SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden
2015-11-10

Kommunalhuset, plan 2 Alytus, kl 18:30-21:30

Plats och tid

/Tuva Lund (S), ordförande
Kia Hjelte (M)
Berit Larsson (S)
Helen Spaak (SD)
Junaid Chaudhry (S) tj er
Isak Nobuoka (MP) tj er

Beslutande

Kerstin Amelin (V)
Lars Schou (S)
Kerstin Edman (TUP)
Aram El Khoury (KD)
Mikael Hansson (M) tj er

Ersättare

Daniel Njuguna (S), Gunnel Agge Hedvall (M), Fredrik Ahlinder
(TUP), Ulrika Ekengren (SD), Monika Brundin (V) tom kl 21:15/

Övriga deltagande

Pia Bornevi, Jenny Torpman Fredriksson, Barbro Gripenstam, Anna
Casteberg, Koray Kahruman, Carin Djäken/
Kia Hjelte (M)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-11-16

Sekreterare

Paragrafer

81 - 88

Annita Olsson

Ordförande

Tuva Lund (S)

Justerare

Kia Hjelte (M)

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

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2015-11-10

Anslaget den

Nedtas den

2015-11-17

2015-12-08

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Annita Olsson
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§ 81
Muntlig information om Nestors verksamhet
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
Eva Lindkvist och Helene Lieberman Ram från Nestor berättar om Nestors verksamhet.
Nestor arbetar med forskning och utveckling med äldre i fokus. Det görs genom nära samarbete med personal och chefer i äldreomsorgen och i hälso- och sjukvården.
Nestor ägs av Stockholms läns landsting och tio kommuner i Stockholms södra länsdel.
På Nestor arbetar 15 personer med professioner som leg apotekare, leg arbetsterapeut, leg
sjuksköterska, leg sjukgymnast, dietist, socionom, sociolog, kommunikatör och administratör.
Fyra medarbetare har disputerat och en är doktorand.
Ledstjärnor för Nestor:
• Personcentrerad vård och omsorg
• Praktiknära angreppssätt
• Hållbar utveckling och förbättring
• Angeläget
• Tillgängligt och till nytta
• Av hög kvalitet
I Botkyrka arbetar vi med
• Lärande utvärdering av Anhörigstöd
• Framtagning av Lokalt vård- och omsorgsprogram vid demens
• Kvalitetssäkringsarbete
• Riskanalysutbildning
Bilaga 1 bilder från mötet
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§ 82
Information från förvaltningen
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanställning
Barbro Gripenstam MAS redovisar muntligt om två Lex Maria anmälningar som skickats in
till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). En är på Tumba vård- och omsorgsboende och
en på Alby Äng.
Kontaktpersoner
Verksamhetschef Jenny Torpman Fredriksson informerar om svårigheter med att rekrytera/verkställa beslut om kontaktpersoner. Det är utförarsidan som ansvarar för att tillsätta
kontaktpersoner. Det kan ta tid att matcha lämplig person med brukare, i en del fall lyckas
man inte nå brukaren. Även så händer det att brukaren tackar nej till insatsen. Ett bättre
samarbeta med utförarsidan har påbörjats så man arbetar mot samma mål. Bland annat har
man varit på mässor och jobbcenter samt erbjudit personal som känner brukarna att bli kontaktpersoner/ledsagare.
Projekt Samariten
Förvaltningschefen informerar från styrgruppen att när det gäller försäljningen av Tumba
vård- och omsorgsboende ska den sista justeringen vara klar den här veckan så att den läggs
ut till försäljning november/december.
I Fittja beräknas det bli 60 platser och som ska stå klart 2017 och blir ett eventuellt evakueringsboende för Tumba vård- och omsorgsboende.
I Vårsta finns det ett alternativ till tomt att bygga på det är Dalvägen/Brotorpsvägen.
Vård- och omsorgsboendet i Riksten kommer att drivas av Aleris där kommer att finnas 54
platser och kommunen har ramavtal så vi är fria att köpa platser.

