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§ 24
Muntlig information om arbetssätt inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av information.
Medborgaren i fokus område funktionshinder
Anna Persson och Laila Holmström enhetschefer presenterar hur de arbetar
för att öka delaktighet hos brukarna.
Brukarråd
Möte på brukarens villkor, utveckla självbestämmande
DMO – delaktighetsmodellen
Ett arbetssätt som stärker och förstärker brukarens egenmakt. Främjar en
jämlik dialog mellan personer som delar ett vardagligt sammanhand men
där den ena parten har mer inflytande än den andra.
Delaktighetsmodellen skapar möjligheter för brukarna att förstå sammanhandet, Varför bestämma själv.
Uttrycka och formulera sina önskemål, lyssna – bli hörd.
Lära av följderna av sina handlingar och val. Bygga upp självförtroende.
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§ 25
Information från förvaltningen
Monika Lindborg enhetschef på Kärsdala vård och omsorgsboende inleder
mötet med att berätta om boendet.
Kärsdala invigdes 1998 och har 52 platser varav 10 demensplatser. Boendet
har två dubbletter för parboende. Varje avdelning har gemensamt kök och
allrum samt tillgång till trädgård för bland annat promenader och för att få
frisk luft.
På Kärsdala finns två kulturombud som anordnar aktiviteter. Tidigare år har
de boende haft möjlighet till en kortare semesterresa på två övernattningar
på Björkögården som ligger på Väddö.
Kärsdala finns även på Facebook där anhöriga kan se vardagen och alla aktiviteter som görs.
Förvaltningschef Anne Lundkvist informerar om en Lex Sarah anmälan som
skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Förvaltningschefen informerar om den ekonomiska prognosen som visar ett
underskott på – 10 miljoner, prognosen är inte riktigt klar. Underskottet beror bland annat på ökade volymer och köpta platser inom äldreomsorgen.
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§ 26
Patientsäkerhetsberättelse 2014 (von/2015:41)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av patientsäkerhetsberättelsen/planen 2014-2015
Sammanfattning

Patientsäkerhetsberättelsen ska skrivas senast den 1 mars varje år och göras tillgänglig för
den som vill ta del av den. Patientsäkerhetsberättelsen ska tas fram i teamet på varje boende
tillsammans med sjuksköterska, enhetschef, arbetsterapeut och sjukgymnast samt kontaktansvarig omvårdnadspersonal.
Patientsäkerhetsberättelsen ska tydligt redovisa vilka mål som uppnåtts under året i form av
mätningar, register och utbildningsinsatser. Dessutom har Botkyrka kommun, vård- och omsorgsnämnden, beslutat att även ha med en plan för innevarande år som jämförs med föregående års berättelse och måluppfyllelse. Där ska klart framgå vilka mål enheten ska uppfylla under året samt vilka utbildningar och förbättringsområden som syns i berättelsen.
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§ 27
Svar på revisionsskrivelse - Fakturering av äldreomsorgsavgifter (von/2015:25)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens svar som sitt eget.
Sammanfattning

PWC har granskat faktureringen av äldreomsorgsavgifter. Den sammanfattande bedömningen är att den interna kontrollen avseende system och rutiner för fakturering av äldreomsorgsavgifter inte i alla delar är tillräcklig.
Dokumenterade riktlinjer avseende beräkning av äldreomsorgsavgifter finns
men det saknas en dokumenterad rutinbeskrivning avseende fakturering där
särskilda avstämningar och kontroller som ska utföras på förvaltningen bör
ingå. Det saknas också en dokumenterad reglering avseende närståendetransaktioner1 samt förteckning över kontrollerade fakturor i samband med
internkontroll.

