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§ 52
Information från Forum Carpe
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av information.
Malin Makboul från Forum Carpe informerar om verksamheten. Forum
Carpe startade som ett resultat av EU-projektet Carpe där verksamhets och
kompetensutveckling i samverkan genomfördes under tre år. Carpe är samordnat stöd för funktionshinderområdet.
I Stockholms län ingår samtliga 26 kommuner i Forum Carpe.
Målgruppen och användare av forumet är anställda- alla yrkeskategorier, på
alla nivåer hos såväl kommunala som privata utförare samt myndighetsutövare.
Totalt är det 8200 personer som arbetar inom funktionshinderområdet i länets 26 kommuner. Av dessa är 18 % män. Ca 1500 personer därutöver arbetar inom socialpsykiatrins verksamheter. Totalt ca 380 handläggare LSShandläggare, biståndshandläggare finns i länets kommuner.
Förutom kurser på gymnasie- och högskolenivå där respektive arbetsgivare
betalar för de platser man bokar ingår följande uppgifter i kommunernas
delfinansiering. Arbetsgivare står för deltagarnas lönekostnader.
Skapa mötesplatser
Genomföra föreläsningar
Upphandla, beställa och administrera kurser
Delta i nationells samverkansarbete
Samverka med FoU-enheter och övriga kunskapscentra
Samla information om funktionshinderarbetet i kommunerna och av privata
utförare i syfte att sprida goda exempel
I Forum Carpes löpande verksamhet ingår bland annat:
Att arbeta för att titelfrågan och Yrkeskraven lever vidare.
Bevaka och belysa frågan om framtida rekryteringsutmaningar (främja tillgången till gymnasieutbildningar)
Nätverksmöten och erfarenhetsutbyte för olika frågor utifrån kommunernas
behov
Att arbeta vidare med evidensbaserad praktik
Information finns på www.forumcarpe.se
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§ 53
Information från förvaltningen, september (von/2015:47)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning
Botkyrka kommun tar över visst HSL ansvar
Muntlig föredragning Magnus Lublin.
2014 beslutade KSL att alla kommuner i Stockholms län ska ta över hälsooch sjukvårdsansvaret i hemmet för personer som har stöd enligt LSS.
Ansvaret gäller delegeringar och den basala hälso- sjukvård som ges inom
grupp- och servicebostad, daglig verksamhet samt korttidshem för personer
över 18 år.
Förändringen innebär att kommunen tar över den basala vård som tidigare
utfördes av landstingets distriktssköterskor och primärvårdens arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Att kommunen tar över ansvaret påverkar främst de som redan i dag har
sjukvårdsinsatser i hemmet. Brukare som kan ta sig till sin läkare på vårdcentralen kommer även i fortsättningsvis gå till vårdcentralen.
De brukare som har hemsjukvård kommer att få träffa sina nya sjuksköterskor från kommunens team.
I och med förändringen så ändras skatten. Landstingsskatten sänks med
samma procentsats som kommunalskatten höjs.
Från 2015 får Botkyrka ett finansieringsanslag om 1 050 000:-, 2016
4 160 000:-. Från 2017 och framåt blir ersättningen 3 080 000:Sjuksköterskorna kommer att ligga under sjuksköterskeenheten inom äldreomsorgen.
Stimulansmedel inom äldreomsorgen
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av Regeringen att administrera och fördela
medel till kommunerna under åren 2015-2018. Stimulansmedlen är avsedda
för att öka bemanningen samt kompetensutveckla inom äldreomsorgen.
Möjliggöra hemgångsteam. Skapa ökad trygghet och kvalitet för den enskilde. Beräknat kommer vård- och omsorgsförvaltningen få ca 5,5 miljoner
kronor för år 2015 och ca 11 miljoner kronor för 2016.
Projekt Samariten
Huvudprojektet är försäljning av fastigheten Samariten (fd Tumba sjukhem). Projektgruppen och den externa projektledaren håller på att ta fram ett
upphandlingsunderlag för försäljning av Samariten. Upphandlingen arbetar
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med kravarbetet och kommer att publiceras inom kort. Projektet ska vara
klart augusti 2018.
Tillagningsköket Tumba är stängt pga vattenläcka i källaren.
Tornet och Allégården lagar all mat till äldreomsorgen. Vid ombyggnation
av Allégården kommer köket att isoleras så att maten kan lagas där under tiden renovering pågår.
Planerade byggprojekt är bland annat Vårsta där boendet samlokaliseras
med en förskola där tittar man på 2 alternativa tomter.
I Fittja ska ett vård- och omsorgsboende byggas i centrum med byggstart
hösten 2016.
I Riksten har första spadtaget tagits för bygge av ett privat boende med beräknad inflytt under 2016.
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§ 54
Svar på revisionsrapport (von/2015:56)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens svar på revisionsskrivelsen.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden är skyldig att ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Kommunens revisorer har därför givit revisionsföretaget PWC i uppdrag att granska nämndens systematiska kvalitetsarbete.
PWC:s bedömning är att vård och omsorgsnämnden till viss del har ett kvalitetssystem som på ett systematiskt och sammanhållet sätt omfattar de områden som anges i SOSFS 2011:9. Förbättringar rekommenderas när det gäller att tydliggöra roller och ansvar, att säkerställa en samsyn kring kvalitetssystemets omfattning och inriktning samt att arbetet med riskanalys bör
identifieras. Förvaltningen instämmer helt med PWC och har till viss del redan startat förbättringsarbetet.
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§ 55
