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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-18

§ 79
Information från förvaltningen
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av information
Förvaltningen får i uppdrag att återkomma i juninämnden med återkoppling
och handlingsplan.
Sammanfattning
Förvaltningschef Anne Lundkvist informerar.
Ekonomi
Förvaltningen beräknar ett prognostiserat 0 resultat.
Information PwC rapport
Efter den tragiska händelsen i augusti i en av kommunens servicebostäder
har förvaltningen anlitat PwC för att genomföra en extern granskning av
verksamheten rutiner, riktlinjer och arbetssätt.
Granskningen innehåller fyra områden:
- Organisationens säkerställande av en individuellt anpassad verksamhet i
den aktuella verksamheten.
- Övriga rutiner och riktlinjer för att bedöma och minimera risker i den aktuella verksamheten.
- Ändamålsenligheten i biståndsprocessen/myndighetsutövningen.
- Vilken samverkan med andra aktörer behöver finnas i verksamheten och
hur fungerar den?
Granskningen har omfattat intervjuer med ett flertal chefer verksamhetschef,
sektionschef, enhetschef och tf enhetschef för verksamheten i fråga samt
verksamhetschef för Myndighet personal och handläggare inom förvaltningen. Vid Psykiatri Sydväst inom landstinget har sektionschef och läkarchef
intervjuats.
En övergripande bedömning av verksamhetens rutiner, riktlinjer och arbetssätt visar att det föreligger brister i att befintliga rutiner och arbetssätt har
inte tillämpats fullt ut i alla delar av verksamheten.
Magnus Lublin, verksamhetschef OF redovisar inspektionsmeddelandet från
Arbetsmiljöverket angående händelsen på servicebostad i Tullinge.
I svaret till Arbetsmiljöverket beskrivs följande:
Brister och krav.
Utredning av olycksfall
Undersökning, riskbedömning, åtgärder och uppföljning av arbetsmiljörisker i arbetet med varje enskild brukare
Rutiner för första hjälpen och krisstöd
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-11-18

Säkerhetsrutiner – hot och våld.
Notering till protokollet.
Kia Hjelte (M) påpekar att hela presidiet borde fått information om händelsen.
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§ 80
Svar på beslut i tillsynsärende av Datainspektionen
(von/2013:90)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens skrivelse.
Sammanfattning

Datainspektionen genomförde under våren 2013 en tillsyn för att granska
hur den kommunala hälso- och sjukvården skyddar sina patientuppgifter.
Tillsynen genomfördes i ett slumpmässigt urval av 18 kommuner och skedde genom att de utvalda kommunerna skriftligt redovisade hur de gör för att
begränsa personalens åtkomst till patientuppgifter genom behörighetsstyrning och genom regelbundna loggkontroller.
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§ 81
Samverkansavtal om verksamhetsförlagd utbildning inom
vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län
(von/2014:123)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden väljer att inte ingå avtal då vi anser att antalet
praktikplatser är orimliga.
(M), (FP) och (KD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har, efter önskemål från sina
medlemmar, tillsammans med Centrum för klinisk utbildning tagit fram ett
samverkansavtal om verksamhetsförlagd utbildning inom vårdområdet.
Många av länets kommuner tar redan idag emot studenter från olika lärosäten – så också Botkyrka – men det saknas ett avtal mellan länets lärosäten
och samtliga kommuner som reglerar den verksamhetsförlagda utbildningen.
Syftet med avtalet är att stärka den verksamhetsförlagda utbildningens kvalitet, bidra till vårdgivarnas kompetensutveckling och stimulera till gemensamma forsknings- och utvecklingsarbeten.
Förvaltningen ser många vinster med att studenter på länets vårdutbildningar ges möjlighet att praktisera ute i verksamheten – såväl för students som
för verksamhet. Därför är det positivt att en tydlig organisation för praktiksamordningen föreslås där den som handleder en student även har genomgått handledarutbildning och där praktiken följer en tydlig struktur.
Dock anser förvaltningen att det föreslagna antalet platser som varje kommun ska erbjuda läsosätena är allt för högt. Detta gör att förvaltningen anser
att nämnden ska avböja rekommendationen.
Yrkande
(M), (FP) och (KD) yrkar bifall till förslaget.
Ordförande finner två förslag och ställer dem mot varandra.
1 Ordförandeförslaget
2 Yrkande från (M), (FP) och (KD)
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.
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§ 82
Remiss - Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service
och daglig verksamhet (von/2014:124)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden stödjer KSL:s rekommendation att ingå avtal
och överlämnar till kommunfullmäktige att besluta slutgiltigt.
Sammanfattning