1

Närståendetransaktioner avser alla avgifter som avgiftshandläggarna hanterar där det kan finnas en relation till brukaren.
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§ 28
Upphandling av hemtjänst på finska - konsekvensbeskrivning (von/2014:166)
Beslut

Nämnden beslutar att upphandla hemtjänst på finska där krav på kvalitet ska
ingå i såväl kravspecifikation som i utvärdering av anbud. Nämnden uppdrar
åt förvaltningen att i samarbete med upphandlingsenheten genomföra upphandlingen.
Kerstin Amelin (V) deltar ej i beslutet
Sammanfattning

I egenskap av finskt förvaltningsområde ska Botkyrka kommun erbjuda
hemtjänst på finska till de brukare som efterfrågar det. För att analysera hur
vi kan leva upp till detta åtagande har denna utredning initierats och tagits
fram.
Som förvaltningen ser det kan kravet uppfyllas på ett av två sätt: antingen
skapas en organisation som möjliggör att vi kan utföra denna hemtjänst
själva, eller så upphandlar vi tjänsten externt.
Då en egen organisation för utförandet av hemtjänst skulle medföra ökad
rekrytering av medarbetare som talar finska – något som redan idag visat sig
vara en svår grupp att rekrytera – och eventuellt innebära ökade kostnader
för att upprätthålla denna grupp, förespråkar förvaltningen att tjänsten istället upphandlas externt. Även med hänsyn tagen till att en upphandling skulle
innebära att kommunens hemtjänst förlorar brukare, ser förvaltningen positivt på att upphandla. Givet den ökning av brukare som årligen sker inom
hemtjänsten anser förvaltningen dessutom att en minskning kan vara positiv
för hemtjänsten.
Utifrån detta anser förvaltningen att en upphandling av hemtjänst på finska
bör ske.
Yrkande

Kerstin Amelin (V) yrkar på återremiss.
(M), (KD) och (TUP) yrkar bifall till ordförandeförslaget
Ordförande yrkar avslag på återremiss
Propositionsordning

Ordförande ställer för återremissyrkande under proposition och finner att
nämnden avslår yrkandet och att ärendet ska avgöras idag.
Kerstin Amelin (V) reserverar sig mot beslutet
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Därefter ställer ordförande förslaget under proposition och finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.
Särskilt yttrande
Kerstin Amelin (V) lämnar särskilt yttrande, bilaga till protokollet.
(M), (KD) och (TUP) lämnar yrkandemotivering, bilaga till protokollet
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§ 29
Kontaktpolitiker vid vård- och omsorgsnämndens verksamheter (von/2015:40)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar om kontaktpolitikeruppdrag enligt ordförandeförslaget.

Bakgrund
År 2000 beslutade vård- och omsorgsnämnden att starta kontakpolitikerverksamhet för att få
en djupare kunskap och engagemang. Under de senaste åren har detta inte längre tillämpats.
Det finns dock även idag önskemål från nämndpolitikerna att få en större inblick och förståelse för verksamheterna som de som förtroendevalda ansvarar för
Som nämndpolitiker är det naturligt att hålla kontakten och föra diskussionerna med förvaltningschefen. Det är förvaltningschefen som har ansvaret för förvaltningen, som lägger
upp det dagliga arbetet efter de direktiv som givits i politiska mål och riktlinjer. Men i de
förtroendevaldas uppdrag ligger ett ansvar att ha kontakt med medborgarna och det finns ett
värde i att nämndens politiker får en väl förankrad bild av hur verksamheten fungerar i vardagen.
För att kunna fullfölja det uppdrag som de förtroendevalda fått från medborgarna är det viktigt för nämndpolitikerna att få goda möjligheter att bekanta sig med verksamheten genom att besöka olika enheter och verksamheter. Nämndens politiker bör därför ha en möjlighet att fungera som kontaktpolitiker utifrån sitt nämnduppdrag i en tidsenlig form.

