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§ 41
Information från förvaltningen
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av information.
Carin Djäken sektionschef berättar om Tumba vård- och omsorgsboende som är
kommunens största boende. Boendet har 154 plaster varav 78 är somaplatser, 53 demensplatser samt 23 korttidsplatser. Carin informerar vidare om brukarenkäten där
93% tycker att de får ett bra bemötande 84% har förtoende för personalen. När det
gäller aktiviteterna är det bara 52% som tycker det är bra och det är något som man
jobbar med i olika projekt.
Informationsskärmar är uppsatta där bland annat anhöriga kan ta del av vad som
händer på boendet.
Ett språkprojekt bedrivs för de som behöver bättra på svenskan och en 3:dje omgång
startar i höst.

Christina Almqvist kvalitetscontroller redovisar en Lex Maria anmälan som är inskickad till IVO (Inspektionen för vård- och omsorg).
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§ 42
Delårsrapport 1, (von/2015:60)
Beslut
Vård och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per
april 2015.
Vård och omsorgsnämnden godkänner åtgärdsplanen i detta ordförandeförslag för att dämpa det prognostiserade underskottet 2015.
Vård och omsorgsnämnden begär att få en utökad ram med 2,0 miljoner
kronor avseende omställningskostnader för Trädesvägen.
Uppdrag:
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av ökningen av hemtjänsttimmar och ta reda på varför det är en så kraftfull ökning av
hemtjänsttimmar. Nämnden vill få belyst vad som är orsakerna till att ökningen blivit så stor och vad ökningen består i; är det större volymer, större
omsorgsbehov eller förändringar av biståndsbesluten? Förvaltningen ska
säkerställa att statistiken över det bistånd som beviljas och de timmar som
faktiskt utförs ska stämma överrens så att nämnden har korrekt information.
Uppdraget ska redovisas senast 2015-08-24
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över orsakerna till att så stor del
av den arbetade tiden på kommunens vård-och omsorgsboenden är vikarietid och ge förslag på åtgärder för att minska antalet vikarieanställningar.
Uppdraget ska redovisas 2015-10-01
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att säkerställa att de myndighetsbeslut
som har blivit liggande och ännu inte har blivit uppföljda skyndsamt ska
hanteras. Förvaltningen ska säkerställa att biståndshandläggarna följer upp
beslut minst en gång per år och att denna rutin ska gälla tills vidare. Uppdraget ska redovisas senast 2015-08-24
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag, att när det gäller omvandling av det
tidigare barnboendet på Stendalsvägen till ett fullvärdigt gruppboende, prioritera detta boende och verka för att byggnationen kommer igång så att inflyttning kan ske innan årsskiftet 2015/2016.
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda kostnadsansvarsfördelningen mellan kommunen och landstinget. Frågan gäller framför allt de delegeringar som utfärdas från hälso-och sjukvårdspersonal inom Stockholms läns
landsting (och dess privata utförare) till personal inom hemtjänsten. Syftet
är att kunna ta betalt för de tjänster kommunen utför alternativt att ta bort
delegeringen Uppdraget ska redovisas 2015-08-24.

Sammanfattning
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Förvaltningens delårsrapport per april 2015 visar ett prognostiserat underskott på 19,0 miljoner kronor. Underskottet avser framförallt ökade volymer, vilket ger utslag i ökade kostnader för externa placeringar samt ökade
personalkostnader i form av fler tim- och vikariekostnader.
Kostnader för återställning av lokalerna för Trädesvägen 9-11 saknas i prognosen. Förvaltningen har blivit uppsagd från lokalerna på Trädesvägen
och är nu tvungen enligt avtal att återställa lägenheterna till ursprungligt
skick. Det är resurser som inte inryms i nämndens budgetram och vi äskar
därför 2 miljoner kronor av kommunstyrelsen för detta ändamål.
För att dämpa det prognostiserade underskottet har en åtgärdsplan arbetats
fram som innebär åtgärder motsvarande cirka 5 till 8 miljoner kronor för
2015. Förslaget innebär bland annat att minska antalet hemtjänsttimmar som
inte används men som planeras i verksamhetens dagliga arbete. Processer,
rutiner och arbetssätt på myndighet ska utvecklas för att nå rimliga individanpassade beslut. Att inte erbjuda extern placering i stället för en lägenhet
på Tumba vård- och omsorgsboende samt att undersöka alternativ till att erbjuda platser i Botkyrka kommun till de mest dyra placeringar inom LSS.
Vidare föreslås att tre enheter som idag är gruppbostäder omvandlas till service.
Nämnden godkänner att yttrande får biläggas protokollet, bilaga 1.
Yttrande

