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§ 70
Medborgarförslag - Utbildning av vårdpersonal i hjärt- och
lungräddning (von/2014:106)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Förslagsställaren anser att personalen på samtliga kommunens gruppbostäder ska utbildas inom hjärt- och lungräddning (HLR) samt att dessa boenden
utrustas med hjärtstartare. Enligt förslaget ska även detsamma gälla för daglig verksamhet i Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningens
(Avux) regi. Behovet föranleds av ett tragiskt dödsfall på ett av förvaltningens boenden där den boende dog av hjärtstillestånd. På boendet saknade
personalen utbildning inom HLR.
Personalen som arbetar inom våra gruppboenden behöver kontinuerligt utbildningsinsatser. Många inom personalstyrkan saknar fortfarande grundläggande utbildning. Nämnden har därför beslutat att satsa främst på basutbildningar för att höja den generella kompetensnivån i förvaltningen. I valet
mellan många behjärtansvärda kompetensbehov bedöms inte hjärt- och
lungräddning, som kontinuerligt måste upprätthållas, tillhöra det kommunala uppdraget.
Förvaltningen instämmer med motionären om vikten av att hjärtstartare
finns att tillgå på strategiska platser i kommunen, för kommunens alla medborgare. Att placera ut hjärtstartare är en uppgift för kommunen som helhet
och bör därför samordnas centralt.
Med hänvisning till ovanstående föreslås nämnden avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Ledamöter för (M) och (FP) yrkar på bifall till medborgarförslaget.
Ajournering
Ledamöter för (S), (V) och (MP) ajournerar sig kl 19:25 - 19:30.
Ordförande föreslår nämnden att medborgarförslaget är besvarat.
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§ 71
Regional eHälsa
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
Muntlig information från Pia Bornevi och Pamela Olave.
Pia Bornevi ingår i styrgruppen för regional eHälsa och Pamela Olave en av
två av kommunens eHälso samordnare redovisar muntlig.
Vad är eHälsa.
eHälsa är ett samlingsnamn på insatser, verktyg och processer som syftar till
att rätt person ska ha rätt information vid rätt tillfälle och skapa nytta för invånare, personal och beslutsfattare.
Vad vill vi uppnå med eHälsa
Genom digitala lösningar kan vi erbjuda invånarna effektiv vård, ökad service och bättre tillgänglighet. Säkert informationsbyte i verksamheterna och
förbättrat informationsbyte och verksamhets utveckling.
Regionala projket
Nationell Patient Översikt NPÖ
Videoteknik
Trygg och säker i hemmet
Socialtjänsten, 177 vårdguiden
Förvaltningen arbetar med projekt Digitalisering av äldreomsorgen i Botkyrka projektledare är Henrik Lejervik.
Pågående projekt:
LifeCare, mobil hemtjänst
Digital nyckelhantering
Digitala trygghetslarm
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§ 72
Muntlig information från förvaltningen
Förvaltningschefen återkommer med information i ärendet – Så jobbar vi
med kvalitet.
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§ 73
Ettårsplan (von/2014:120)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer nämndmål och åtaganden i enlighet
med tjänsteskrivelsen.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner i övrigt förvaltningens förslag till
ettårsplan 2015 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Förslag till ettårsplan 2015 bygger på en långsiktig, politisk målbild som
sträcker sig till år 2016. Det bygger på flerårsplanens 13 mål med vård- och
omsorgsnämndens egna mål och åtaganden samt indikatorer/mått som mäter
utvecklingen mot uppsatta mål.
Vård och omsorgsförvaltningen befinner sig i en genomgripande förändrings-process. Den pågående processen är vårt sätt att bidra till Botkyrkas
hållbara samhällsutveckling. Genom att vi fokuserar på rätt saker, är konsekventa och har tålamod kommer vi att nå målet att Botkyrka har en hållbar
vård och omsorgsverksamhet. Kompetens, ordning och reda och brukarens
fokus ska genomsyra allt arbete. Detta kommer att leda till en ökad kvalitet,
stabil ekonomi samt ett ökat förtroende hos medborgarna för kommunens
arbete.
I vård- och omsorgsnämndens boendeplan beskriver vi de kommande årens
behov av platser och boenden. Boendeplanen är ett av nämndens styrdokument. Planens huvudsyfte är att säkerställa en trygg boendesituation. Vårdoch omsorgsnämnden kan inte ensam förbättra den processen. Det behövs
bättre övergripande planeringsprocesser samt ett förbättrat samarbete mellan berörda förvaltningar. Det krävs en anpassning och utveckling av kommunens strategi för lokalförsörjnings- och underhållsprocessen samt att
verktyg och modeller för strategiska processer för boendeplanering utvecklas för att möta ett ökat behov.
Ramen för 2015 är netto 940,8 miljoner kronor vilket är en ökning med
40,1 miljoner kronor. Utökningen för pris och löner är 25,8 miljoner
kronor. För volymökningar och verksamhetsförändringar har nämndens
ramar ökat med 17,1 miljoner kronor. Nämndens ram har även minskat
med sammanlagt 2,8 miljoner kronor som avser effektiviseringsuppdrag
för 2015. Löneuppräkningen förutsätter att kommande lönerevision inte
blir högre än 2,7 procent. I resurstilldelningsmodellen ingår effektiviserings och besparingsuppdraget för 2015.
Ledamöter för (M) och (FP) deltar ej i beslutet.
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§ 74
Ungdomspolitisk handlingsplan (von/2014:140)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens svar på den ungdomspolitiska handlingsplanen.
Förvaltningen får i uppdrag att formulera ett tillägg till handlingsplanen gällande bostäder för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
Sammanfattning