Utformning av uppdraget
Nämndens ansvar delas i fem verksamhetsområden;
-hemtjänst
-vård- och omsorgsboenden
-dagverksamhet och mötesplatser
-omsorgen om personer med funktionsnedsättning
-myndighetsverksamhet
Nämndens ledamöter delas i grupper som bevakar ett av områden under ett
kalenderår.
Förvaltningens tjänstemän ordnar 1-2 tematräffar om året, eventuellt med ett
studiebesök, till politikergruppen. Chef/personal från det aktuella verksamhetsområdet medverkar. Där det finns möjlighet kan politikergruppen även
träffa brukare. Nämndens ordförande ingår i samtliga fem grupper. Ersättning och förlorad arbetsförtjänst erhålls av de förtroendevalda.
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Eventuella frågor eller synpunkter som är kvar efter tematräffar anmäls
skriftligt till förvaltningschefen.
I sitt kontaktpolitikeruppdrag representerar man nämnden så efter ett genomförs studiebesök ska en kort muntligt rapport lämnas till övriga i nämnden.
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§ 30
Svar på reviderad äldreplan (von/2015:22)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Sammanfattning
Den kommunövergripande äldreplanen som vård- och omsorgsförvaltningen
fick i uppdrag att ta fram, av kommunstyrelsen (KS) hösten 2012, är på återremiss. Vid denna remissomgång ombeds samtliga berörda nämnder att bedöma genomförbarheten av de 26 löften som tas upp i äldreplanen. Syftet
med remissomgången är att säkra att allt som tas upp i äldreplanen även genomförs. Varje nämnd ska precisera hur de löften, som respektive nämnd
bedömer som genomförbara inom sin verksamhet, ska uppfyllas.
Vård- och omsorgsnämndens verksamheter berörs av 20 stycken av de
nämnda löftena. Innehållet i 14 av dessa 20 löften är kopplade till våra
nämndmål och åtaganden, och ingår i planerna för hur vi ska utveckla våra
verksamheter för brukarnas bästa. Därmed ser vi att innehållet av dessa 14
löften kommer att vara möjligt att förverkliga inom den aktuella planperioden.
När det gäller de övriga sex löftena så vill vi omformulera fyra av dessa, eftersom vi inte kan uppfylla dem i den föreslagna formen. Om konceptet för
trygghetsbostäder bifalls i KF innan äldreplanen trycks föreslås att detta
löfte också tas bort och i stället inkluderas i brödtexten. När det gäller löfte
10 om Tumba vård- och omsorgsboende föreslås att detta tas bort som löfte
då beslut om avveckling redan fattas av KS.
Ärende
På uppdrag av kommunstyrelsen ombeds nämnden precisera vilka löften i
äldreplanen som kan kopplas till ordinarie styrdokument och hur detta
kommer att ske.
Ärendet har beretts av vård- och omsorgsförvaltningen.
Bakgrund

På uppdrag av Kommunstyrelsen och i ett samarbete mellan fem förvaltningar har en äldreplan för Botkyrka kommun tagits fram. Planen har samordnats och författats av vård- och omsorgsförvaltningen men omfattar hela
kommunens samlade ansvar för den äldre befolkningen. Syftet med planen
är att informera kommuninvånarna om vilken service som erbjuds idag och
vilken vilja och ambition Botkyrka kommun har att skapa bra förutsättningar för ett positivt åldrande framöver.
För att vara säkra på att allt som tas upp i äldreplanen även genomförs, har
KS betonat att samtliga löften som ges i planen även måste kopplas konkret
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till ordinarie styrdokument. Varje nämnd ansvarar enligt äldreplanen för ett
antal löften. Nämnden ombeds nu göra en bedömning vilka av dessa löften
man planerar att genomföra under kommande flerårsplaneperiod. Hur
nämnden planerar att uppnå löftet ska även beskrivas i korthet.
Vård- och omsorgsnämndens löften i äldreplanen
Följande 20 löften berör vård- och omsorgsnämnden. Nedan beskrivs hur
nämnden rent konkret planerar för att löftet ska uppfyllas under äldreplanens
planeperiod, 2015-2019.
Aktiviteter och mötesplatser

1. Kommunen ska underlätta för äldre att vistas i och ta sig till kommunens grönområden.
Det är en del av biståndshandläggningen att bevilja insatser som underlättar
för våra brukare att ta del av kommunens grönområden. Detta sker exempelvis genom ledsagning och inom vård- och omsorgsboende.

