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§ 40
Information från förvaltningen (von/2016:8)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Förvaltningschef Pia Bornevi informerar om den pågående försäljningen av
Tumba vård- och omsorgsboende där beslut i ärendet väntas tas på Tekniska
nämnden 20 juni.
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§ 41
Delårsrapport 1 2016 (von/2016:106)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per april 2016.

Sammanfattning
Förvaltningens delårsrapport per april 2016 visar ett prognostiserat underskott i verksamheten på 12,7 miljoner kronor. Underskottet avser framförallt ökade volymer inom extern personlig assistans och externa placeringar SoL. 6,7 miljoner kronor avser extraordinära kostnader för evakuering av Allégårdens vård- och omsorgsboende. Totalt visar prognosen i beslutstöd ett underskott på 19,4 miljoner kronor.
En handlingsplan med åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet presenteras i
en separat bilaga till delårsrapporten.

Särskilda yttranden

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

SÄRSKILT YTTRANDE
Vård- och omsorgsnämnden
2016-06-13
Ärende 2

Delårsrapport 1 2016 (von/2016:106)

Förvaltningens delårsrapport per april 2016 visar ett prognostiserat underskott i
verksamheten på 12,7 miljoner kronor och om man räknar in den ofinansierade men
väl kända evakueringen av Allégården blir underskottet 19,4 miljoner kronor.
Vi tycker att det är ett märkligt sätt att hantera kostnaden för evakueringen av
Allégården då vetskapen om åtgärden varit uppe till diskussion under ett antal år? Vi
tog för givet att den nödvändiga kostnaden fanns i majoritetens budget för
verksamhetsåret.
Utöver kända underskott finns ett antal frågetecken när det gäller personalkostnader
och personalkostnadsutveckling.
Sjukvårdskostnaderna ökar samtidigt eller p.g.a. att endast hälften av våra
medarbetare är nöjda med sin arbetssituation. Det är förstås ohållbart.
Dessutom finns, som alltid, de ökande/ständigt stora kostnader för externplaceringar.
Bristen på omsorgsplatser visar sig också i utökningen av korttidsplaceringar.
Det är bra att det finns en åtgärdsplan och att den också lyfter fram outhyrda
lägenheter och budgeteringen av gruppbostäder.
I åtgärdsplanen finns möjliga effektiviseringsvinster på 10 miljoner kronor som
behöver bli ännu större. De långsiktiga åtgärderna är nödvändiga och viktigast av allt
är att det beslutade byggandet av omvårdnadsplatserna blir verklighet, i annat fall
kommer underskottet i verksamheten att bli ännu större på sikt.
Vi vill dessutom lämna följande synpunkter på de föreslagna åtgärderna:
Avgiftshöjningar för trygghetslarm och för mat inom äldreomsorgen kommer att slå
hårt mot de brukare som har låga pensioner. Här är det viktigt att analysera följderna
och att informera på rätt sätt.
Vi ser det också som nödvändigt att införa tydlig indexreglering för att slippa
ständiga diskussioner om höjda avgifter.
Vi tror inte att det alltid är av godo att vakanshålla tjänster, det kan medföra negativa
konsekvenser när det gäller arbetsbelastning för befintlig personal.