Aram El Khoury (KD), Kia Hjelte (M) och Kerstin Edman (TUP) lämnar särskilt
yttrande.
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§ 43

Beställning av ombyggnation Allégården (2015:57)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslaget att genomföra ombyggnation av Allégårdens vård- och omsorgsboende och beslutar att beställa ombyggnation från Tekniska nämnden.
Evakuering och ombyggnation startar januari 2016.
Vård- och omsorgsnämnden ökar antalet platser i samband med ombyggnation från dagens 52 platser till 54 platser.
Samtliga ledamöter för (M), (KD) och (TUP) reserverar sig mot beslutet till
förmån för det egna yrkandet.
Motivering
Arbetsmiljöverket har efter inspektion delgivit ett förbud och föreläggande
enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen, att efter 1 januari 2019 bedriva verksamhet på Allégården om ombyggnation av badrum och boenderum inte sker.
Förprojektering beställdes av tekniska nämnden för underlag gällande kostnader och möjligheter för ombyggnation samt rivning/nybyggnation.
Tidigare har företaget Skyhill gjort en bedömning av kostnad för ombyggnation med stora förändringar i nuvarande bärande stomme.
Uppdraget gavs nu till Total arkitektur och urbanism AB av tekniska nämnden för en ny projektering.
Mot bakgrund av ny projektering och uppskattade kostnader ser förvaltningen att ombyggnation skulle vara mest kostnadseffektivt. Med möjligheten
att hyra 36 boendeplatser i Salems kommun, enligt tidigare godkänd avsiktsförklaring samt kvarboende av 14 boenden under ombyggnation hålls kostnader nere.
Vi kan konstatera att arkitekterna bedömer möjligheter vid ombyggnation
att från dagens 52 platser kunna öka till 54 platser. Det finns ett tillagningskök på Allégården där man lagar mat till de som bor på Allégården
men också till dem som bor på Servicehuset Orren. Under delar av 2014 var
köket avstängt på grund av mögelskada i diskrummet. Nämnden investerade
resurser i en renovering av diskrummet och nu har köket öppnats upp igen.
Det är viktigt med flera platser och med bibehållet tillagningskök så kan vi
få till ytterligare 2 lägenheter. Det ger ökade hyresintäkter på de 2 ytterligare platserna med 100 000 kr per år.
Men det politiska majoritetens bedömning är att ha kvar tillagningsköket på
Allégården ska prioriteras. Dels för att det finns ett värde i att maten tillagas
nära de äldre som ska äta men också för att nämnden nyligen investerade resurser i renovering av rum kopplade till köket.
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Maten har en stor betydelse för vår hälsa och känsla av livskvalité. Maten
handlar om mer än näring utan måltiden ska vara en upplevelse i sig. Majoritetens ambition är att matlagningen ska ske så nära de äldre som möjligt
och gärna på boendet.

Yrkande
(M), (TUP) och (KD) lämnar yrkade att istället för bibehållet tillagningskök
utöka platsantalet till 60.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition mellan (M), (TUP och (KD)s yrkande och sitt
eget ordförandeförslag. Ordförande finner att Vård- och omsorgsnämnden
beslutar enligt ordförandeförslaget.
Nämnden godkänner att yrkandemotiveringen biläggs protokollet.
Nämnden godkänner protokollsanteckning från (FP)
Protokollsanteckning från Sirpa Humalisto (FP) ”om jag hade haft rätt att
yrka så skulle jag ställa mig bakom yrkandet”
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§ 44
Trygghetsboende för äldre (von/2014:175)
Beslut
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att från den 1 januari 2016 införa koncept för
trygghetsboende för äldre i Botkyrka kommun, enligt vård- och omsorgsnämndens beslut den 9 juni 2015.
Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för subventionering av trygghetsboende, daterade den 18 maj 2015.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att återkomma senast november 2015 med beslutsförslag för reviderat reglemente för vård- och omsorgsnämnden, att gälla från och med den 1 januari 2015.
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att återkomma med förslag
på finansiering i samband med behandling av kommunens ettårsplan 2016.