Löftet tas även upp i äldreomsorgens värdighetsgarantier, garanti 16:
Du får möjlighet till utevistelse och fysisk aktivitet.
2. Kommunen ska stötta initiativ från medborgarna i att erbjuda socialt
stöd, eller att ordna aktiviteter för äldre inom äldreomsorgen. Kommunen
ska arbeta för att volontärverksamheten ska öka.
Nämndens verksamheter erbjuder anhörigstöd och samarbetar med frivilligorganisationer. Exempelvis samarbetar förvaltningen med Väntjänsten, föreningen Äldrekontakt och pensionärsråd och våra mötesplatser drivs av frivilliga. Vi har ett antal personer och organisationer som bidrar med aktiviteter på samtliga vård- och omsorgsboenden, bland annat PRO Botkyrka
finska, syriansk-ortodoxa kyrkan och svenska kyrkan. Syftet med samarbetet är att underlätta för våra brukare att delta i aktiviteter och öka meningsfull, social samvaro.

Anhörigstödet har fått ett uppdrag att undersöka och utveckla möjliga samarbetsformer med föreningar i norra Botkyrka.
Nämnden erbjuder lokaler i form av mötesplats Tumba och Grödinge. Även
i det koncept för etablering av trygghetsboenden, som nämnden kommer att
ta ställning till under 2015, erbjuds intresseorganisationer och andra äldre i
området tillgång till boendets gemensamhetslokaler, i den mån det är möjligt och önskvärt. Se även svar på löfte nummer 9.

3. Kommunen tar initiativ till samverkan med landstinget gällande
hälsosamtal.
Landstinget erbjuder möjlighet till hälsosamtal för alla medborgare som fyllt
75 år. Vid hälsosamtalen skulle det vara önskvärt att medborgarna också får
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relevant information från kommunen om till exempel mötesplatser för äldre,
hur man ansöker om omsorgsinsatser och bostäder för äldre mm. Utifrån ett
medborgarperspektiv är det önskvärt att kommunen och landstinget hittar
former för att samverka närmare eftersom det finns mycket kommunalinformation som medborgarna har nytta av. Förvaltningen får i uppdrag att
ta initiativ till att få till stånd en närmare samverkan mellan kommun och
landsting gällande hälsosamtal samt undersöka hur en sådan samverkan
kan utformas.

4. Kommunen ska förbättra informationen om utbudet av aktiviteter, mötesplatser och friluftsområden.
Förvaltningen satsar på att öka utflödet av information till äldre genom att
anställa en webbkoordinator, vilket även frigör tid för kommunikatören att
ägna sig åt dessa frågor.

För att förbättra informationen kommer digitala annonstavlor att införas på
kommunens vård- och omsorgsboenden. På tavlorna kommer till exempel
aktuella aktiviteter att synas.
Som en del av den äldrevecka som kommunen organiserar varje höst, har
förvaltningen två år i rad anordnat en minimässa på temat äldreomsorg. Som
en del i att informera om insatser och aktiviteter riktade till äldre kommer
förvaltningen fortsätta detta engagemang
Förvaltningens syn- och hörselinstruktör och Botkyrkafixaren kommer i
större utsträckning att förmedla information om kommunens utbud vid kontakt med brukare.
5. Kommunen ska i sina olika roller bli bättre på att lotsa äldre vidare till
aktiviteter och mötesplatser, och motivera till deltagande.
Biståndshandläggarna vid myndighetsenheten ska informera om mötesplatser och om olika aktiviteter som erbjuds till de äldre, och uppmuntra till deltagande. Genom hemtjänstinsatsen ledsagning beviljas brukare stöd att ta
sig till aktiviteter och mötesplatser.