Stockholms läns landsting ingick år 1994 en överenskommelse med länets
kommuner kring hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service
och daglig verksamhet (§ 11 i den s.k. principöverenskommelsen). Överenskommelsen innebar att landstinget tog över utförandet av samtliga hälsooch sjukvårdsinsatser som kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen
(HSL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ansvarar för i bostad med särskild service.
Förslaget från Kommunförbundet Stockholms län (KSL) innebär att § 11 i
principöverenskommelsen upphör. Förändringen har initierats av flera
Stockholmskommuner med förhoppningen att den ska förbättra tillgänglighet och kontinuitet genom att hälso- och sjukvård lättare ska kunna samordnas med omvårdnaden om personer med funktionsnedsättning.
Enligt förslaget finansieras förändringen med en skatteväxling mellan landsting och kommun på två öre.
Vård- och omsorgsförvaltningen ställer sig positiv till avtalet då vi ser
många vinster med att kommunen får ett utökat ansvar för hälso- och sjukvården inom bostad med särskild service. Kommunen ges på detta sätt en
större helhet vilket gör att förvaltningen anser att förändringen kommer att
bli positiv för våra brukare. För att överföringen ska ske så smidigt som
möjligt lyfter förvaltningen några synpunkter som bör beaktas i kommande
arbete med övertagandet.
Förvaltningen föreslår nämnden att bifalla KSL:s rekommendation att ingå
avtal.
(M) yrkar bifall.
Ordförande finner ett förslag ordförandens förslag.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
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§ 83
Svar på remiss - rekommendation från KSL om palliativt
kunskapscentrum (von/2014:125)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avslå Kommunförbundet Stockholms Läns rekommendation att teckna avtal med Stockholms läns landsting
om att etablera och finansiera ett regionalt palliativt kunskapscentrum.
(M), (FP) och (KD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