Förvaltningschef Pia Bornevi informerar att verksamhetchef Magnus Lublin slutar sin anställning och börjar i Waxholms kommun som socialchef.
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§ 83
Internkontrollplan rapport 2015 (von/2015:6)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen för år 2015.
Sammanfattning
Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment inom områdena ekonomi,
HR, upphandling, IT samt avgiftshandläggning, brukares privata medel och
pedagogiska måltider. Totalt finns 18 kontrollpunkter som ska kontrolleras
mellan en till fyra gånger per år. I denna rapport redovisas kontroller som
har genomförts fram till och med september 2015. Uppföljning av internkontrollen ska årligen tas upp i nämnden och resultatet från årets uppföljning ska i november rapporteras till kommunstyrelsen.
Internkontrollen utförs enligt de riktlinjer som är beskrivna i vård- och omsorgsnämnden rutiner för internkontroll. Dokumentation görs i en granskningsrapport framtagen för internkontroll. Internkontrollen för 2015 har utförts enligt plan.
Uppföljningen för 2015 visar avvikelser i 9 av 18 kontroller. Där avvikelser
har påträffats har förslag till åtgärder tagits fram vilka även presenteras i
detta dokument.
Ordförande finner ett förslag till beslut.
Nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.
Yttrande
Kia Hjelte (M), Gunnel Agge Hedvall (M), Mikael Hansson (M) lämnar särskilt yttrande, bilaga 2.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att moderaterna får bilägga sitt yttrande till protokollet.
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§ 84
Boendeplan 2016 (von/2015:128)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till boendeplan.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avslå Moderaternas tilläggsyrkande.
Moderaterna och tullingepartiet reserverar sig till förmån för det egna tilläggsyrkandet.
Sammanfattning

Boendeplanering är en viktig del av kommunens strategiska planering som handlar om att
analysera och bedöma behovet av förändringar i bostadsbeståndet till följd av förändrade
behov och önskemål hos medborgarna. Planen ska revideras och uppdateras årligen.
Vård- och omsorgsnämndens boendeplan är ett av de styrdokument som nämnden fastställer
för att på bästa sätt kunna svara upp mot sitt politiska ansvar inför denna utveckling. Planens huvudsyfte är att säkerställa en trygg boendesituation för äldre och personer med
funktionsnedsättning. Detta innebär att nämnden måste ha en väl fungerande strategi för att
säkra behovet av bostäder med särskild service enligt LSS (Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade) och vård- och omsorgsboenden enligt SoL (Socialtjänstlagen).
Nämnden ska i utvecklingen av olika boendeformer medverka till flexibilitet och mångfald i
syfte att tillgodose behovet av en trygg och säker boendesituation för hela målgruppen.
I den här boendeplanen utgår vi dels från kommunens befolkning- och insatshistorik och
dels våra egna antaganden om framtiden. Den demografiska utvecklingen mellan 2016-2020
medför ett behov av 10 nya platser inom vård- och omsorgsboenden samt 6 nya platser inom
grupp- och serviceboenden inom LSS. Detta motsvarar ett nytt vård- och omsorgsboende
var femte år och ett nytt grupp- eller serviceboende varje år.
Yrkande
Kerstin Amelin (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Kia Hjelte (M) lägger ett tilläggsyrkande: vi vill därför att nämnden uppdrar
år förvaltningen att ta fram en tydlig och pedagogisk tabell, utifrån det verkliga behovet av olika boenden. Denna tabell bör enkelt visa hur byggplaneringen ser ut jämfört med de faktiska behoven.
Kerstin Amelin (V) yrkar avslag på moderaternas tilläggsyrkande
Kerstin Edman (TUP) yrkar bifall till (M) tilläggsyrkande
Proposition
Ordförande finner ett förslag till beslut gällande förslag till boendeplan.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.
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Ordförande ställer (M) och (TUP) tilläggsyrkande mot Kersin Amelins (V)
avslagsyrkande.
1 Tilläggsyrkandet från moderaterna
2 Avslagsyrkande
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avslå (M) och (TUP) tilläggsyrkande.
Moderaterna och Tullingepartiet reserverar sig till förmån för det egna yrkandet.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att ordförandens protokollsanteckning läggs till protokollet.
Majoriteten yrkar avslag på tilläggsyrkandet med anledning av att ordförande redan har gett ett beredningsuppdrag att ta fram en strategi för hur
förvaltningen kan jobba på kort och lång sist för att minska de externa placeringarna och förvaltningen redan tagit iniativ till en översyn av nämndprocessen för att säkerställa att nämnden får kvalitativa och pedagogiska
underlag.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att moderaterna får lägga sitt yrkandemotivering till protokollet. Bilaga 3
Särskilt yttrande
Aram El Khoury (KD) lämnar särskilt yttrande, bilaga 4
Moderaterna ställer sig bakom Kristdemokraterna särskilda yttrande.