Se även svar på löfte 4.
7. Kommunen ska arbeta för att det ska finnas aktiviteter och träffplatser i
fler kommundelar genom samverkan med föreningar och bostadsbolag.
För att öka antalet möjliga träffpunkter för kommunens äldre erbjuder
nämnden lunchträff på Tornets vård- och omsorgsboende en gång per månad. Ambitionen är även att under planeperioden skapa ytterligare en träffpunkt i norra Botkyrka.

Se även svaren som handlar om gemensamhetslokaler och träffplatser inom
konceptet för trygghetsboende under löfte nummer 2 och 9.
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Ett tryggt och tillgängligt boende

8. Kommunen ska arbeta för fler alternativ i utbudet av boendeformer för
äldre.
Trygghetsboenden ligger utanför nämndens ordinarie ansvarsområde, men
då vi ser möjliga samhällsvinster med en sådan etablering, har förvaltningen
tagit fram ett eget koncept för trygghetsboenden. I konceptet föreslås nämnden subventionera delar av boendets gemensamhetsutrymmen och kostnaden för en trygghetsvärd. Se även svar på löfte 9.

Nämnden har även ställt sig positiv till etablering av seniorboendekonceptet
Bovieran i kommunen.
9. Kommunen har ambitionen att definiera och utveckla ett eget trygghetskoncept för boendeformen trygghetsboende och ska arbeta för att
trygghetsbostäder etableras i Botkyrka.
Konceptet har arbetats fram av förvaltningen, och ärendet kommer under
2015 att hanteras av vård- och omsorgsnämnden, för att sedan gå vidare till
kommunfullmäktige (KF) för slutgiltigt beslut. Arbetet med att etablera
trygghetsbostäder i Botkyrka fortsätter därefter.

Om ovanstående koncept bifalls i KF innan äldreplanen trycks föreslår förvaltningen att detta löfte tas bort och istället inkluderas i brödtexten.
10. Tumba äldreboende ska avvecklas i sin nuvarande form.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att detta tas bort som löfte då beslut om avveckling redan fattats av KS.
11. Ett nytt vård- och omsorgsboende är planerat till 2017.
Flera boenden finns inplanerade och budgeterade för under planeperioden.

Förvaltningen föreslår att löftet omformuleras till:
Minst ett nytt vård- och omsorgsboende ska planeras under äldreplaneperioden.
12. Kommunen ska aktivt bevaka och dra nytta av utveckling av teknik
och hjälpmedel som kan bidra till äldres självständighet och välmående.
Kommunen ska vara öppen för, och ta initiativ till, att pröva nya tekniska
lösningar och hjälpmedel.
Arbetet med digitaliseringen av äldreomsorgen utvecklas kontinuerligt
bland annat genom införandet av digitalt trygghetslarm. Utvecklingen inom
teknikområdet omvärldsbevakas genom förvaltningens deltagande i länsöverskridande grupper.
14. Tillgänglighetsperspektivet ska ingå som en naturlig del vid kommunens upprustning och nyinvesteringar.
Vid beställning av nya boenden och ombyggnationer beaktas alltid tillgängligheten och budgeteras för.
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En god omsorg

19. Kommunen ska kunna erbjuda ett antal serviceinsatser utan biståndsbeslut genom att den äldre får en viss mängd tid som han eller hon kan
disponera själv.
Förvaltningen kommer under planeperioden att genomföra en förstudie för
att utreda möjligheterna att bevilja våra äldre med omvårdnadsinsatser en
extra hemtjänsttimme som brukaren själv beslutar vad den ska användas
för.