Kommunförbundet Stockholms Läns styrelse har beslutat att rekommendera
länets kommuner att teckna avtal med Stockholms läns landsting om att etablera, och gemensamt finansiera, ett regionalt palliativt kunskapscentrum.
Syftet med centrumet är att utveckla den palliativa vården och omsorgen i
länet. Uppdragen för det palliativa kunskapscentrumet är att sammanställa
kunskap från aktuell forskning och utvecklingsarbete, samt att informera
och utbilda. Enligt förslaget skulle detta innebära en årlig kostnad på
166 300 kronor för Botkyrka kommun.
Inom Botkyrkas äldreomsorg sker kunskaps- och verksamhetsutveckling
genom forsknings- och utvecklingscentret Nestor. Nestor kan inom olika
områden bidra till kvalitetshöjning inom kommunens vård- och omsorg,
däribland vård- och omsorg i livets slutskede. Förvaltningen arbetar efter
nationellt vårdprogram för palliativ vård och utvecklar verksamheten med
hjälp av svenska palliativregistret. Vi anser att ett palliativt kunskapscentrum med fördel skulle organiseras på nationell nivå, istället för regional
nivå. Den huvudsakliga motiveringen till detta är, att det torde vara mer
kostnadseffektivt att samla den befintliga kunskapen inom palliativ vård till
ett nationellt centrum som sprider kunskapen till hela landet.
Vård- och omsorgsförvaltningen ser inte ett behov av att ansluta sig till ett
palliativt kunskapscentrum med det angivna förslaget till finansiering. Den
palliativa vården och omsorgen kan och bör vidareutvecklas inom de forum
Botkyrka kommun redan är ansluten till.
Yrkande
(M), (FP) och (KD) yrkar bifall.
Ordförande finner två förslag och ställer dem mot varandra.
1 Ordförandens förslag
2 Yrkande från (M), (FP), och (KD)
Vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
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§ 84
Yttrande över Arbetsmiljöverkets synpunkter gällande
Tumba vård- och omsorgsboende. (von/2014:128)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar yttrandet till arbetsmiljöverket.
Nämnden ska vid varje sammanträde få rapport om hur processen gällande
Tumba vård- och omsorgsboende fortskrider samt om det mellan nämndsammanträdena inträffar händelser av väsentlig betydelse ska presidiet informeras.
Sammanfattning
Arbetsmiljöverket har utfört inspektioner på Tumba vård- och omsorgsboende och har där upptäckt brister gällande arbetsutrymme i toaletter och boenderum. Det finns brister i flera av boendets hygienutrymmen som innebär
att det är svårt att arbeta med, och för den delen även utan hjälpmedel med
en boende. Efter den senaste inspektionen skrevs en underrättelse som innebär att arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett förbud mot Botkyrka
kommun att bedriva verksamhet i vård- och omsorgsboendet. Skulle ett sådant förbud beslutas kan också ett vitesbelopp sättas. Efter underrättelsen
beställdes en första utredning av konsult Magnus Jansson vid Skyhill AB
via samhällsbyggnadsförvaltningen.
Den preliminära utredningen visade på stora kostnader för en ombyggnation
utifrån arbetsmiljöverkets rekommendationer och en lång byggprocess för
att åtgärda de brister som upptäckts.
Kommunfullmäktige har gett tekniska nämnden i uppdrag att i samverkan
med kommunens upphandlingsenhet i första hand förbereda för en försäljning av Tumba vård- och omsorgsboende kombinerat med upphandling av
ett hyreskontrakt för ett vård- och omsorgsboende i nuvarande Tumba vårdoch omsorgsboende omfattande 50-70 platser. Förberedelserna bör påbörjas
omgående så att försäljnings- och upphandlingsprocessen kan startas i början av 2015.
Kommunfullmäktige har gett vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att, i samverkan med kommunens upphandlingsenhet, genomföra en upphandling av
50-60 nya platser i ett för ändamålet nybyggt vård- och omsorgsboende. De av
kommunen förhyrda platserna i den nya anläggningen (boendet) ska dock drivas i kommunal regi. Därutöver föreslår kommunledningsförvaltningen att
man fullföljer förvaltningens tidigare förslag om att försälja Tumba vård- och
omsorgsboende och från den nye ägaren förhyra i första hand 50-70 platser för
vård- och omsorgsboende. Platserna förutsätts vara i ett ombyggt Tumba vårdoch omsorgsboende. Därutöver föreslås att kommunen även upphandlar 50-60
platser från en extern aktör, som åtar sig att uppföra ett vård- och omsorgsboende i Botkyrka, för drift i kommunal regi.
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Tilläggsyrkande från (S), (V) och (MP)
(M), (FP) och (KD) ställer sig bakom tilläggsyrkandet
Nämnden ska vid varje sammanträde få rapport om hur processen gällande
Tumba vård- och omsorgsboende fortskrider samt om det mellan nämndsammanträdena inträffar händelser av väsentlig betydelse ska presidiet informeras.
Yttrande
Särskilt yttrande (S), (V) och (MP), se bilaga
Särskilt yttrande (M), se bilaga
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§ 85
Yttrande över Arbetsmiljöverkets synpunkter gällande
vård- och omsorgsboende Allégården (von/2014:129)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anta yttrandet till arbetsmiljöverket
som sitt eget.
Sammanfattning