6[12]

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-10

§ 85
Lokalfunktionsprogram för fristående vård- och omsorgsboende med tillagningskök. (von/2015:126)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner lokalfunktionsprogrammet för fristående vård- och omsorgsboende samt med tillägget till förvaltningen.
Sammanfattning

I de senaste framåtsikterna som vård- och omsorgsnämnden har upprättat,
framgår att behovet av platser i särskilt boende kommer att öka under de
kommande åren. Anledningen är att andelen äldre kommuninvånare ökar.
Vård- och omsorgsnämnden har därför behov av att på olika sätt skapa fler
platser i särskilt boende. Med anledning av detta har ett lokalfunktionsprogram för fristående vård- och omsorgsboende med tillagningskök tagits
fram. För att säkerställa att vi bygger på rätt sätt i framtiden ska kommande
beställningar av vård- och omsorgsboenden följa det framtagna programmet.
Programmet har samverkats med Kommunal och Vision vid dess framtagande.
Tillägg till förvaltningen.
Att ta hänsyn till i framtiden när nya vård- och omsorgsboende planeras att
det ska finnas samtalsrum som kan användas av anhöriga i samband med en
boendens bortgång och möjlighet till bad.
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§ 86
Överenskommelse om samverkan när en individ behöver
praktisk hjälp med egenvård (von/2015:101)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner yttrandet över remiss ”Överenskommelse om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård”.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar därutöver att yttrandet kompletteras
med det tillägg som finns beskrivet i ordförandeförslaget.
Sammanfattning
Sedan 2011 finns det i länet en överenskommelse som reglerar ansvaret för
egenvård när individen behöver praktisk hjälp. Med egenvård avses en
hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
bedömt att en individ kan utföra och/eller ansvara för själv eller med praktisk hjälp av annan.
Förslaget till ny överenskommelse har tagits fram som ett resultat av att
båda huvudmännen (landstinget och kommunerna) uttryckt behov av en revidering.
Yttrande
Vård- och omsorgsförvaltningen anser att vi kan anta överenskommelsen då
den förtydligar ansvarsfördelningen i olika situationer.
Vi anser dock inta att sjukvården ska ta ställning till om ”praktisk hjälp med
egenvård” ska innefatta hjälp med införskaffandet av läkemedel. Detta är
och bör vara en insats som kommunens biståndsbedömare bedömer behovet
av.
Vi saknar även tydlighet gällande att ”verksamhet vars personal bistår med
egenvårdsinsatsen svarar för utförandet tills en ny bedömning gjorts..” Här
behövs en tidsram för hur lång tid landstinget har på sig för ny bedömning.
Slutligen anser förvaltningen att det i blanketten ”Planering av egenvård
med hjälp”, som ska bifogas ansökan om bistånd hos kommunen, saknas en
kryssruta eller liknande för de fall där ansökan avslås. I blanketten saknas
även utrymme för uppföljningsperioden.
Tillägg
Utöver förvaltningens yttrande vill nämnden göra följande tillägg.
Grunden för egenvård är att den enskilde bedöms ha förmågan att själv ansvara för och utföra, med eller utan praktisk hjälp, sin vård. Egenvård räknas
inte som hälso- och sjukvård och omfattas inte hälso- och sjukvårdslagsstiftningen. Det är ett stort ansvar som åläggs individen och nämnden anser
att det är viktigt att den enskilda får tydlig information om konsekvenserna
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för vad egenvård innebär. Nämnden tycker även att kommunen ska ta ansvar
för information till brukarna inom vår verksamhet om vilka konsekvenser
egenvårdavtal har för den enskilda.
Nämnden har tagit ställning till att erbjuda Stockholms läns landsting att betala ersättning för de delegeringsuppgifter som hemtjänsten utför på uppdrag
för landstinget. Om landstinget inte vill betala ersättning för denna arbetsinsats är det nämndens mening att delegeringarna av hälso- och sjukvårduppgifter ska upphöra från och med 2016-04-01. I tjänsteskrivelsen framgår det
att kommuner som tidigare sagt upp delegeringar upplever att en konsekvens har blivit att Stockholms läns landsting i större utsträckning utfärdar
egenvårdsintyg. Nämnden vill understryka vikten av att egenvårdsintyg utfärdas utifrån den enskildas fokus och patientsäkerhet.
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§ 87
Redovisning av anmälningsärenden, nov (von/2015:20)
Beslut

Vård och omsorgsnämnden har tagit del av informationen
Vård- och omsorgsnämnden yrkar avslag på (M) och (TUP) yrkande.
Sammanfattning