Förvaltningen föreslår att löftet omformuleras till:
Kommunen ska under äldreplaneperioden undersöka möjligheterna
att bevilja den äldre med omvårdnadsinsats en extra hemtjänsttimme som
brukaren själv bestämmer vad den ska användas för.
20. Dagverksamheten för personer med demenssjukdom ska utöka och bli
mer flexibel kring öppettider.
Platserna inom dagverksamheten utökas efter behov och arbetet med att ha
flexiblare öppettider har redan påbörjats. Satsningen kommer att fortsätta
framöver enligt uppdrag från nämnden.
21. Verksamheten på våra vård- och omsorgsboenden ska planeras utifrån
behov av språk- och kulturinriktning. Ungefär en tredjedel av platserna på
vård- och omsorgsboenden med demensinriktning ska planeras för personer med utländsk bakgrund.
Vård- och omsorgsförvaltningen tar i den mån det är möjligt hänsyn till
språk- och kulturinriktning vid planering av omsorgen inom vård- och omsorgsboenden. Men att hävda att platser inom våra boenden planeras utifrån
detta vore missledande. Det är även svårt att sätta en siffra på hur stor andel
av platserna som ska planeras för personer med utländsk bakgrund och demenssjukdom. Därför föreslår förvaltningen att detta löfte formuleras om till
att istället lyda:
Verksamheten på våra vård- och omsorgsboenden ska i den mån det vara möjligt planeras utifrån behov av språk- och kulturinriktning.
Nämnden arbetar för detta löfte genom att matcha personalens och brukarnas
språkkunskaper på våra boende. Vid planering av nya boenden kommer även
språk- och kulturaspekten att beaktas.

Utifrån att Botkyrka kommun ingår i det finska förvaltningsområdet måste
vi däremot erbjuda plats med finsk inriktning när sådan efterfrågas. Därför
kommer antalet finska avdelningar utökats från en till minst tre inom äldreplaneperioden.
22. Personalens språkkunskaper ska i möjligaste mån matchas med de äldres språk inom äldreomsorgens olika verksamheter.
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Språkkompetens är en del av matchningen i äldreomsorgen redan idag. Vi
kommer arbeta vidare med detta under äldreplaneperioden.
Förvaltningen undersöker i detta nu möjligheterna att upphandla hemtjänst
på finska för att tillgodose de finsktalande brukarnas behov.
Löftet tas även upp i äldreomsorgens värdighetsgarantier, garanti 5:
Du får möjlighet att fortsätta ditt eget liv och behålla dina vanor och struktur
på dagen.
23. Kommunen ska möjliggöra delaktighet och inflytande på vård- och
omsorgsboenden. Brukarråd som forum för inflytande ska utvecklas och
bli bättre inom äldreomsorgen.
Förvaltningen arbetar med utvecklingen av brukarråd, genomförandeplaner,
synpunktshantering och brukarenkäter på flera olika sätt. Bland annat hålls
brukarråd och boendemöten både oftare och med större regelbundenhet än
tidigare, och fler tillfällen för ”öppet hus” ordnas på vård- och omsorgsboenden. Vi kommer även bjuda in mer aktivt till dessa sammankomster och
genomföra fler djupintervjuer med våra brukare.

Löftet tas även upp i äldreomsorgens värdighetsgarantier, garanti 3 respektive 6:
Du har möjlighet att bestämma hur, när och av vem du får din hjälp och ditt
stöd.
Du får möjlighet att vara delaktig i vårdplanering, biståndshandläggares utredning, upprättande av genomförandeplan och uppföljning.
24. Vård- och omsorgspersonalens kompetens ska fortsätta att stärkas.
Nämnden har tagit beslut om en kompetensförsörjningsstrategi som syftar
till att stärka vård- och omsorgspersonalens kompetens inom omsorg och
språk. Satsningarna finansieras huvudsakligen med Botkyrkas interna kompetensfond.
25. Kommunen vill hitta sätt att utöka det nätbaserade anhörigstödet och
ska arbeta för att anhörigperspektivet ska finnas med i alla verksamheter
inom äldreomsorgen.
Ett av nämndmålen är att ge ett bra stöd till anhöriga. Utifrån detta arbetar
förvaltningen för att anhörigperspektivet ska finnas med i alla verksamheter
och utbildning av medarbetare i ämnet fortsätter. Dock har det nätbaserade
anhörigstödet inte varit så efterfrågat som väntat. Förvaltningen föreslår därför att löftet omformuleras till att istället lyda:
Kommunen ska arbeta för att anhörigperspektivet ska finnas med i alla verksamheter inom äldreomsorgen.
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26. Kommunen ska på olika sätt fortsätta arbeta för att stimulera till meningsfulla aktiviteter i de äldres vardag.
Detta sker bland annat genom dagverksamheten, trädgårdsprojekt på våra
vård-och omsorgsboenden, och genom olika kultursatsningar, så som dans
och rörelse-projekt.