Sammanfattning
Trygghetsboende är en boendeform som fick en statlig definition år 2007 i
samband med Äldreboendedelegationens utredning av framtida behov av äldreboendeformer. Boendeformen är ämnad för äldre som har behov av ökad trygghet, vilket exempelvis kan vara en följd av att de känner sig oroliga eller ensamma. Det handlar om ordinära bostäder med kvaliteter som passar äldres behov. Bostäderna är inte föremål för biståndsbedömning och ska inte förväxlas
med särskilt boende för äldre.

Vård- och omsorgsnämnden anser att trygghetsboenden i Botkyrka bör vara
ett gemensamt koncept som utvecklas tillsammans med kommunens bostadsföretag. Därför har en dialog förts med Botkyrkabyggen vid framtagningen av koncept Botkyrka. Konceptet har även förankrats hos samhällsbyggnadsförvaltningen. Huvudsyftet är att öka den sociala aktiviteten mellan de boende, i hopp om att ett ökat socialt och aktivt liv även leder till
bättre hälsa upp i åldrarna.
I ett trygghetsboende ska det finnas en trygghetsvärd anställd som finns tillgänglig ett antal timmar varje dag, förslagsvis 2-4 timmar dagligen måndag
till söndag. Värdens uppgift är att anordna aktiviteter för de boende, att dra
igång olika grupper och att vara fixare. För att medverka till att trygghetsboenden etableras enligt koncept Botkyrka föreslås vård- och omsorgsnämnden subventionera upp till en halvtid av ovanstående trygghetsvärdstjänst.
Nämnden föreslås även finansiera delar av boendets gemensamhetsutrymme. Det sker med två kvadratmeter per verksam lägenhet och år, där
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varje kvadratmeter motsvarar 1300 kronor. Detta förutsätter en årlig ramökning för vård- och omsorgsnämnden för att täcka den ökade kostnaden.
Vård- och omsorgsnämnden lämnar till kommunstyrelsen att besluta om
koncept för trygghetsboende för äldre i Botkyrka kommun. Konceptet ger
ett incitament till bostadsföretag och bostadsrättsföreningar att skapa förutsättningar för trygghetsboende i samarbete med kommunen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§ 45
Struktur för kvalitetsuppföljning (von/2015:70)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till struktur
för kvalitetsuppföljning.
Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för att all verksamhet som bedrivs är
av god kvalitet. För att säkerställa att verksamheterna har god kvalitet krävs
regelbunden uppföljning. Förvaltningen har tagit fram en struktur för kvalitetsuppföljning för att tydliggöra vad, hur och när uppföljning ska ske. Vidare framgår det även av strukturen hur och när resultat av uppföljningarna
ska redovisas.
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§ 46
Omvandling av gruppbostäder till servicebostäder
(von/2015:61)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att omvandla gruppbostäder till servicebostäder.
Sammanfattning

Under många år gjorde vård- och omsorgsförvaltningen ingen skillnad mellan grupp- och servicebostad. Båda insatserna är samma beslut enligt 9§9
LSS, Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, men
med olika krav på bemanning, antal brukare kopplade till enheten och närheten till personal/servicelokal. Vård och omsorgsförvaltningen kallade tidigare alla 9§9 LSS boenden för gruppbostäder oavsett vilka behov brukarna hade och hur lägenheterna låg i förhållande till servicelokalen. Detta ger
en missvisande bild av den omsorgstyngd vi har i kommunen.
Vård- och omsorgsförvalingen vill därför göra om tre enheter som idag är
klassade som gruppbostäder till servicebostäder. Dessa enheter fungerar
idag i praktiken som servicebostäder och majoriteten av de brukare som bor
där har behov som motsvarar insatsen servicebostad.

