom verksamheten och utgör inte en del av det prognostiserade underskottet.
En handlingsplan med åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet presenterades i en separat bilaga till delårsrapport 1. Ett omfattande
arbete har gjorts i utförarverksamheten där effektiviseringar motsvarande
8,6 miljoner kronor har genomförts. Vidare har vakanshållna tjänster och
översynen av gruppbostäder genererat 3,4 miljoner kronor. Totalt är det årgärder motsvarande 12,0 miljoner kronor. Fortsatt arbete med aktiviteterna i
handlingsplanen pågår.

3[11]

BOTKYRKA KOMMUN
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§ 52
Mål och budget (von/2016:157)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till mål och budget 2017
med plan för 2018-2020 samt tillhörande bilagor.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslaget på ansökan ur kompetensfonden kring undersköterskeutbildning och språkutveckling.
Kia Hjelte (M) och Carl Baker (M) deltar ej i beslutet och återkommer med
eget förslag senare.
Ulrika Ekengren (SD) deltar ej i beslutet och återkommer med eget förslag
senare.
Aram El Khoury (KD) deltar ej i beslutet och återkommer med eget förslag
senare.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämndens mål och åtagande 2017 beskriver de mål och
åtaganden som nämnden har under 2017. De bygger på den nya utformningen av ettårsplan som togs fram inför 2017, där fullmäktiges mål knutits till
huvudprocesser.
Till mål och budgetdokumentet hör även drifts- och investeringsbudgetar för
2017 med plan för 2018-2020. Dessa redovisas i sin helhet, i bilaga 3 och 7,
där varje post också beskrivs i separata bilagor, 4.1-4.13 (drift), 8.1-8.9
(bygginvesteringar) samt 10.1-10.17 (övriga investeringar).
I anslutning till mål och budgetdokumenten ansöker Vård- och omsorgsnämnden om medel ur kompetensfonden för undersköterskeutbildning och
språkutveckling.
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§ 53
Plan för att förbättra hemtjänsten (von/2015:230)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens plan för att förbättra
hemtjänsten.

Sammanfattning
Med anledning av hemtjänstens låga resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning gav vård- och omsorgsnämnden i december 2015 vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att göra en grundlig genomlysning av hemtjänsten och ta fram en plan för hur resultaten kan förbättras. Syftet med genomlysningen är att de äldre ska känna sig nöjda och trygga med omsorgen i
Botkyrka, något som bland annat yttrar sig i bättre resultat i brukarundersökningen.
Utifrån genomlysningen har förvaltningen analyserat resultatet och lämnat
rekommendationer till förbättring. Förvaltningen har utifrån rekommendationerna tagit fram en plan för att förbättra hemtjänsten. Av planen framgår
vad som ska uppnås, vilka aktiviteter som ska genomföras, vem som ansvarar och när förbättringen ska vara genomförd.
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§ 54
Remiss- Framtida inriktning på färdtjänsten (von/2016:124)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar vård- och omsorgsförvaltningens förslag
till remissvar med följande tillägg: ” Vi vill understryka vikten av upphandling som garanterar justa villkor enligt kollektivavtalsliknande villkor för
taxiförare som kör färdtjänsten. Att taxiförare har goda och justa villkor har
betydelse för medborgarnas upplevelse av kvalitén och tryggheten i färdtjänsten.”

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag att för kommunens räkning
besvara remissen ”Framtida inriktning av färdtjänst” från Stockholms läns
landstings(Sll) trafikförvaltning. I remissen har en genomgång på ett övergripande plan gjorts av hela processen för färdtjänstverksamheten från ansökning till uppföljning av verksamheten.
Från förvaltningens sida välkomnar vi målet att skapa en mer transparent
ansökningsprocess och att förenkla för de kommunala handläggarna att följa
ett ärende som har skickats vidare till trafikförvaltningen för beslut. En ökad
transparens i ansökningsprocessen skulle förenkla för medborgarna att få information om sitt eget ärende.

Yrkande

Tuva Lund (S) yrkar på följande tillägg:
Vi vill understryka vikten av upphandling som garanterar justa villkor enligt
kollektivavtalsliknande villkor för taxiförare som kör färdtjänsten. Att taxiförare har goda och justa villkor har betydelse för medborgarnas upplevelse
av kvalitén och tryggheten i färdtjänsten.

Propositionsordning

Vård- och omsorgsnämnden godkänner tilläggsyrkandet.
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§ 55
Remiss- översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag
(von/2016:149)
Beslut
Vård-och omsorgsnämnden antar vård- och omsorgsförvaltningens förslag
till remissvar.

