SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden
2014-04-22

Kommunalhuset, Tumba kl 19:00 – 21:00

Plats och tid

Tuva Lund (S), ordförande
Kia Hjelte (M)
Catarina Ekeståhl (M)
Ulla Ruotsalainen Andersson (V)
Lars Schou (S) tj er (MP)
Kerstin Edman (TUP) tj er

Beslutande

Anna-Maria Engqvist (S)
Mattias Lindgren (S)
Lars Robin (M)
Stig Bjernerup (FP)
Karin Blid (S) tj er
Aram El Khoury (KD) tj er
(MP) §29

Ersättare

Kjell Andersson (M), Magdalena Jonsson (M), Aram El Khoury
(KD), Sandra Foltas (BP)

Övriga deltagande

Anne Lundkvist, Barbro Gripenstam, Beatrice Nordebrink, Magnus
Lublin, Mahria Persson Lövkvist, Annita Olsson
Kia Hjelte (M)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Vård- och omsorgsförvaltningen 2014-04-28

Sekreterare

Paragrafer

27 - 37

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

2014-04-22

Anslaget den

Nedtas den

2014-04-29

2014-05-21

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Annita Olsson

1[13]

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-04-22

§ 27
Svar på medborgarförslag - Äldrepedagoger till kommunens äldreboenden - utbilda redan anställda och prioritera
de som har utbildning vid rekrytering. (von/2014:3)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden avstyrker medborgarförslaget om införande av
äldrepedagoger.
Sammanfattning

Medborgarförslag att förvaltningen ska utbilda redan anställda och prioritera
dem som har utbildningen vid rekrytering. En äldrepedagog är enligt förslagsställaren en undersköterska som läst 200 poäng på en yrkeshögskola. En
äldrepedagog ska förstå äldres hälsa och livsvillkor, arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser, arbeta med det sociala innehållet utifrån ett
salutogent perspektiv, genomföra professionella samtal med vårdtagare, anhöriga och medarbetare, genomföra olika former av handledning för att
sprida kunskap i organisationen samt arbeta praktiskt med olika metoder i
äldrepedagogiskt syfte.
Förvaltningen anser att syftet med medborgarförslaget är mycket gott och vidare att förvaltningen redan har påbörjat ett förändrings- och förbättringsarbete genom andra utbildnings- och kompetensutvecklingssatsningar.
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§ 28
Information från förvaltningen
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
Förvaltningschefen informerar om prognosrapport per mars. Efter kvalitetsdialogerna och överenskomna korrigeringar visar prognosen per mars ett
underskott på cirka 4,0 miljoner kronor. Det är framförallt de externa placeringarna som visar kraftigt underskott.
Externa placeringar SoL prognostiseras till ett underskott på 10,3 mnkr . Externa placeringar LSS prognostiseras till ett underskott på ca 8,3 mnkr.
Boenden inom OF-området prognostiserar ett överskott på cirka 11,8 mnkr.
Personlig assistans prognostiseras till ett sammanlagt nollresultat.
När det gäller ej verkställda beslut på listan för LSS där det står resursbrist
under kontaktpersoner där är de flesta verkställda i dag. Förvaltningen har
en utförarenhet som sköter tillsättning av kontaktpersoner. När det gäller
SoL så har alla blivit erbjudna plats men tackat nej.
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§ 29
Muntlig information från verksamhetscheferna