Arbetsmiljöverket har utfört inspektioner på Allégårdens vård- och omsorgsboende och har där upptäckt brister gällande arbetsutrymme på badrummen. Det finns brister i flera av boendets hygienutrymmen som innebär
att det är svårt att arbeta med och för den delen även utan hjälpmedel med
en boende. Efter den senaste inspektionen skrevs en underrättelse som innebär att arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett förbud mot Botkyrka
kommun att bedriva verksamhet i vård- och omsorgsboendet. Skulle ett sådant förbud beslutas kan också ett vitesbelopp sättas. Efter underrättelsen
beställdes en första utredning av konsult Magnus Jansson vid Skyhill AB
via samhällsbyggnadsförvaltningen.
Den preliminära utredningen visade på stora kostnader för en ombyggnation
utifrån arbetsmiljöverkets rekommendationer och en lång byggprocess för
att åtgärda de brister som upptäckts.
Särskilt yttrande
(M) lämnar särskilt yttrande, se bilaga.
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§ 86
Framställan om medel angående ombyggnation, Allégården (von/2014:129)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden framställer att kommunstyrelsen begär extra
medel hos kommunfullmäktige för ombyggnation av Allégårdens vård- och
omsorgsboende samt kostnader för förhyrning av andra platser under evakueringstiden. Under förutsättning att medel beviljas, beslutar Vård- och omsorgsnämnden att beställa en förprojektering för ombyggnation av badrummen på Allégården under 2015 för att inleda ombyggnationen under 2016.
Beställningen ska ställas till samhällsbyggnadsförvaltningen, fastighetsenheten.
Vidare beslutar nämnden, under förutsättning att extra medel beviljas, att
vård- och omsorgsförvaltningen kan hyra en del i ett vård- och omsorgsboende i en annan kommun för att evakuera halva Allégården under 2 år och
därigenom möjliggöra en ombyggnation.
Sammanfattning

Arbetsmiljöverket har utfört inspektioner på Allégårdens vård- och omsorgsboende och har där upptäckt brister gällande arbetsutrymme på badrummen. Det finns brister i flera av boendets hygienutrymmen som innebär
att det är svårt att arbeta med och för den delen även utan hjälpmedel med
en boende. Efter den senaste inspektionen skrevs en underrättelse som innebär att arbetsmiljöverket överväger att besluta om ett förbud mot Botkyrka
kommun att bedriva verksamhet i vård- och omsorgsboendet. Skulle ett sådant förbud beslutas kan också ett vitesbelopp sättas. Efter underrättelsen
beställdes en första utredning av konsult Magnus Jansson vid Skyhill AB
via samhällsbyggnadsförvaltningen.
Den preliminära utredningen visade på stora kostnader för en ombyggnation
utifrån arbetsmiljöverkets rekommendationer och en lång byggprocess för
att åtgärda de brister som upptäckts.
Kostnad för projektering och produktion beräknas inklusive evakueringskostnad, förhyrning av andra platser för de boende samt övriga omkostnader
som inte tagits med i den preliminära rapporten. Kostnadsberäkning bör tas
med i beställningen till samhällsbyggnadsförvaltningen för förprojektering
och ombyggnation. Preliminär uträkning visar på en kostnad om 136 mnkr
för ombyggnation. Evakueringskostnader beräknas bli för en hyra i ett annat
boende enligt avsiktsförklaring i särskilt ärende.
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§ 87
Avsiktsförklaring (von/2014:161)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner avsiktsförklaringen mellan Salems
kommun och Botkyrka kommun gällande Söderby Park äldreboende.
Ärendet

Med hänvisning till ärende 2014:129; ”Framställan om medel angående Allégårdens ombyggnation” och ”Yttrande över Arbetsmiljöverkets synpunkter” vill Salems kommun ha en avsiktsförklaring från Botkyrka kommun, som visar Botkyrkas intention att hyra lokaler i Salems äldreboende
Söderby Park. Det nya boendet kommer att stå klart 2016-01-01.
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§ 88
Uppföljning internkontroll 2014 (von/2013:149)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen
för år 2014.
Sammanfattning