Följande anmäls till vård- och omsorgsnämnden:
Revisionsrapport – Förstudie kring övertagande av viss hälso- och sjukvård
inom LSS
Protokoll från förvaltningssamverkan (på bordet)
Redovisning av ej verkställda beslut kvartal 3, SoL och LSS
Redovisning av domar maj-oktober, bostadsanpassning
Redovisning av domar maj-oktober, LSS
Redovisning av domar maj-oktober, SoL
Beslut från IVO – Tillsyn av myndighetsutövning enl LSS
Verksamhetschef för myndighet kommenterar IVO beslut:
Långa handläggningstider. Myndighet arbetar på att utredningar inte ska ta
så lång tid. Utdelning av ärenden sker utifrån vilken handläggare som har
tid, inte utifrån datum som tidigare, ett sätt att minska arbetsbelastningen
och handläggningstid.
Nämndens processer och rutiner för hantering av inkomna synpunkter och
klagomål är inte kända av enhetens personal. Verksamhetsutvecklare på
myndighet har under hösten gått igenom rutinerna med biståndshandläggarna. Information om rutinerna kommer att göras regelbundet. Kvalitetscontroller har tagit fram processer och flöden.
Handläggarna har fått information om socialstyrelsen föreskrifter och alla
har tillgång till handbok som finns gällande dokumentation i verksamheten.
Svårigheter att rekrytera biståndshandläggare och konsulter är ett problem
som vi delar med hela landet. Vilket innebär att de flesta är nya och oerfarna
och behöver mycket utbildning i tex verksamhetssystemet.
Ett omfattande arbete har gjorts sedan inspektionen gjordes.
Yrkande
Kia Hjelte (M) och Kerstin Edman (TUP) yrkar att nämnden får en uppföljning av vidtagna åtgärder första kvartalet 2016.
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Ordförande yrkar avslag på (M) och (TUP) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande finner ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget gällande att nämnden tagit del av anmälningsärenden..
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att man har tagit del av informationen.
Ordförande ställer (M) och (TUP) yrkandet mot ordförandens avslagsyrkande.
1 Yrkande från (M) och (TUP)
2 Avslagsyrkande
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avslå (M) och (TUP) yrkande.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att ordförandens protokollsanteckning billäggs protokollet.
Majoriteten yrkar avslag på yrkandet eftersom nämnden redan i juni 2015
gav ett nämnduppdrag som omfattar att säkerställa en kvalitativ myndighetsutövning. Förvaltningen ska redovisa uppdraget till nämnden senast 31
december 2015.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att moderaterna får lägga sin yrkandemotivering, bilaga 5.
Reservation
Moderaterna och Tullingepartiet reserverar sig mot beslutet.
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§ 88
Redovisning av delegationsbeslut, nov (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 av bostadsanpassarna 2015-10-01 - 2015-10-31
På bordet.
Delegationsbeslut beslutade av handläggarna för SoL, LSS och LASS 2015
-10-01 – 2015-10-31
Förvaltningschef
Slag A 15, Dnr 2015:125 Avskrivning 136 177 kr.
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Vi som jobbar på Nestor
• 15 medarbetare
Professioner:
Leg apotekare, leg arbetsterapeut, leg
sjuksköterska, leg sjukgymnast, leg
dietist, socionom, sociolog, etnolog,
kommunikatör, administratör
Fyra medarbetare har disputerat, en är
doktorand.

1

Så styrs Nestor:
Styrgrupp

Seniorråd

FoU-råd

Ledstjärnor för Nestor
Personcentrerad vård och omsorg
Praktiknära angreppssätt
Hållbar utveckling och förbättring
Angeläget
Tillgängligt och till nytta
Av hög kvalitet

2

FoU
 Arbeta praktiknära i forsknings- och
utvecklingsprojekt
 Föra in och använda bästa tillgängliga, relevanta
kunskap i projekt
 Använda vedertagna och strukturerade metoder
 Dokumentera på ett sådant sätt så att andra kan
dra nytta av resultatet
 Vara en kritisk vän, ställa de nödvändiga
frågorna…

Nyttan av Nestors arbete

Grader av användning av Nestors insatser..
Ser som värt att
använda
Haft nytta av
Använt
Kan se potentiell nytta
Tillgängligt

3

Vad vi erbjuder:
Projektledning
Processtöd
Lärande utvärdering
Annan utvärdering
Kartläggningar och analyser
Rådgivning