Remissvar: Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag (von/2015:93)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden är positiv till att lagen ses över och förtydligas
men är inte beredd att acceptera de ändringar som innebär rejält ökade kostnader för kommunen.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen anser det vara bra att Boverket har sett
över den rådande lagen om bostadsanpassningsbidrag. Vi välkomnar särskilt
att verket i förslaget fångar upp oreglerade områden samt tydliggör ansvaret
i olika roller kring bostadsanpassningsärenden.
Förvaltningen ser dock vissa problem med den föreslagna lagstiftningen:
• Vi ser en risk att förslaget inte bara skapar lättnader utan även bygger
in en ny komplexitet och nya oklarheter i lagstiftningen. Detta kan i sin
tur resultera i ett ökat tryck på de kommunala handläggarna.
• Incitamenten att förstärka hjälpmedelssidan och på så sätt betala ut
mindre pengar i bostadsanpassningsbidrag bedöms som svaga i de fall
landstinget är huvudman för denna förskrivning och inte kommunen.
• Slutligen finns det en överhängande risk att förslaget ger stora kostnadsdrivande effekter för kommunen. Detta gäller särskilt förslaget att
bevilja bidrag för automatiska släcksystem, för åtgärder som inte är direkt kopplade till bostadsanpassningen och för integritetsskapande åtgärder.
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§ 56
Byggnation av Stendalsvägen 61 till en fullvärdig gruppbostad enl LSS (von/2014:147)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att beställa en helt ny gruppbostad på Stendalsvägen
61 enligt alternativ 3 (bilaga 2) av tekniska nämnden.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att finansiera nybyggnationen med 2015 års investeringsmedel för en ny gruppbostad (gruppbostad 2 enligt tabell 1).
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden beslutade i mars 2014 (von/2014:39) att lägga ned barnboendet
på Stendalsvägen 61 då insatsen inte längre efterfrågas. En utredning från arkitektfirman
Aperto visade att det var möjligt att bygga om barnboendet till en fullvärdig gruppbostad till
en kostnad av 2,4 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade därför 2014-10-06 att bevilja 2,4 miljoner kronor i investeringsmedel för att genomföra ombyggnationen.
Efter nämndens beslut har kostnaden för en ombyggnation omvärderats och ökat rejält. Med
anledning av detta rekommenderar tekniska förvaltningen starkt att förvaltningen väljer att
bygga nytt istället för att bygga om fastigheten.
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§ 57
Ettårsplan 2016 (von/2015:99)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer nämndmål och åtaganden i enlighet
med tjänsteskrivelsen.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner i övrigt förvaltningens förslag till
ettårsplan 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Förslag till ettårsplan 2016 bygger på en långsiktig, politisk målbild som
sträcker sig till år 2017. Det bygger på flerårsplanens 13 mål med vård- och
omsorgsnämndens egna mål och åtaganden samt indikatorer som mäter utvecklingen mot uppsatta mål.
Vård och omsorgsförvaltningen befinner sig i en genomgripande förändringsprocess. Den pågående processen är vårt sätt att bidra till Botkyrkas
hållbara samhällsutveckling. Genom att vi fokuserar på rätt saker, är konsekventa och har tålamod kommer vi att nå målet att Botkyrka har en hållbar
vård och omsorgsverksamhet. Kompetens, ordning och reda och brukarens
fokus ska genomsyra allt arbete. Detta kommer att leda till en ökad kvalitet,
stabil ekonomi samt ett ökat förtroende hos medborgarna för kommunens
arbete.
I vård- och omsorgsnämndens boendeplan beskriver vi de kommande årens
behov av platser och boenden. Boendeplanen är ett av nämndens styrdokument. En av de största utmaningar under planperioden är de ökade volymerna inom samtliga verksamhetsområden. Befolkningsprognosen visar ett
ökat antal äldre och trenden är att även antalet personer med funktionsnedsättningar ökar.
Omvandlingen av Tumba vård- och omsorgsboende har satts i gång med
uppdrag från Kommunstyrelsen att sälja fastigheten och efter det hyra ett
vård- och omsorgsboende med 60 platser i fastigheten. För ombyggnation
av Allégårdens vård- och omsorgsboende har ett beslut fattats för att kunna
starta ombyggnationen under 2016. Stora personella resurser måste mobiliseras i förvaltningen för att kunna bidra med verksamhetskunskap till projekten. Evakueringar och omflyttningar kommer att kräva extra resurser. En
särskilt viktig del är kommunikationsinsatserna. Minst två extra projektanställningar behöver knytas till förvaltningen under perioden.
Ramen för 2016 är netto 987,0 miljoner kronor vilket är en ökning med 47,2
miljoner kronor. Utökningen för pris och löner är 26,6 miljoner kronor. För
volymökningar och verksamhetsförändringar har nämndens ramar ökat med
26,4 miljoner kronor. Nämndens ram har även minskat med sammanlagt 5,8
miljoner kronor varav 4,2 miljoner kronor avser ett effektiviseringsuppdrag
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och 1,6 miljoner kronor avser en prisjustering för 2016. Löneuppräkningen
förutsätter att kommande lönerevision inte blir högre än 2,5 procent.
Moderaterna, Tullingepartiet och Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Kristdemokraterna lägger sitt
särskilda yttrande.
Särskilt yttrande
Aram El Khoury (KD) lämnar särskilt yttrande.
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§ 58
Delårsrapport 2
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per augusti 2015.
Sammanfattning