En ungdomspolitisk handlingsplan har tagits fram i ett samarbete mellan
fem av kommunens förvaltningar. Vård- och omsorgsnämnden ombeds att
yttra sig kring vilka de föreslagna åtgärderna som kan rymmas i nämndens
ettårsplan.
Vård- och omsorgsnämnden välkomnar förslaget på ungdomspolitiska handlingsplan och redovisar nedan hur förvaltningen planerar att uppnå planens
åtaganden under respektive målområde.
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§ 75
Redovisning av delegationsbeslut, oktober (von/2014:47)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av besluten
Sammanfattning

Redovisning av delegationsbeslut förvaltningschef, verksamhetschef och
controller.
Bostadsanpassning

Delegationsbeslut beslutade av bostadsanpassarna
Äldreomsorg

Delegationsbeslut beslutade av SoL handläggarna
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Delegationsbeslut beslutade av LSS handläggarna
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§ 76
Redovisning av anmälningsärenden, okt (von/2014:28)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av ärendena.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens utskott, protokoll (på bordet)
Förvaltningssamverkan, protokoll (på bordet)
Protokoll från KF § 135 Omvandling av Tumba vård- och omsorgsboende
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§ 77
Övriga frågor
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att from november nämnden börja
nämndmötena kl 18:30
Förvaltningen har önskemål om att nämndmötena ska starta tidigare.
Förvaltningschefen informerar om Kias Hjeltes fråga utifrån tidningsartikel,
enskilt ärende.
Förvaltningschefen informerar om Stig Bjernerups (FP) fråga från septembermötet vid kommande möte.
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§ 78

Yttrande över JO-anmälan
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar yttrandet som sitt eget.
Sammanfattning
Anmälan till JO gäller insatser till enskild enligt LSS samt synpunkter på
lång handläggningstid, enligt den enskilde. Till JO redovisas en sammanställning av ansökta insatser med ansökningsdatum och beslutsdatum.
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Ettårsplanen 2015
Vård- och omsorgsnämnden 14 oktober 2014

Väsentliga områden och utmaningar 2015
• Ordning & reda och uthållighet
• Kvalitet med brukarens fokus
• Heltidsreformen
• Växande verksamhet och boendefrågor
• Digitalisering av äldreomsorgen, e-hälsa

Förändringsprocessen fortsätter
• Fokus på rätt saker, vara konsekventa och ha tålamod
• Kompetens, ordning & reda och brukarens fokus
• Ökad kvalitet, stabil ekonomi och ett ökat förtroende

Kvalitetsarbete i samtliga processer
• Säkra kvalitetsarbetet
• Ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete
• Följer upp, utvärderar och
förbättrar processerna kring
brukarna

Kvalitet med brukarens fokus
• Kompetens
• Värdegrund
• Organisationskultur

Växande verksamheter, boendesituationen och
digitalisering av äldreomsorgen
• Ökat antal äldre och personer med
funktionsnedsättning
• Möjlighet att starta 4 nya gruppboenden
• Tornet i drift fullt ut
• Fortsatta konverteringar
• Utdömda boenden
• Digitaliseringen av ÄO

Målområde – Medborgarnas Botkyrka
•

–
–

Nytt!