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
Verksamhetscheferna Beatrice Nordebrink, Magnus Lublin och Mahria
Persson Lövkvist är med på nämnden och informerar om enheternas kvalitetsrbete under 2013.
Myndighet, Beatrice Nordebrink informerar bland annat om
-Rättsäkerhet och likställighet:
Ärendedragningar och snabbare handläggning, från 2011 med 118 dagar
fram till nu 53 dagar. Två revisionsrapporter; LSS-verksamhet samt vårdkedjan. Riktlinjer SoL har tagits fram för personer över 65. Rapportering av
icke verkställda beslut.
-Rutiner för handläggning
Bättre uppföljning av beslut samt rutiner för nyanställda har tagits fram.
Återsökning från Migrationsverket 2013 resulterade i att förvaltningen fick
ca 2 Mkr tillbaka.
-Ekonomi ut i organisationen
Handläggarna godkänner fakturor och får en bättre helhetssyn som är kopplat till besluten. Information om ekonomi på APT.
-Utbildning
Enheten har handledning på Sandahl& Partner. Samarbetar mer med andra
förvaltningar. Strukturerat upp samarbetet med hemtjänsten.
Omsorgen om personer med funktionsnedsättningar, Magnus Lublin och
äldreomsorg, Mahria Persson Lövkvist informerar om verksamheternas processer.
-Brukarprocesser
Brukarråd, värdemål/värdighetsgarantier
Kulturombud – samarbete med kultur och fritid
Sommaraktiviteter – För de som orkar inom äldreomsorgen finns möjlighet
till övernattning bland annat på Utö och dagaktivitet på Lida.
-Brukarundersökningen
Inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboendena är brukarna mest nöjda
med bemötande, trygghet och förtroende för personalen.
Störst ökning har skett på frågan om hur nöjda brukarna är med aktiviteter
på vård- och omsorgsboende.
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Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning används Pictostat
som är ett system utformat så att brukarna själva kan svara.
Största utvecklingsområdet är synpunktshanteringen där endast 53 % inom
hemtjänsten och 39 % inom vård- och omsorgsboende svarat att de vet hur
de kan lämna synpunkter och klagomål.
-Kvalitetsprocesser
Kvalitetsledningssystem
Årsplan där alla aktiviteter finns med för hela året nedbruten per månad.
Egenkontroller/uppföljningar som utförs av verksamhetsutvecklare och
verksamhetschef.
Kvalitetstillsyner – samtliga enheter har ökat sitt resultat. 4 röda resultat sedan 2012 (personlig assistans, LSS-boenden, dagverksamhet och vob) Inga
röda resultat 2013.
- Ekonomiprocesser
Enhetschef går igenom sin månadsuppföljning med ekonom. På enheterna
går enhetschefen igenom ekonomin med sina medarbetare för att alla ska
känna att de är delaktiga.
- Medarbetarprocesser
Förvaltningen satsar på utbildning via Carpe och Nestor.
Validering, 2013 hade vi 50 medarbetare som påbörjade sin utbildning
Demens- och omsorgscoacher, 40 personer utbildades under 2013
Värdegrundutbildning 7,5 hp
Medarbetarundersökning
-Arbetsmiljöprocesser
Systematiskt arbetsmiljöarbete-pärm för SAM
Årsplan
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§ 30
Yttrande över motion - inrätta "rum för eftertanke" i kommunen (M) och (FP) (von/2014:2)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden avstyrker motionen.
Sammanfattning

Brukare inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning möjliggörs religionsutövning på olika sätt. Ett LSS-boende får inte
likna en institution utan ambitionen är att de boende ska kunna leva sitt liv,
så likt som möjligt, som människor som bor i ordinarie boendeformer. Även
på vård- och omsorgsboenden inom äldreomsorgen strävar vi efter att i möjligaste mån undvika utformning med institutionell prägel. I och med att rum
för eftertanke kan ge ett institutionellt inslag ser vård- och omsorgsförvaltningen en svårighet i att inrätta detta. Medarbetare inom vård- och omsorgsförvaltningen möjliggörs religionsutövning om verksamheten tillåter. I befintliga lokaler finns dock en mycket begränsad möjlighet att ”inrätta rum
för eftertanke”.
Yrkande
Moderaterna Kia Hjelte, Catarina Ekeståhl, Lars Robin och folkpartiet Stig
Bjernerup yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande finner två förslag och ställer den mot varandra.
1 Bifall till motionen
2 Bifall till ordförandeförslaget
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.
Reservation
Moderaterna och folkpartiet reserverar sig mot beslutet.
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§ 31
Avrapportering av kommunfullmäktiges beslut att ansluta
Botkyrka kommun till vård- och omsorgscollege
(von/2012:48)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att avstå från att ansöka om att ansluta
Botkyrka kommun till Stockholms stads och landstingets vård- och omsorgscollege.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2012-10-25 att ge utbildningsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att under 2013 förbereda en ansökan om att ansluta Botkyrka kommun till Stockholms stads och landstingets vård- och omsorgscollege. Stockholms stad och Stockholms läns landsting har meddelat att parterna behöver tid att etablera samarbetet kring VOC, varför det i dagsläget
inte är möjligt för Botkyrka kommun att ansluta sig till samarbetet. Förvaltningarna har på grund av detta avslutat uppdraget att förbereda en ansökan
om att ansluta Botkyrka kommun till Stockholms stads och landstingets
vård- och omsorgscollege.
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§ 32
Patientsäkerhetsberättelse/plan (von/2014:66)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av patientsäkerhetsberättelsen/planen 2013-2014
Sammanfattning