Förvaltningens delårsrapport per augusti 2015 visar ett prognostiserat underskott på 20,5 miljoner kronor. Underskottet avser framförallt ökade volymer, vilket ger utslag i ökade kostnader för personal inom samtliga verksamheter samt ökade kostnader för externa placeringar. Det finns en osäkerhet i prognosen som beror på tillförlitligheten i den statistik vi får fram ur
verksamhetssystemet.
Redan vid årets början prognosticerades ett underskott av förvaltningen. För
att dämpa underskottet togs en åtgärdsplan fram under våren som innebar
åtgärder motsvarande 5 till 8 miljoner kronor. I samband med delår 1 fick
förvaltningen fem riktade och tidssatta uppdrag från nämnden.
Genom att tidigt vidta åtgärder har vi lyckats få kontroll på underskottet.
Däremot krävs ett omfattande arbete med att reda i statistiken samt skapa
kvalitetssäkra processer, rutiner och arbetssätt.
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§ 59
Dokumenthanteringsplan för vård- och omsorgsnämnden
2015 (von/2015:54)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner dokumenthanteringsplanen.
Sammanfattning

Enligt Botkyrka kommuns arkivreglemente ska varje myndighet (nämnd)
upprätta en dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen är ett
verktyg för att hålla ordning och överblick över kommunens allmänna handlingar. En dokumenthantering har två syften dels att beskriva hur handlingar
ska hanteras utifrån diarieföring, bevarande och gallring samt när de ska arkivläggas och överföras till kommunarkivet. Denna hantering gäller handlingar oavsett om de är i pappersform, digitalt eller annat format.
Den tidigare dokumenthanteringsplanen är inte aktuell, varför en översyn
har gjorts. Planen ska vara ett aktuellt och levande dokument och kommer
att uppdateras årligen.
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§ 60
Öppna nämndsammanträden 2015-2018 (von/2015:89)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att vård- och omsorgsnämndens sammanträden ska vara offentliga, med de begränsningar som framgår enligt
kommunallagen.
Sammanfattning