Ett nytt reglemente för intern kontroll antogs i mars 2014. Uppföljning av
internkontrollen ska årligen tas upp i nämnden och resultatet från årets uppföljning ska i november rapportas till kommunstyrelsen.
Internkontrollen 2014 har utförts enligt plan.
Avvikelser har upptäckts i rutinerna för jäv eller jävliknande situation, leverantörsfakturor och inventarieförteckning.
Inom ett område, pedagogiska måltider och personalmåltider behöver vårdoch omsorgsförvaltningen utveckla metoderna för internkontroll.
Förvaltningen arbetar med att ta fram en ny rutin för kontroll av behörighet
till inloggning i verksamhetssystemet.
Förvaltningen efterfrågar tydligare anvisningar för handkassor för att förbättra våra egna rutiner och på så sätt möjliggöra en god intern kontroll.
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§ 89
Översyn av delegationsordning för vård- och omsorgsnämnden 2014/2015 (von/2014:77)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag på delegationsförteckning och beslutsbefogenheter inom vård- och omsorgsförvaltningen gällande år 2014 och 2015.
Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen gör varje år en översyn av delegationsförteckningar. Några av de förändringar som är gjorda är till följd av en justering av chefsorganisationen inom äldreomsorgen som genomfördes under
våren år 2014. Andra till följd av förändringar som främst berör lagrummen
SoL och LSS.
Inför år 2015 kommer att vi att genomföra ytterligare en översyn av dokumentet. I samband med detta kommer vi att beakta och granska synpunkter
och förslag som kommit från chefsjurist på klf. Dessa handlar om vi eventuellt behöver förtydliga eller omformulera skrivningen som berör respektiveärendegrupp och om vi alls ska redovisa lagrum per ärendegrupp. Det är
också önskvärt att alla nämnder använder samma dokumentmall för delegationsordningen.
Enligt plan ska det nya utarbetade förslaget till en ny delegationsförteckning
tas upp på vård- och omsorgsnämndens sammanträde i januari år 2015.
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§ 90
Ändring av sammanträdestider (von/2014:118)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner föreslagna ändringar.
Sammanfattning

Ordförande föreslår följande ändringar för nämnden 2015.
Januarinämnden flyttas till 22 januari och september flyttas till 22 september.
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§ 91
Anmälningsärenden november (von/2014:28)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av ärenden
Sammanfattning

Svar till Arbetsmiljöverket – Tullinge skickas per post (sekretess)
Redovisning av ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3.
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YRKANDE
Vård- och omsorgsnämnden
2014-11-18
Ärende 3

Samverkansavtal om verksamhetsförlagd utbildning inom
vårdutbildningar på högskolenivå i Stockholms län (von/2014:123)

Vi anser att det skulle vara olyckligt om nämnden väljer att inte ingå avtal om
praktikplatser enligt förslaget.
Syftet med avtalet är att stärka den verksamhetsförlagda utbildningens kvalitet, bidra till
vårdgivarnas kompetensutveckling och stimulera till gemensamma forsknings- och
utvecklingsarbeten. Vad kan vara mer viktigt?
Idag tar Botkyrka emot studenter från olika lärosäten – dock utan avtal.
Kommunen anser att det föreslagna antalet platser som varje kommun ska erbjuda
lärosätena är alltför högt. Som en konekvens av detta därför föreslås avslag.
Vi menar att det alltid är bättre med ett avtal än att vår verksamhet står utan avtal. Vi
anser också att det är viktigare för framtiden att teckna avtal för att få studenter och
praktikanter att lära känna Botkyrka kommun och förhoppningsvis senare, avslutade
studier, vilja arbeta i vår kommun.
Vi anför vidare att det är nyttigt för varje organisation att det kommer in studenter med
nya kunskaper och ett nytänkande.
Vi vill att kommunen ska teckna avtalet och, om möjligt, avtala om färre studenter - om
detta skulle vara bättre för organisationen.
Vi föreslår Vård- och omsorgnämnden besluta
att

kommunen ska skriva samverkansavtal om verksamhetsförlagd utbildning
enligt KSL:s rekommendationer.