Mål 1

Våra brukare har ökat inflytande och delaktighet och får ett bemötande av högsta klass
Nämndens verksamheter präglas av god service, bra bemötande och hög tillgänglighet i alla
kontakter

Åtagande:
– Vi ska erbjuda alla ungdomar som ska avsluta sin utbildning i särgymnasiet ett samtal om
framtiden.
– Myndighet ska genomföra årliga bemötandeundersökningar

• Mål 2
Nytt!

– Interkulturella förhållningssätt ska implementeras i nämndens verksamheter
Åtagande:
− Alla enheter ska utbilda medarbetarna i interkulturellt arbetsätt

• Mål 3
–
Nytt!

Våra medborgare har en ökad trygghet, hälsa och livskvalitet

Åtagande: Alla personer som har LSS-insatser och bor kvar i föräldrahemmet ska ha
möjlighet att åka på sommarkollo eller annan motsvarande fritidsverksamhet.

Målområde – Framtidens jobb
• Nämndmål
Nytt!

–

Förvaltningen ska tillsammans med gymnasieskolan och högskolan utveckla
trainéeprogram för olika yrkeskategorier.

Åtagande
• Vi ska erbjuda minst 161 sommarjobb och möjlighet till arbetsplatsförlagd utbildning för
elever på vård- och omsorgsprogrammet i Botkyrka kommun.

Målområde – Välfärd med kvalitet för alla
• Mål 7
1. Våra brukare får en högkvalitativ vård, omsorg och service
Åtagande:
•
Nytt!

Alla beslut inom äldrevården ska omformuleras så att insats utifrån tid ska kunna bytas
mot annan insats inom beslutsramen

2. Alla beslut ska följas upp minst en gång om året.
3. Vi har ett bra stöd till anhöriga.

Nytt!

4. Maten ska vara anpassad efter de äldres behov och önskemål och de äldre
ska få välja mat i större utstäckning.
Åtagande:
• Alla hemtjänstbrukare erbjuds möjlighet till gemensam lunch en gång i månaden.
• Alla nya vård- och omsorgsboenden ska ha ett tillagningskök.

Målområde – Grön stad i rörelse
Nytt!

• Nämndmål
–

Vi ska använda tillgängliga tekniska lösningar för att minska klimatpåverkan.

Målområde – Kultur och kreativitet ger kraft

•
Nytt!

Mål 10

– Den sociala verksamheten är välutvecklad och engagerar fler frivilliga
organisationer och volontärer
Åtagande

–

•

Förvaltningen ska skapa bättre möjlighet för frivilliga att delta i verksamheterna

Mål 11

– Alla brukare har möjligheter att delta i kulturella aktiviteter
– Alla brukare i våra boendeformer ska utifrån sina individuella intressen
erbjudas kulturella aktiviteter

Målområde – En effektiv och kreativ kommunal
organisation

•

Mål 12

1.
2.
3.
4.

Vår organisation ska vara kostnadseffektiv
Fler medarbetare är nöjda med att arbeta i vår förvaltning
De anställdas utbildningsnivå ska öka
Alla medarbetare ska senast 2015 erbjudas heltid som rättighet och
deltid som möjlighet

• Mål 13
–

Andel inköp av ekologiska livsmedel ska öka till 30% 2018

Åtagande

–
Nytt!

Vi vill erbjuda ett vegetariskt alternativ en gång per månad och följa upp hur många
som väljer det alternativet.

Ekonomiska förutsättningar 2014

Verksamhetsförändringar
+17,1 mnkr

Pris och
löner +25,8
mnkr

Besparingsuppdrag
-2,8 mnkr

Ramökning +40,1 mnkr

Investeringar 2014
Mnkr
Nytt Gruppboende

20,0

Gruppboende, ersätta ej fullvärdiga boenden

20,0

Servicebostäder

6,0

Gruppboenden inventarier

0,2

Inventarier och ombyggnad

4,0

Summa investeringsmedel till vårt förfogande

50,2

Beredskap för projektering, tills med soc.

8,0

Ombudgeteringar från 2013

5,0