Enligt 6 kapitlet 19 a kommunallagen får en nämnd besluta att nämndens
sammanträden ska vara offentliga om fullmäktige har medgett det. Undantag görs för ärenden som handlar om myndighetsutövning eller innehåller
sekretessbelagda uppgifter.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-28 (KS 2015:242) att medge att alla
nämnder med undantag av kommunstyrelsen få ha öppna nämndsammanträden.
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§ 61
Förslag på sammanträdesordning 2016 (von/2015:92)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner föreslagna datum för nämndens
sammanträden 2016.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår följande datum för nämndens
sammanträden.
2 februari, 23 februari, 14 mars, 19 april, 24 maj, 13 juni måndag,
20 september, 18 oktober, 22 november samt 12 december måndag
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§ 62
Anmälningsärenden, september (von/2015:20)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av anmälningsärenden.
Sammanfattning

Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 2 SoL
Redovisning av er verkställda beslut kvartal 2 LSS
Protokoll från förvaltningssamverkan september (på bordet)
Protokoll från kommunfullmäktige:
§ 95 Flerårsplan 2016-2019
§ 100 Äldreplan 2015-2019
§ 113 Trygghetsboende för äldre
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§ 63
Redovisning av delegationsbeslut, september
(von/2015:19)
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.
Följande beslut har fattats med stöd av delegering:
Delegationsbeslut beslutade bostadsanpassning 2015-06-01 – 2015-06-30,
2015-07-01 – 2015-07-31 samt 2015-08-01-2015-08-31. På bordet.
Delegationsbeslut beslutade av handläggarna för SoL, LSS och LASS 201505-01-2015-08-31. Skickas ut via mail.
Förvaltningschef
Slag A 15, Dnr 2015:81 Avskrivning 135 648 kr.

15[16]

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-09-22

§ 64
Övriga frågor
Anmälda övriga frågor från Kia Hjelte (M)
-Namnskyltar inom hemtjänsten
-Vad görs för att höja standard och kvalitet inom
hemtjänst utifrån Socialstyrelsen rapport Öppna jämförelser.
Svar från förvaltningen i oktober.

Ändring av nämnddagar 2015.
Nämnden i oktober ändras till 12 oktober måndag samt nämnden
i december ändras till 16 december onsdag.
Redovisning av kontaktpolitikerbesök
Berit Larsson (S), Gunnel Agge Hedvall (M) och Tuva Lund (S) besökte
Myndighet. De fick en positiv bild av verksamheten stämningen var god.
Bra samarbete och alla stöttar varandra då de flesta är nya för året.
Vid besöket fick LSS-handläggarna en genomgång av juridik vilket höjer
kompetensen för handläggarna.
Kia Hjelte (M) och Tuva Lund (S) besökte Allégårdens vård- och omsorgsboende där var också en positiv stämning men det behövs fler besök för att
man ska få en uppfattning hur det är.
Kerstin Amelin (V) och Tuva Lund (S) har besökt hemtjänsten i Alby där
det var bra diskussioner och angagerad personal som är stolta över sitt arbete som de gör inom hemtjänsten. Kerstin och Tuva fick även en dragning
av planeringssystemet och hur svårt det är att få till att våra brukare får
samma personal och inte behöver byta – vilket är en stor utmaning.
Kerstin och Tuva fick starta med en tipspromenad – roligt intiativ.
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Ärende 6: Ettårsplan 2016 (von/2015:99)
Presenterat upprättade ettårsplanen för 2016 ger en god grund för ställningstagande för
verksamheten under kommande år. Likafullt deltar vi kristdemokrater inte i dagens beslut utan
återkommer i andra fora med ett samlat förslag för hela den kommunala budgeten.

Botkyrka 2015-09-22

Aram El Khoury (kd)

Kristdemokraterna i Botkyrka

Yttr (kd) Ettårsplan
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