Kia Hjelte (M)

Stig Bjernerup (FP)

Aram El-Khoury (KD)
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Svar på remiss – rekommendation från KSL om palliativt
kunskapscentrum (von/2014:125)

Inom Botkyrkas äldreomsorg sker kunskaps- och verksamhetsutveckling genom
forsknings- och utvecklingscentret Nestor. Nestor kan, inom olika områden, bidra till
kvalitetshöjningar inom kommunens vård- och omsorg, däribland vård- och omsorg i
livets slutskede. Vilket förstås är bra.
Men vi anser att Botkyrka kommun skulle få möjlighet till ytterligare kunskaper och
erfarenheter genom att vara med som avtalspart i det föreslagna centret, ett regionalt
kunskapscentrum för utveckling av den palliativa vården och omsorgen i länet.
Det palliativa kunskapscentret ska inte bedriva egen forskning utan enbart sammanställa
kunskap och forskning.
I Stockholms stad och län bor ett stort antal människor och vi kommer att stadigt bli
fler. I de olika lärosätena bedrivs mycket forskning, forskning av olika slag som gynnar
vård och omsorg. Det finns lärosäten i olika delar av Sverige och inte bara i Sverige
som forskar inom fältet vård och omsorg. Det är bra med ett center som har en vid
utblick och kan sammanställa forskningresultat som är till gagn för alla de som behöver
vård i livets slutskede.
Kostnaden för att få vara med i detta center är för Botkyrkas del 166 300 kronor per år,
vilket vi anser rimligt.
Det är ju möjligt att detta Palliativt kunskapscentrum på länsnivå senare kan utvecklas
eller kopplas samman till ett nationellt kunskapscentrum.
Vi föreslår Vård- och omsorgnämnden
att

teckna avtal med Stockholms läns landsting om att etablera och finansiera ett
regionalt palliativt kunskapscentrum.

Kia Hjelte (M)

Stig Bjernerup (FP)

Aram El-Khoury (KD)
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Yttrande över Arbetsmiljöverkets synpunkter gällande Tumbavård- och omsorgsboende (von/2014:128)

Vi anser att det är oerhört allvarligt att Arbetsmiljöverket kommer med så drastiska
utsagor, efter de inspektioner som gjorts, att man nu överväger förbud för Botkyrka
kommun att bedriva vård- och omsorgsboende i angivna lokaler.
Vi har vid flera tillfällen och under många år påtalat den fatala bristen på vård-och
omsorgsboende i Botkyrka kommun. Vi har då anklagats för att svartmåla.
Vi har också vid flera tillfällen diskuterat hur människor, de boende, inte har den
kvalitet i boendet som de har rätt att kräva och vi har också diskuterat hur personalen
riskerar arbetsskador till följd av dåliga arbetsvillkor.
Inom ett vård- och omsorgsboende är det många lyft och många personer som behöver
olika hjälpmedel för att kunna förflytta sig eller sitta uppe. I små och otillräckliga
utrymmen blir detta mer arbetsamt och tydligt försvårande.
Nu får Botkyrka kommun hjälp på traven att göra det som naturligtvis redan borde ha
gjorts. Moderaterna lade, 2014-05-22, en motion att ersätta Tumba vård- och
omsorgsboende med två + två nya vård- och omsorgsboenden (i extern och i egen regi).
En lösning där det befintliga omsorgsboendet avyttras till annan aktör för alternativa
ändamål.
Vi upplever att den styrande majoriteten (S, V och MP) alltför länge ignorerat Vårdoch omsorgsnämndens behov av nya och förnyade boenden. Man har helt enkelt varit
alltför nöjd med situationen i övrigt, utan att lyssna till den kritik som med jämna
mellanrum kommit i dagen från boende, från anhöriga, från medarbetare och från
oppositionen.
Det handlar inte om att vi moderater vill svartmåla några verksamheter, det handlar om
vi ser till individen framför den kollektiva helheten och hur någon kan fara illa, såväl
som boende som personal i verksamheterna.