Kia Hjelte

Carl Baker

Gunnel Agge Hedvall

SÄRSKILT YTTRANDE
Vård- och omsorgsnämnden

Ärende 2: Delårsrapport 1 2016 (von/2016:106)
Vi konstaterar att vård- och omsorgsförvaltningens delårsrapport per april 2016 visar ett prognostiserat
underskott på 19,4 miljoner kronor för helåret, vilket är det högsta underskottet av alla förvaltningar i
kommunen. Det handlar främst om volymökningar som föranleder ökade kostnader för externa
placeringar och vård-och omsorgsboenden samt extra ordinära kostnader för evakuering av
Allégårdens vård- och omsorgsboende.
Det största underskottet gäller externa placeringar enligt SoL (9,1 miljoner kronor) och motsvarar en
volymökning mot budget på cirka 11 årsplaceringar. Här finns även risk för ytterligare underskott om
antalet placeringar fortsätter att öka under årets sista del. Kostnaderna för personlig assistans bedöms
också bli 7,7 miljoner högre än budget.
Därutöver finns en del osäkerheter och farhågor att ta i beaktande. Ett orosmoln värt att nämna i
sammanhanget är det stora (och nödvändiga) behovet av underhåll av äldre lägenheter och lokaler
inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen som kommer att förbruka en större andel av
investeringsbudgeten. Vi ser också med viss oro på att (korttids)sjukfrånvaron under första kvartalet
har ökat bland personalen, såväl kvinnor som män.
Att hemtjänsten och externa placeringar LSS å andra sidan prognostiserar ett nollresultat mot budget är
ett par ljuspunkter i rapporten som bör uppmärksammas och glädjas åt.
För att dämpa det prognostiserade underskottet har förvaltningen tagit fram en åtgärdsplan som
innebär åtgärder, kortsiktiga och långsiktiga, motsvarande c:a 10 miljoner kronor för 2016.
Vi godkänner rapporten, men vi vill lämna synpunkter på några av de föreslagna åtgärderna:
- Att sänka timersättningen till mobila teamet kan påverka kvaliteten i verksamhetennegativt.
- Avgiftshöjningar för bl a trygghetslarm och för mat inom äldreomsorgen kan slå hårt mot en
del brukare med relativt liten pension och frågan bör därför övervägas noggrant.
- Att vakanshålla tjänster kan medföra negativa konsekvenser på arbetsmiljön med ökad
arbetsbelastning på befintlig personal.
Botkyrka 2016-06-13

Aram El Khoury (kd)
Kristdemokraterna i Botkyrka

Yttrande (KD) Delårsrapport 1
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§ 42
Svar på rekommendation från KSL, Överenskommelse gällande omhändertagande av avlidna (von/2016:54)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta föreslagen överenskommelse
från Kommunerna i Stockholms län (KSL).

Sammanfattning
Enligt 1 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) innefattas i hälso- och
sjukvård att ta hand om avlidna. I egenskap av sjukvårdshuvudman har
kommunerna ansvaret för att ta hand om personer som avlidit i särskilda boendeformer och dagverksamhet enlig SoL. (18 § 1 st HSL). Från och med
den 1 oktober 2015 innefattas också personer som avlidit i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS.
Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra kostnader, administrativa
rutiner och ansvarsfördelning gällande transport och bårhusförvaring så att
det blir en enhetlig hantering i samtliga kommuner inom Stockholms län.
Yrkande

Tuva Lund (S) avger följande ändringsyrkande av ordförandeförslaget; beslutspunkt 2 ”Vård- och omsorgsnämnden beslutar även hur den ökade
kostnaden för bårhusförvaringen av avlidna ska hanteras utifrån förvaltningens fyra föreslagna alternativ”, utgår.
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§ 43
Ökad sysselsättningsgrad inom vård- och omsorgsförvaltningen (von/2016:111)
Beslut
Ärendet utgår
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§ 44
Hemtjänsttimmar - återrapportering av nämnduppdrag
(von/2016:15)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens skrivelse som svar på
nämndens uppdrag.

Sammanfattning
På uppdrag av vård- och omsorgsnämnden har förvaltningen utrett orsaken
till att det under 2015 funnits osäkerhet kring antalet beviljade hemtjänsttimmar. De orsaker som identifierades var att verksamhetssystemet Procapita hanterades på ett felaktigt sätt och att tidbestämda beslut inte följts upp
innan giltighetstidens utgång. Förvaltningen tog under sommaren 2015 fram
en handlingsplan med en rad åtgärder som nu är genomförda. Dock behöver
fortsatt förbättringsarbete ske i verksamhetssystemet.
Yrkande