Patientsäkerhetsberättelse ska skrivas varje år innan 1/3. Berättelsen ska finnas vid förfrågan men skickas inte till någon instans. 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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§ 33
Demensstrategi (von/2014:68)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin.
Sammanfattning

Antalet äldre blir fler och ännu äldre i Botkyrka kommun och i hela landet.
Risken att utveckla en demenssjukdom ökar i takt med en ökande ålder. Var
femte person över 80 år beräknas ha någon form av demens. I Botkyrka
kommer år 2020 antalet personer 80 år och äldre vara fler än 3000 och av
dessa uppskattas runt 600 ha någon form av demenssjukdom. Alla personer
med demensdiagnos kommer inte ha behov av vård- och omsorgsboende eller andra insatser. Det finns även idag fler personer boende i kommunen
med demensdiagnos än de som har insatser inom vård- och omsorgsförvaltningen.
Prognoserna innebär dock att vi behöver ha en god framförhållning och en
plan för hur och med vilka medel kommunen ska möta det behov som kan
komma att uppstå. Eftersom vi också vet att personer boende på vård- och
omsorgsboende med inriktning somatik också blir äldre och i och med det
får en ökad risk för att utveckla demens, så behöver personalens kompetens
ökas såväl på demensenheter som på somatiska enheter. Inom hemtjänsten
finns ett stort behov av ökad kompetens eftersom man där, ofta ensam, möter människor med demenssjukdomar i ordinärt boende. En långsiktig plan
för hur arbetet med personer med demens ska utvecklas måste därför tas
fram.
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§ 34
Synpunkter på flerårsplan 2015-2018 (von/2014:73)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner synpunkterna till flerårsplan 20152018 och överlämnar den till kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Sammanfattning

Nämnden har mottagit budgetberedningens förslag till flerårsplan 20152018 för synpunkter. Vård- och omsorgsnämnden har fått en generell uppräkning för löner och priser med 26,3 miljoner kronor och 15,6 miljoner
kronor till verksamhetsökningar för 2015. Vidare ingår ett effektiviseringsoch besparingsuppdrag på 10,6 miljoner kronor för 2015.
För att undvika negativa konsekvenser för vård- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde begär nämnden en ökad budgetram på 10 miljoner kronor för ökade volymer. Om nämnden inte får kompensation för de ökade volymerna innebär det att vi tvingas effektivisera 10 miljoner kronor utöver
det ursprungliga effektiviseringskravet på 10,6 miljoner kronor.
Särskilt yttrande
Moderaterna Kia Hjelte, Catarina Ekeståhl, Magdalena Jonsson, Lars Robin,
Kjell Andersson, folkpartiet Stig Bjernerup och kristdemokraterna Aram El
Khoury lämnar särskilt yttrande. Bilaga
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§ 35
Anmälningsärenden, april (von/2014:69, von/2014:33,
von/2014:28, von/2014:24)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av anmälningsärenden.
Sammanfattning

Revisionsrapport – Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda
beslut
Arbetsmiljöverket – Tillsyn på Tumba vård- och omsorgsboende
Arbetsmiljöverket – Tillsyn på Allégården
Redovisning av icke verkställda beslut första kvartalet SoL,
Redovisning av icke verkställda beslut första kvartalet LSS.
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§ 36
Redovisning av delegationsbeslut, april (von/2014:47)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av delegationsärenden.
Sammanfattning