De flesta av våra enheter har kulturombud och erbjuder samtliga brukare att
delta i kulturella aktiviteter.
Löftet tas även upp i äldreomsorgens värdighetsgaranti, garanti 16:
Du får möjlighet till utevistelse och fysisk aktivitet.
Se även svar på löfte 5.

Nämnden beslutar att (M), (KD), (FP), och (TUP kan lägga sitt yttrande.
Yttrande
Kia Hjelte (M), Aram El-Khoury (KD), Sirpa Humalisto (FP) och Kerstin
Edman (TUP) lämnar särskilt yttrande, bilaga till protokollet
Nämnden beslutar att Kia Hjelte (M) kan lämna en notering till protokollet.
Notering till protokollet Kia Hjelte (M)
- Jag upplever det märkligt att vård- och omsorgsnämnden och den
parlamentariska gruppen som arbetade initialt med äldreplanen inte får
tillfälle att se de andra nämndernas/förvaltningarnas ändringsförslag/remissyttrande utan att planen ska sammanställas direkt i KS.
Det borde varit naturligt att äldreplanen gick tillbaka till vård- och omsorgsnämnden och den parlamentariska gruppen för genomläsning och
diskussion innan slutligt beslut.
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§ 31
Redovisning av delegationsbeslut, april (von/2015:19)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av delegationsbeslut.
Sammanfattning

Redovisning av ärendestatistik för bostadsanpassning,
2014-11-01 – 2015-02-28.
Redovisning av beslut enl SoL, LSS och LASS,
2015-02-01 – 2015-02-18
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§ 32
Anmälningsärenden april (von/2015:49, von/2015:20,
von/2014:138, von/2014:117)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av ärendena.
Sammanfattning

Personalutskottet
§ 4 Utdrag ur belastningsregistret vård- och omsorgsförvaltningen
IVO
Beslut angående Lex Sarah – Silverkronan
Beslut angående Lex Sarah – Hemtjänst Alby
Revisionen
Hantering av brukares medel
Protokoll från förvaltningssamverkan
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§ 33
Övriga frågor
Övriga frågor
Kia Hjelte (M) har önskemål om att Birgitta Jansson kommer till nämnden
och informerar om Äldreveckan samt får redovisning om hemtjänsten.
Lars Schou (S) informerar om fotovernissagen på Tumba äldreboende i foajén.
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Upphandling av hemtjänst på finska – konsekvensbeskrivning
(von/14:166)

I egenskap av finskt förvaltningsområde ska Botkyrka kommun erbjuda hemtjänst på
finska till de brukare som efterfrågar det. Kommunen väljer nu att göra detta genom att
upphandla hemtjänst på finska, vilket är utmärkt.
Anledningen till detta är enligt ordförandeförslaget: ”de har en egen organisation för
utförandet av hemtjänst skulle medföra ökad rekrytering av medarbetare som talar
finska – något som redan idag visat sig vara en svår grupp att rekrytera – och eventuellt
innebära ökade kostnader för att upprätthålla denna grupp, förespråkar förvaltningen att
tjänsten istället upphandlas externt”.
Vi anser att valfrihet för hemtjänsttagarna hade räckt som beslutsunderlag. Och vi ser
och förstår om människor med andra språkgrupper också önskar hemtjänst på det egna
språket eller ett språk man förstår bättre än svenska.
Det kan tyckas märkligt att majoriteten väljer att upphandla en tjänst i valfrihet endast
när kommunen inte på andra sätt klarar sitt åtagande.
Vi föreslår Vård- och omsorgsnämnden besluta om
att