Kia Hjelte

Lars Robin

Kjell Andersson

Magdalena Jonsson
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Yttrande över Arbetsmiljöverkets synpunkter gällande Tumba vård- och
omsorgsboende. (von/2014:128)

Vi i den politiska majoriteten tar allvarligt på den kritik som Arbetsmiljöverket framför
till kommunen om Tumba vård- och omsorgsboende. Det är viktigt att personalen har
arbetsmiljömässiga förutsättningar att utföra ett tryggt och säkert arbete för våra medborgare. Det
är också därför majoriteten för drygt 1,5 år sedan tagit initiativ till en utredning för att synliggöra
vilka handlingsalternativ som finns. Utredningen presenterade sina resultat sommaren 2014 och i
september beslutade kommunfullmäktige om en handlingsplan. En projektledare blev anställd och
processen är igång.
När Tumba Sjukhem blev ett vård- och omsorgsboende så uppfyllde boendet dåtidens krav på hur ett
boende skulle vara utformat. Men utvecklingen går framåt, som tur är, och staten har satt upp nya
krav utifrån såväl boendemiljöns utformning som utformning av lokalerna utifrån ett
arbetsmiljöperspektiv. Alla partier är överens om att Tumba vård- och omsorgsboende måste
ersättas av nya boenden. Men det här är en komplexfråga som i grunden handlar om 154 människors
liv, vilket kräver en seriös process med medborgarnas fokus. Därför är det beklagligt att
Moderaterna föringar en sådan betydelsefull fråga och försöker vinna partipolitikska poäng.
Vi i den politiska majoriteten hade hoppats på ett samarbete över blockgränserna för att med
gemensamma krafter både följa processens utveckling men också hitta så bra lösningar som möjligt
för de medborgare som bor på Tumba vård- och omsorgsboende och för personalen som arbetar där.
Moderaternas påstående om att majoriteten inte skulle prioritera särskilda bostäder för äldre är inte
sant. Länsstyrelsen rapport till regeringen för den gångna mandatperioden visar att Botkyrka är
tredje bäst i Stockholms län på att få till stånd särskilda boenden och i år har Tornet öppnat i
Hallunda med drygt 50 nya bostäder för äldre. Kommunfullmäktige har redan fattat beslut om ett
nytt Vård- och omsorgsboende i Vårsta och olika privata aktörer har planprocesser för ytterligare
vård- och omsorgsboenden i Fittja centrum, Riksten och Hallunda.
Bostäder för äldre är en av den politiska majoritetens absolut viktigaste frågor och vi som majoritet
kommer fortsätta möjliggöra för fler vård- och omsorgsboenden, fler hyresrätter och bostadsrätter i
centrumnära områden och även införa Trygghetsbostäder i Botkyrka.

Tuva Lund
Socialdemokraterna

Christel Kraup
Miljöpartiet de gröna

Ulla R Andersson
Vänsterpartiet
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Yttrande över Arbetsmiljöverkets synpunkter gällande vård-och
omsorgsboende Allégården (von/2104:129)

Vi anser att det är oerhört allvarligt att Arbetsmiljöverket kommer med så drastiska
utsagor, efter de inspektioner som gjorts, att man nu överväger förbud för Botkyrka
kommun att bedriva vård- och omsorgsboende i angivna lokaler.
Vi har vid flera tillfällen påtalat den fatala bristen på vård- och omsorgsboende i
Botkyrka kommun.
Vi har också vid flera tillfällen diskuterat hur människor, de boende inte har den kvalitet
i boendet som de har rätt att kräva och vi har också diskuterat hur personalen riskerar
arbetsskador till följd av dåliga arbetsvillkor.
Inom vård- och omsorgsboende är det många lyft, många personer som behöver olika
hjälpmedel för att kunna förflytta sig eller sitt uppe. I små och otillräckliga utrymmen
blir detta mer arbetsamt och tydligt försvårande.
Nu får Botkyrka kommun hjälp på traven att göra det som naturligtvis redan borde ha
gjorts för länge sedan.
Vi upplever att den styrande majoriteten (S, V och MP) alltför länge ignorerat Vårdoch omsorgsnämndens behov av nya och förnyade boenden och att man varit alltför
nöjd med situationen i övrigt, utan att lyssna till den kritik som med jämna mellanrum
kommit i dagen från boende, från anhöriga, från medarbetare och från oppositionen.

Kia Hjelte

Lars Robin

Kjell Andersson

Magdalena Jonsson