I Botkyrka…
 Lärande utvärdering av Anhörigstöd
Framtagning av Lokalt vård- och
omsorgsprogram vid demens
Kvalitetssäkringsarbete mha register
Riskanalysutbildning

4

Exempel på andra projekt:
Vårdplanering via videolänk
Samordnad vårdplanering i hemmet
Äldrelots-funktionen

Vad vi erbjuder:
Utbildningar
på nätet och i
utbildningslokal
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Vad vi erbjuder:
Mötesplatser
 FoU-café
 Nestordagen
 Chefsdagen
 Mötesplats för samverkan
 Nätverk

Nestors nätverk
• Sjukgymnaster och arbetsterapeuter
• Demensnätverk
• Sjuksköterskor inom vård- och
omsorgsboenden
• Geriatrik
• ÄBIC (Äldres Behov I Centrum)
• Utvecklingsledare
• Biståndshandläggare
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Nestors publicerade
material
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FoU-rapporter
Studiecirkelmaterial
Handbok/lärobok
Vägledningsmaterial
Reflektionsmaterial
Verktyg
Checklistor, manualer
Broschyrer
Webbutbildningar

Nestors publicerade
material
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FoU-rapporter
Studiecirkelmaterial
Handbok/lärobok
Vägledningsmaterial
Reflektionsmaterial
Verktyg
Checklistor, manualer
Broschyrer
Webbutbildningar
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www.nestorfou.se

Tack!
Eva Lindqvist
FoU-chef
Nestor
076-115 99 90
Eva.lindqvist@nestorfou.se

Helén
Lieberman-Ram,
samordnare, Nestor
Tel: 076-1159918
Helen.liebermanram@nestorfou.se
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SÄRSKILT YTTRANDE
Vård- och omsorgsnämnden
2015-11-10
Ärende 3

Internkontroll – rapport 2015 (von/2015:6)

Internkontrollen har för 2015 utförts enligt plan.
Den visar på avvikelser i nio av arton kontroller. Där avvikelser har påträffats har
förslag till åtgärder tagits fram, vilket är bra.
Men det är inte första gången, eller den första internkontrollen där vi läser att inte
attester för fakturor och representation fungerar till fullo. Det är beklagligt.
När det gäller introduktion finns också brister - vilket tycker vi är mycket allvarligt. Det
är självklart att alla ska få bra introduktion för att snabbt komma in i arbetet. Lika
självklart ska cheferna tillse att alla medarbetare går introduktionen, inte minst sett till
rättsäkerheten när det gäller myndighetsutövningen.
Vi ställer oss också frågande till redovisningen av bisysslor. Där måste nämnden få
ytterligare underlag!
När det gäller förslagen till övergripande åtgärder tycker vi att dessa känns svaga och
vill framöver gärna se att nödvändigheten att göra rätt och att följa regelverk ska
poängterats tydligare.

Kia Hjelte
Gunnel Agge Hedvall

Mikael Hansson
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Boendeplan 2016 (von/2015:128)

Boendeplanen är en viktig del av kommunens strategiska planering som handlar om att
analysera och bedöma behovet av förändringar i bostadsbeståndet till följd av
förändrade behov och önskemål hos medborgarna. Planen ska revideras årligen.
Fakta är att boenden saknas – vilket har varit känt de senaste tolv åren. Kommunen har
visserligen låtit bygga två nya vård-och omsorgsboenden, men har hela tiden haft
externplacerade personer motsvarande ett till två boenden.
Detta tär på medarbetare, organisation och ekonomi, för att inte tala om vad det kan
innebära för den enskilde personen, som får flytta från sin invanda miljö där hen känt
sig trygg och rotad. Det blir naturligtvis också besvärligare för de anhöriga och för
vänner och bekanta att göra besök. Och kanske blir det därför färre besök!
Detsamma gäller förstås även gruppboenden för personer med olika funktionshinder.
Här vet vi också att antalet nyskadade personer ökar och det är utöver framräknad
statistik.
Just nu finns 36 externt placerade personer. Det innebär kanske sex nya boenden, då
gruppboenden i dag ska vara för färre personer än tidigare. Därtill finns idag åtta
personer som väntar på placering och fler är under utredning. Sammantaget ger detta en
mycket dyster bild av Botkyrka och av Botkyrkas möjligheter att leva upp till basala
välfärdsnivåer för äldre, sjuka och/eller funktionshindrade personer
Vitesbeloppen för att kommunen inte har kunnat ombesörja boenden inom stipulerad tid
är totalt för åren 2011-2015: – 11 041 152 kronor.
Det hade kunnat bli mycket vård för de pengarna. Tyvärr kommer det att bli fler viten.
Det är djupt beklagligt att Botkyrka kommun inte klarat sina boendeåtaganden. Många
människor är idag starkt oroade över hur det ska bli.
I dokumentet finns många siffror, dock är de svåra att följa och det är svårt att få ett
helhetsgrepp.
Tilläggsyrkande:
Vi vill därför att nämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram en tydlig och pedagogisk
tabell, utifrån det verkliga behovet av olika boenden. Denna tabell bör enkelt visa hur
byggplaneringen ser ut jämfört med de faktiska behoven.
Kia Hjelte (M)