10[15]

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-06-09

§ 47
Beställning av gruppbostad med funktionskrav, 1
(von/2015:71)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar beställa en ny gruppbostad av Tekniska
nämnden.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen har i sin framåtsikt beskrivit att det finns ett
behov av att lägga ner icke fullvärdiga gruppbostäder i kommunen. Förvaltningen önskar därför att ersätta en del av dessa i form av en ny gruppbostad
om sex platser.
I 2015 års budget finns investeringsmedel om 20 miljoner kronor för att ersätta icke fullvärdiga gruppbostäder. Summan räcker till såväl projektering,
byggande och inventarier.
Nedanstående funktionskrav är generella och uppfyller kraven för en gruppbostad med fullvärdiga lägenheter. Inför varje bygg- och ritningsprocess
måste Vård- och omsorgsförvaltningen kontaktas då specifika utformningskrav kan komma att ställas beroende på vilka individer som är tänkta att
flytta in i gruppbostaden.
Nämnden godkänner protokollsanteckning från (M).
Det är oerhört viktigt att dessa boenden kommer till stånd snarast då situationen i kommunen är prekär.

11[15]

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-06-09

§ 48
Beställning av gruppbostad med funktionskrav
(von/2015:72)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar beställa en ny gruppbostad av Tekniska nämnden.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen har i sin framåtsikt beskrivit att det finns
ett behov av sex nya platser årligen i form av nya lägenheter eller köp av
platser. I plan ligger en ny gruppbostad 2016. Det finns 20 miljoner i investeringsmedel för detta och det räcker för projektering, byggande och inventarier.
Nedanstående funktionskrav är generella och uppfyller kraven för en gruppbostad med fullvärdiga lägenheter. Inför varje bygg- och ritningsprocess
måste Vård- och omsorgsförvaltningen kontaktas då specifika utformningskrav kan komma att ställas beroende på vilka individer som är tänkta att
flytta in i gruppbostaden.
Nämnden godkänner protokollsanteckning från (M).
Det är oerhört viktigt att dessa boenden kommer till stånd snarast då situationen i kommunen är prekär.
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§ 49
Redovisning av delegationsbeslut, juni (von/2015:19)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av besluten.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtet 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 bostadsanpassning 2015-04-01 – 2015-04-30, 2015-05-01
– 2015-05-31. (på bordet)
Delegationsbeslut beslutade av handläggarna för SoL, LSS och LASS
2015-04-01 – 2015-04-30
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§ 50
Anmälningsärenden, juni (von/2015:20)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av ärenden
Sammanfattning

Domar inkomna under tiden 2015-01-01 – 2015-04-30
Protokoll från förvaltningssamverkan juni (på bordet)
Protokollsutdrag från kommunfullmäktige:
§ 51 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet 2014
§ 52 Kommunens årsredovisning 2014
§ 53 Ombudgeteringar från 2014-2015
§ 57 Återrapportering av obesvarade motioner
§ 59 Avskrivning och förlängd beredningstid för motioner
§ 60 Avskrivning och förlängd beredningstid för medborgarförslag
Arbetsmiljöverket
Information om avslutat ärende
Minnesanteckningar Grödinge dialogforum
Yttrande över remiss ”Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård”
Muntlig redovisning.
Mobil hemtjänst & Digital nyckelhantering
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§ 51
Övrigt
Inga övriga frågor
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SÄRSKILT YTTRANDE
Vård- och omsorgsnämnden

Ärende 2: Delårsrapport 1, 2015
Förvaltningens delårsrapport per april 2015 visar ett prognotiserat underskott på 19 miljoner kronor.
Till stor del handlar det om volymökningar som föranleder ökade kostnader för externa placeringar
samt ökade personalkostnader.
Hemtjänsten prognotiserar ett underskott på 7,5 miljoner kronor för året och prognosen för utförda
timmar januari till april över utförda hemtjänsttimmar ligger c:a 16.000 timmar mer än budgeterat.
Externa placeringar, SoL, prognotiserar ett nettounderskott på 11,5 miljoner kronor för året vilket
motsvarar en volymökning jämfört med budget på ca 16,3 årsplaceringar inom vård- och
omsorgsboende.
För att dämpa det prognotiserade underskottet har förvaltningen tagit fram en åtgärdsplan som
innebär åtgärder motsvarande 5 till 8 miljoner kronor för 2015.
Vi godkänner rapporten, men vi vill lämna synpunkter på två av de föreslagna åtgärderna:
- Att ombudgetera medel från 2014 motsvarande 1,9 miljoner som varit avsatta för
kompetensfonden och värdighetsgarantier anser vi vara olyckligt. Kompetenshöjande åtgärder
och arbetet med värdighetsgarantier bidrar till kvalitetsutveckling genom att de
kompetensutvecklar all personal och verksamheten.
-