Redovisning av ärenden fattade av verksamhetschefer.
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§ 37
Övrigt
Tornet
Aram El Khoury (KD) – Hur ser kösituationen ut till nya vård och omsorgsboendet Tornet.
- För att få en plats krävs ett biståndsbeslut. Två enheter har öppnat och två
enheter öppnar innan sommaren.
Hemförsäkring
Stig Bjernerup (FP) refererar till ett radioprogram, boende på ett vård och
omsorgsboende behöver en tilläggsförsäkring till den vanliga försäkringen
för att den ska gälla.
Frågor från februari:
Hjärtstarter till Seniorhuset – ordförande informerar att frågan förts vidare
till säkerhetschef Marcus Qvennerstedt.
Tumba vård och omsorgsboende
Vid flytt i samband med installation av nytt sprinklersystem har det förkommit ägodelar hos fler personer än det vi redan känner till.
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Ärende 8

Synpunkter på flerårsplan 2015 – 2018 (von/2014:73)

Vård- och omsorgsnämnden har hos majoriteten nu delvis fått gehör för de
volymförändringar nämnden står inför under de närmaste åren. Samtidigt har
majoriteten lagt ett besparingskrav/ effektiviseringskrav på nämnden på 10,6 miljoner
kronor.
Därutöver har majoriteten inte tagit hänsyn till de gamla, eftersläpande kraven på att det
behövs byggas nya LSS-boenden varje år. Det finns inte heller en enda krona avsatt för
utfasningen av Tumba vård- och omsorgsboende - som fortfarande har 90 lägenheter på
ca 10 kvm. Det är, med dagens kvalitetsmått, inte värdigt och många personer och/eller
deras anhöriga säger också nej till ett sådant boende.
Förvaltningen beskriver också hur behovet av ökade volymer inom hemtjänsten, ökade
lokalkostnader, utökning av handläggartjänster inom myndighet samt ökade volymer
inom personlig assistans kommer att påverka budgeten.
Det är inte förtroendeingivande att, i det läget, lägga ett besparingskrav på 10,6 miljoner
kronor. Särskilt inte när kommunen under flera år har haft stora överskott totalt sett.
Risken finns att de ökade besparingsåtgärderna kommer att upplevas som stressande
under den period vi har framför oss. När flera stora förändringsprocesser pågår kan
sabotera de kvalitetsökningar verksamheterna uppnått under förutvarande år.
Nämnden har idag ett större antal personer boende i andra kommuner än vad som har
budgeterats. Vi ser svårigheter med att genomföra ett växlingsboende just nu eftersom
inte hela det nya vård- och omsorgsboendet Tornet ska tas i anspråk.
Botkyrka kommun har tidigare varit, i all välmening, alltför generösa med beslut enligt
LSS (och inte alltid helt rättssäkert). När man idag försöker ”rätta till” dessa beslut så
får kommunen naturligtvis överklaganden på detta, överklaganden som
förvaltningsrätten i ett flertal fall har gett brukaren rätt i.
Det finns också faktiska volymökningar inom personlig assistans som tidigare inte har
varit beräknade och vars kostnader inte är påverkbara. Inte heller hela kostnaden för den
nödvändiga och viktiga demensstrategin finns med.
Vi är oroade över framtiden och över hur majoriteten prioriterar överskotten i
kommunbudgeten - framför att ta höjd för volymökningar inom äldreomsorg och
omsorg enligt LSS. Vi är också oroade över att man med nuvarande prioriteringar
riskerar att påverka/avbryta det pågående och så viktiga kvalitetsutvecklingsarbetet.

Hittills har alliansregeringen, genom olika stimulansmedel, gjort det möjligt för
nämnden att arbeta med olika kvalitetsutvecklingar. Det har varit avgörande och det
vore mycket olyckligt om det nu skulle behöva avbrytas.

Kia Hjelte (M)
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Kjell Andersson (M)
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Stig Bjernerup (FP)

Aram el Khoury (KD)