Kia Hjelte (M) och Carl Baker (M) yrkar på tillägg till ordförandeförslaget,
bilaga.
Tuva Lund (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yrkandemotiveringen får biläggas protokollet.
Propositionsordning

Vård- och omsorgen godkänner följande propositionsordning:
Tilläggsyrkandet- avslag på tilläggsyrkandet.
Ordföranden finner att nämnden avslår tilläggsyrkandet och beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Tuva Lund (S) får lämna en protokollsanteckning:
Ordföranden yrkar avslag på Moderaternas tilläggsyrkande med hänvisning till
att förvaltningschefen under nämndmötet bekräftat att Moderaterna kan få den
data de efterfrågar. Eftersom den största delen av förvaltningens samlade statistik är
offentliga handlingar har alla rätt att efterfråga data. Däremot kan man inte kräva att
förvaltningen ska göra sammanställningar av desamma utan ett givet beredningsuppdrag.
Botkyrka är generös med politiska resurser för att det ska finnas goda förutsättningar att
bedriva politiskt arbete och möjlighet för att kunna göra sammanställningar som
Moderaterna efterfrågar i detta fall.

YRKANDE
Vård- och omsorgsnämnden
2016-06-13
Ärende 5

Hemtjänsttimmar – återrapportering av nämnduppdrag
(von/2016:15)

I det reviderade förslaget finns på sidan 10 en tablå över avgift för hemtjänstinsatser
och/eller dagverksamhet benämnd 4.
I den framgår att det finns fem nivåer.
Vi har vid flera tillfällen önskat en redovisning över hur många brukare/personer som
finns i varje nivå.
Vi kan se att det är många brukare som har många timmars hemtjänst, både dagtid och
nattid och som naturligtvis då har ett stort behov av omsorg.
Vi vill undersöka var den ekonomiska brytpunkten finns med avseende på kostnaderna
för vård-och omsorgsboende.
Det är viktigt att poängtera att det alltid måste vara den enskildes önskan som kommer i
främsta rummet. Vill man bo hemma med mycket hemtjänst så ska det naturligtvis
beviljas.
Vi föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta
att
att

nämnden får en redovisning av hur många personer som finns under varje
nivå 1-5 i tablån,
nämnden får en redovisning av var den ekonomiska brytpunkten finns för
hemtjänst kontra vårdboende.

Kia Hjelte

Carl Baker

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

8[13]

2016-06-13

§ 45
Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen
(von/2016:103)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag på reviderade riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen.
Reservation

Kia Hjelte (M) och Carl Baker (M) reserverar sig mot beslutat att avslå ändrings och tilläggsyrkandet.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningens riktlinjer för biståndshandläggning togs senast av nämnden 2013-05-07. Förvaltningen har sett över riktlinjerna och gjort några justeringar (se
punkter nedan). Den största förändringen är att riktlinjerna nu vänder sig till all handläggning enligt socialtjänstlagen som vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för, inte bara till
äldre. Detta har efterfrågats då LSS-handläggarna på myndighet utreder och tar beslut enligt
socialtjänstlagen för sin målgrupp. Texten har även anpassats till ICF-språk 1.

Följande förändringar har gjorts i de reviderade riktlinjerna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Fönsterputs har lagts till som separat insats att söka (ingår även som tidigare i städ). Detta efter en dom
Städ sker var 3:e vecka istället för som tidigare varannan
Källsortering av förpackningar ingår i städ var 3:e vecka och kan även sökas separat
Hushållssopor ingår i andra beviljade insatser men kan även sökas separat
Insatsen bereda måltider, respektive möjligheten till storkok 1 gång/vecka har tillkommit
I riktlinjerna påtalas att trygghetsringning, om möjligt, ska föredras
Promenad kan bytas mot social samvaro
Insatserna boendestöd och ledsagarservice till personer under 65 år har lagts till
Hemvårdsbidraget har ändrade nivåer
Avsnittet om ansökan om boende i annan kommun har förtydligats.