Sammanfattning
I maj 2015 skickade Socialdepartementet ut rapporten Översyn av lagen om
bostadsanpassningsbidrag på remiss. Utifrån svaren på remissen har ändringar gjorts. Det handlar dels om strukturella och språkliga anpassningar
vilka inte är en del av remissen, dels om två sakliga förändringar av paragraferna 3 och 11, som nu ges möjlighet att lämna synpunkter på.
Från Botkyrkas sida ser vi positivt på att bidragsökaren med dessa förändringar mer explicit sätts i centrum för bidragshanteringen och att de ökade
rättigheter detta innebär förs fram i denna komplettering. Samtidigt vill vi
från kommunens sida belysa att dessa förslag riskerar att leda till vissa problem rent praktiskt i ansökningsprocessen och att detta även kan leda till ett
visst merarbete för både den sökande och för de kommunala handläggarna.
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§ 56
Personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen
(von/2016:152)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden utser nämndsekreterare Kerstin Frimodig till
personuppgiftsombud för Vård- och omsorgsnämnden och ger vård-och omsorgschefen rätt att för nämndens räkning underteckna anmälan till Datainspektionen.

Sammanfattning
Personuppgiftslagen finns till för att den enskildes personuppgifter ska
skyddas på ett bra sätt. Lagen föreskriver att den personuppgiftsansvarige,
som i detta fall är vård- och omsorgsnämnden, också är ytterst ansvarig för
att dess handlingar hanteras på ett ur lagen korrekt sätt.
Ett personuppgiftsombud är en person som ser till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom den egna organisationen genom
att påpeka fel och brister till den som är personuppgiftsansvarig. I personuppgiftsombudets ansvar ligger att informera förvaltningen och nämnden
om vad som gäller vid uppförande av register samt att föra en förteckning
över de register som förekommer inom förvaltningen.
Vård- och omsorgsförvaltningens nuvarande personuppgiftsombud Emma
Åberg är föräldraledig, och en ersättare behöver därför utses och anmälas till
Datainspektionen. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår därför att
nämndsekreterare Kerstin Frimodig utses som personuppgiftsombud.
Inget beslut om entledigande av Emma Åberg behövs under hennes frånvaro
då det är möjligt att ha fler än ett personuppgiftsombud.
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§ 57
Redovisning av anmälningsärenden (von/2016:7)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av anmälningsärenden
Sammanfattning
Från kommunfullmäktige:
KF § 109 2016-05-02 LSS-boende på Tingstorget, Alby - begäran om medel
(KS/2016:323)
KF § 111 2016-05-02 Svar på motion: Ersätt Tumba äldreboende med nya
äldreboenden (M) (KS/2014:363)
KF § 114 2016-05-02 Svar på motion - Angående FN:s barnkonvention (S)
(KS/2014:564)
KF § 129 2016-06-21 Kommunens delårsrapport 1 2016 (KS/2016:431)
KF § 146 Svar på motion: Satsa på kvalitet i äldreomsorgen - utbilda och
utveckla omsorgscheferna (L) (KS/2015:639)
Från kommunstyrelsen
KS § 140 2016-06-07 Svar på revisionsskrivelse - Granskning av system för
budgetansvar och attest
Från Myndighet
Redovisning av ej verkställda beslut, SoL, kvartal 2
Redovisning av ej verkställda beslut, LSS, kvartal 2
Sammanställning domar gällande LSS
Sammanställning domar gällande SoL
Sammanställning domar gällande bostadsanpassningsbidrag
Protokoll förvaltningssamverkan 2016-09-12 och 2016-09-14 ( på bordet)
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§ 58
Redovisning av delgationsbeslut (von/2016:107,
von/2016:127, von/2016:128, von/2016:131, von/2016:132,
von/2016:148, von/2016:154, von/2016:16, von/2016:23,
von/2016:6)
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.
Förvaltningschef
G18- MBL-förhandling vid omvandling av tjänst, myndighet, von/2016:148
A6- Tilldelningsbeslut vid upphandling av omsorgsplatser, von/2016:23
A12- Antagande av Riktlinje om riskbedömningar och skyddsåtgärder,
von/2016:154
G11-Beslut om avgångsvederlag, von/2016:128
G14- MBL förhandling gällande omvandling av tjänst, Myndighet,
von/2016:148
F1- Anmälan till IVO, Lex Sarah, von/2016: 127
Verksamhetschef Myndighet
B36 -Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut, von/2016: 131
B36 -Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut, von/2016: 132
B36 -Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut, von/2016:107
B36 -Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut, von/2016:16
( på bordet)
Myndighet
Delegationsbeslut beslutade av handläggare för SoL, LSS och LASS, 201605-01- 2016-06-30
Delegationsbeslut beslutade av bostadsanpassningen 2016-05-01 – 2016-0731 (på bordet)
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§ 59
Ärenden från dialogforum (von/2016:75)
Inga inkomna ärenden
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