yrka bifall till förslaget

Kia Hjelte (M)

Aram El-Khoury (KD)

Sirpa Humalisto (FP)

Kerstin Edman (TuP)

SÄRSKILT YTTRANDE
Vård- och omsorgsnämnden
2015-04-14
Ärende 7

Svar på reviderad äldreplan

På uppdrag av kommunstyrelsen och i samarbete mellan fem förvaltningar har en
äldreplan för Botkyrka tagits fram. Inom vård- och omsorgsnämnden, som varit
huvudsamordnare och huvudförfattare, har det varit en parlamentarisk tillsatt grupp som
varit en av flera referensgrupper.
För att vara säkra på att allt som tas upp i äldreplanen även genomförs, har KS betonat
att samtliga löften som ges i planen även måste kopplas konkret till ordinarie
styrdokument - därav återremissen.
Vi har varit med i den politiskt tillsatta referensgruppen och vi har under hela arbetets
gång framfört synpunkter och önskemål om valfrihet.
Valfrihet för hemtjänsttagare, utökad valfrihet för människor som behöver ledsagning
och/eller kontaktpersoner. Vi har också påtalat behovet av bostäder, bostäder inom
vård- och omsorgsboende, gruppboende och lägenheter med särskild service såväl som
s.k. trygghetsboende.
Vi har också påtalat bristen på mötesplats i Norra Botkyrka.
I ordförandeförslaget finns ett uppdrag till förvaltningen att få i stånd en samverkan med
landstinget angående hälsosamtal som landstinget genomför vi distriktssköterska till
personer fyllda 75 år.
Vi vet att landstinget har svårt att nå 75-åringarna, många tackar nej till hälsosamtal. Vi
anser att kommunen borde avvakta landstingets egen utvärdering innan ytterligare
resurser läggs på detta.
I ordförandeförslaget finns ett uppdrag för förvaltningen att göra en förstudie för att
kunna erbjuda ett antal serviceinsatser utan biståndsbedömning.
Linköpings kommun arbetar efter den modellen att ge hemtjänst utan biståndsbeslut och
har nu fått bakläxa på detta då det inte är lagligt möjligt. Linköpings kommun har
överklagat och vi bör avvakta utslaget av överklagandet innan vi lägger ner mer resurser
på detta.
En intressant fråga för äldreplanen är vem den ska riktas till?
Är det kommunens invånare och/eller presumtiva invånare eller är det politiker och
förtroendevalda/ förvaltningen?
Det är viktigt med tanke på innehållet.

Under den närmaste tioårsperioden kommer antalet personer som behöver boende av
olika servicegrad att bli många fler än idag. Samtidigt kommer behovet av hemtjänst att
öka mer än vi ser redan i dag, då trettiotalisterna som var en mindre grupp nu har stora
vård- och omsorgsbehov.
Fyrtiotalisterna som nu är i sjuttioårsåldern är en mycket större grupp och dessutom mer
vana vid valfrihet och självbestämmande.
Vi tror att det är nödvändigt att detta syns och genomsyrar denna äldreplan - om den nu
ska läsas av ”vanliga kommuninvånare” som är eller börjar oroa sig för hur framtiden
som äldre i Botkyrka kommun kan komma att gestalta sig.

Kia Hjelte (M)

Aram El-Khoury (KD)

Sirpa Humalisto (FP)

Kerstin Edman (TuP)