Classification of Functioning, Disability and Health. ICF är ett standardiserat språk för att beskriva
funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa.
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Yrkanden

Kia Hjelte (M) och Carl Baker (M) yrkar på tillägg och ändring av ordförandeförslaget, bilaga
Tuva Lund (S) yrkar på avslag på yrkandena.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yrkandemotiveringen får biläggas protokollet.
Propositionsordning

Vård- och omsorgsnämnden godkänner följande propositionsordning
1. Tilläggsyrkande- avslag på tilläggsyrkandet.
2. Ändringsyrkande- avslag på ändringsyrkandet
Ordföranden finner att nämnden avslår yrkandena och beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.
Protokollsanteckning

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Tuva Lund (S) får lämna en protokollsanteckning:
Ordföranden yrkar avslag på Moderaternas tilläggsyrkande med hänvisning till att myndighetschefen vid ärendet behandling i nämnd informerade om att nuvarande formulering redan
beaktar de delar om social oro som Moderaterna efterfrågar. Det är en viktig princip att vård
och omsorg alltid ska ges efter behov. Är det så att man har behov som gör att man inte klarar
av att bo i sitt ordinära boende så får man beslut om vård- och omsorgsboende

YRKANDE
Vård- och omsorgsnämnden
2016-06-13
Ärende 6

Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen (von/2016:103)

Förvaltningen har sett över de riktlinjer som togs av nämnden 20130507 och gjort vissa
justeringar.
Vi är tveksamma till att nu införa städning bara var tredje vecka, vilka konsekvenser får
detta och vilka analyser i övrigt har gjorts?
Att ha källsortering i lägenheten i tre veckor känns inte bara olustigt utan även
ohygieniskt. Vilka konsekvenser kan detta få?
Detsamma gäller förstås också vanliga hushållssopor.
Vi anser att konsekvenserna av detta borde ha analyserats bättre och att en plan för
implementering och information till brukarna borde ha funnits med
Vi föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta
att
att

(i dagsläget) avslå städning var tredje vecka till förmån för att behålla varannan
vecka samt
som tilläggssparametrar antaga:
a) Egen upplevd otrygghet som påverkar den sökandes förmåga att fungera i
ordinärt boende
b) Hög ålder som påverkar den sökandes förmåga att fungera i ordinärt boende

Kia Hjelte

Carl Baker
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§ 46
Riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg (von/2016:104)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag på reviderade riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg i Botkyrka kommun.

Sammanfattning
Förvaltningen har reviderat riktlinjerna för avgifter inom vård och omsorg.
Avgifterna justeras årligen då prisbasbeloppet fastställs av regeringen.
Utöver detta har följande förändringar gjorts i de reviderade riktlinjerna:
• Avgiften för fönsterputs har höjts en aning, till avgift enligt lägsta avgiftsnivå dvs. 480 kronor
• Avgifter som åläggs personer med LSS-insatser har lagts till i dokumentet.
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§ 47
Redovisning av anmälningsärenden (von/2016:7)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit har tagit del av anmälningsärenden.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige:
§ 72 KF 2016-04-28 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 2015,
(KS/2016:298)
§ 73 KF Kommunens årsredovisning 2015 (KS /2016:235)
§ 74 KF Ombudgeteringar från 2015 till 2016 (KS/2016:202)
§75 KF Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 ( KS/2016:257)
Revisionen- Granskning av ansvarsutövande 2015 (VON/2016:78)
Revisonen- Revisionsberättelse för år 2015 och Revisorernas redogörelse
för år 2015 (VON/2016:84)

På bordet: Protokoll från förvaltningssamverkan 2016-06-08
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§ 48
Redovisning av delegationsbeslut (von/2015:220,
von/2015:221, 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.
Verksamhetschef Myndighet
B36 -Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut, von/2015:221
B44 -Yttrande till Förvaltningsrätten: särskild avgift enligt LSS
von/2015:220
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§ 49
Ärenden från dialogforum (von/2016:75)
Beslut
Inga inkomna ärenden.
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