Förvaltningen förslår att brukare som tackar nej till erbjuden plats på Tumba vård- och
omsorgboende ska inte erbjudas extern placering i stället. Vi vill öka äldre människors
valfrihet, förbättra kvaliteten i vården och se till att alla människor får en värdig äldreomsorg.
Vi anser att förslaget innebär en inskränkning av de äldres valmöjligheter och rätt till
självbestämmande.

Botkyrka 2015-06-09

Aram El Khoury (kd)

Kia Hjelte (M)

Kerstin Edman (TuP)

YRKANDE
Vård- och omsorgsnämnden
2015-06-09
Ärende 3

Beställning av ombyggnation Allégården (von/2015:57)

Detta ärende återremitterades vid förra nämnden då underlaget inte var tillfyllest.
Idag föreligger ett något utförligare beslutsunderlag. Vi vet även att Arbetsmiljöverket
har ålagt förbud och föreläggande enligt 7 kap.
Underlaget ger fortsatt funderingar. Det finns ingen totalkostnadsbild.
Konsulten Kjell Rosén skriver under avsnitt ekonomi att ”om en ombyggnad ska bli
ekonomisk försvarbar bör ombyggnad av fasader, fönster, tak m.m. minimeras”. Hur
välgrundad är den förhoppningen, hur ser ett värsta-scenario ut?
Samtidigt skrivs i förstudierapporten att upprustningsbehovet också gäller plattsättning,
dränering runt huset, installationer såsom ventilation, el-installationer, värmesystem och
IT-installationer.
Enligt våra sakkunniga kan ombyggnadsintervallet 12 000-14 000 kronor/m2BTA vara
för lågt satt.
Den stora frågan om antalet bostäder i den ombyggda Allégården har vi funderingar på
och tycker att majoriteten avfärdar den alltför lätt.
Kommunen är i skriande behov av boenden. En stor del av budgetunderskottet kan
hänföras till antalet externa boendeplaceringar då kommunens egna inte räcker till.
Fördelen med att ha ett tillagningskök på plats kan diskuteras. Ofta finns en lite
romantiserad föreställning av att maten som tillagas på plats ger trivselökningar. Men
ett modernt tillagningskök är en hermetisk, hygienisk plats helt utan insyn från de
boenden som finns i huset. Och maten levereras i kantiner till varje avdelning (jämför
Tornet).
Vi har nyligen tagit del av Silverkronans goda omdömen totalt men också vad gäller
matkvalitet och måltidssituation. Och eftersom maten levereras till Silverkronan från
Tumba Vård- och omsorgsboende och har samma kvalitet där som på Silverkronan men
som upplevs ha högre kvalitet, kan vi konstatera att viktigast för hur maten smakar är
situationen runt maten, d.v.s. matsal, upplägg och attityd.
Kostnaden för att ändå ha kvar ett tillagningskök på Allégården bedömer vi vara för
höga i förhållande till att utöka bostäderna till 60 platser.
Förvaltningen skriver att öka platsantalet till 60 stycken ger bättre kostnadseffektivitet
för ett vård- och omsorgsboende. Det ger också kostnadsbesparingar för förvaltningen

på cirka 8,9 miljoner kronor, utöver ökade hyresintäkter på de åtta ytterligare platserna
(400 000 kronor).
I dagens situation med höga kostnader för externa boendekostnader och med tanke på
att kostnadsbilden inte är helt klar vad gäller totalkostnad samt att man kan diskutera
matkvalitet i förhållande till måltidssituationen som helhet med attitydsförhållanden är
vi benägna att stödja förvaltningens förslag nummer tre.
Vi föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta
att

istället för bibehållet tillagningskök låta utöka platsantalet till 60.
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