Kerstin Edman (TuP)

SÄRSKILT YTTRANDE
Vård- och omsorgsnämnden

Ärende 4: Boendeplan 2016 (von/2015:128)
Vård- och omsorgsnämndens boendeplan är ett viktigt styrdokument som syftar till att säkerställa
en trygg och säker boendesituation för äldre och personer med funktionsnedsättning.
I presenterat dokument framgår att den demografiska utvecklingen mellan 2016-2020 innebär
ett behov som motsvarar ett nytt vård- och omsorgsboende var femte år och ett nytt grupp- eller
serviceboende varje år.
Samtidigt pekar man på några och komplicerade frågor och allvarliga problem, bl a:
- evakuering och ombyggnation av de två boenden, Allégården och Tumba vård- och
omsorgsboende
- besluten om vård- och omsorgsboende utvecklar sig i en lägre takt än befolkningsutvecklingen,
- brist på boendeplatser och byggklar mark samt
- ekonomiska konsekvenser för nämndens ekonomi i form av särskilda avgifter (drygt 11 MSEK
under åren 2011-2015) eller köp av dyra platser externt både inom äldreomsorgen och
funktionshinderområdet pga att beställningar av nya boenden har gjorts men inte levererats
eller försenats kraftigt.
Enligt kommunens flerårsplan har Vård- och omsorgsnämnden fått investeringsmedel för fyra
gruppboenden och ett serviceboende inom LSS samt två vård- och omsorgsboenden under perioden
2015-2019. Dessutom kommer ombyggnationen Tumba vård- och omsorgsboendet med all
sannolikhet att medföra betydligt färre platser vilket i sin tur kommer att leda till att det uppstår ett
behov av ytterligare ett vård- och omsorgsboende år 2018. Hur kommer det att hanteras?
Vi anser att dessa är stora utmaningar för nämnden under de kommande åren. I och för sig är flera av
dessa problem kända sedan länge och vi har påtalat bristerna ett otal gånger, inte minst de ökade
kostnaderna för externa placeringar pga brister på egna platser. Här efterlyser vi bättre och tydligare
dialog mellan förvaltningarna (i synnerhet Tekniska förvaltningen) när det gäller beställningar av nya
boenden så att dessa levereras inom utsatt tidsram.
Botkyrka 2015-11-10

Aram El Khoury (kd)

Kristdemokraterna i Botkyrka
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Anmälningsärenden - Tillsyn av myndighetsutövning enligt LSS i
Botkyrka.

IVO, inspektionen för vård och omsorg, har gjort en tillsyn den 28 maj 2015 för
myndighetsutövningen i Botkyrka och tyvärr kommit med allvarlig kritik mot
kommunen.
Det framkommer att nämndens myndighetsutövning inte är rättssäker på flera punkter.
Det tar alldeles för lång tid att få beslut och det tar för lång tid efter beslut innan den
enskilde får sin hjälp.
Det anses inte rättssäkert att den enskilde på grund av att tidsbegränsade beslut om
insatser inte följs upp i rätt tid. Nämnden har svårt att verkställa beslut som enligt LSS
ska gälla omedelbart.
IVO anser också att nämndens processer när det gäller synpunkter och klagomål är
bristfällig; personal känner inte till rutiner och riktlinjer.
Allt detta är allvarligt och nämnden bör följa upp detta noggrant. Vi anser att
rättssäkerhetsaspekten och bristen på rättssäkerhet är mycket allvarlig.
Vi föreslår därför Vård- och omsorgsnämnden besluta
att

nämnden får en uppföljning av vidtagna åtgärder första kvartalet 2016.

Kia Hjelte (M)

Kerstin Edman (TuP)

