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Kommunalhuset plan 2 rum 3, kl 19:00 – 20:30
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Anne Lundkvist, Mahria Persson Lövkvist, Beatrice Nordebrink,
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Stig Bjernerup (FP)
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Vård- och omsorgsförvaltningen 2014-01-27
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Annita Olsson

Ordförande
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Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Annita Olsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-01-21

§1
Information från förvaltningen
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Förvaltningschef Anne Lundkvist informerar om det preliminära ekonomiska utfallet för 2013 som beräknas bli +10 miljoner.
Efter att ha upplevt svagheter i hantering av planering av bostäder och underhåll av våra lokaler har förvaltningen anställt en lokalstrateg som börjar
sin anställning i mars.
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§2
Information om brukarundersökningen
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Mahria Persson Lövkvist verksamhetschef för äldreomsorgen redovisar
muntligt resultaten från brukarundersökningen 2013.
För andra året deltar Botkyrka kommuns äldreomsorg i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning. 2013 var undersökningen för första gången en
totalundersökning och ca 140 000 personer 65 år och äldre med insatser i
form av hemtjänst eller särskilt boende deltog i enkätundersökningen.
Svarsfrekvensen för undersökningen var 2012, 70 % av hemtjänstens brukare och 51% för boende. 2013 var svarsfrekvensen för brukare av hemtjänst 66 % och för boende 55 %. Det är en liten minskning inom hemtjänsten och en liten ökning inom boende.
Resultatet av brukarundersökningen visar på ett försiktigt förbättrat resultat
jämfört med föregående år. Den totala nöjdheten inom hemtjänsten har ökat
med en och en halv procentenhet och inom boende har den totala nöjdheten
ökat med 6,2 procentenheter. Negativa svar inom området nöjdhet har
minskat med närmare 2 procentenheter inom båda verksamhetsområdena. I
2014 års verksamhetsplan har äldreomsorgen ett åtagande som innebär att
80 % av samtliga brukare av äldreomsorg ska vara nöjda med verksamheten.
Frågan om brukaren känner sig väl bemött av personalen visar ett positivt
resultat på ungefär 90 % inom både hemtjänst och boende.
På frågan som gäller trygghet har resultatet visat en förbättring inom boendena med ca 7 procentenheter till 86% positiva svar och inom hemtjänst en
mindre försämring, inom felmarginalen, med ca 1 procentenhet till 74% positiva svar.
Resultatet om den boende känner sig nöjd med de aktiviteter som erbjuds,
har ökat från 35% nöjda eller ganska nöjda till 56% nöjda eller ganska
nöjda.
Det finns framförallt två frågor som har ett försämrat resultat eller ett resultat som inte förbättrats sedan föregående års mätning. Frågorna gäller om
tillgängligheten till hemtjänstens personal och om brukare får meddelande
om tillfälliga förändringar. Inom dessa båda områden kommer större satsningar att göras under året för att lyfta brukarnas känsla av delaktighet.
Äldreomsorgen kommer under 2014 att implementera de värdighetsgarantier som nämnden tagit beslut om i december 2013. I värdighetsgarantierna
tydliggörs hur arbetet ska fortgå som syftar till att stärka brukarens delaktighet, självbestämmande och integritet. Brukarna ska genom dessa uppleva att
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de har makt över sitt eget liv och den äldre ges möjlighet att uttrycka hur,
när och av vem insatserna ska utföras.
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§3
Yttrande över medborgarförslag - Anlägg en riktig lekpark
för funktionshindrade (von/2013:132)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande
över medborgarförslaget, och överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Förslagsställaren proponerar att kommunen ska anlägga en riktig lekpark för
funktionshindrade i Botkyrka. Förslagsställaren menar att de befintliga lekparkerna inte fungerar enligt avsikt, att ”många lekparker är handikappsanpassade när man läser om dem, men att när man kommer dit fungerar det
inte i alla fall”. Som motiv till förslaget framhåller förslagsställaren att genom att anlägga en lekpark där också svårt funktionsnedsatta barn och ungdomar kan gunga och leka, kunde Botkyrka bli en förebild för andra kommuner. Enligt förslagsställaren saknas det i Stockholmsområdet lekparker
som är anpassade för rullstolsburna.
Vi instämmer med förslagsställaren att det i dagsläget finns behov av fler
lekparker som är anpassade till barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vi vill dock poängtera att dessa parker inte endast ska vara till för barn
med funktionsnedsättning, utan öppna för alla. Inga barn och ungdomar ska
behöva känna sig utpekade av att leka i en viss park. Flera av kommunens
befintliga lekparker bör anpassas och upprustas med lekredskap som är universella, så att barn och ungdomar, med eller utan funktionsnedsättning, ska
kunna leka där. När kommunen planerar för nya lekparker bör tillgängligheten och den universella designen vara en självklarhet.
Notering:
Nämnden vill betona vikten av att man i framtiden har en plan för upprustning av befintliga lekplatser så att de passar alla barn och ungdomar.
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§4
Svar på motion (TUP) - Separera myndighetsutövning och
verkställande av beslut (von/2013:133)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt
yttrande.
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anse motionen
besvarad.
Reservation

Samtliga ledamöter i (M) och (FP) reserverar sig till förmån för 1:a attsatsen i motionen
(TUP) reserverar sig till förmån för att motionen ska bifallas.
Sammanfattning

Myndighet separerad från verkställighet är oftast en organisation som genomförs i kommuner i samband med ett införande av kundval enligt Lagen
om valfrihet (LOV). Det görs då i samband med att myndighetsutövningen
får en central roll som fördelare av ekonomiska medel till privata aktörer
och med det ett utökat tillsynsansvar.
Motionen grundar sig i ett förslag till en sådan omorganisation med hänseende till rättssäkerhet och tydliggörande av rollerna mellan myndighetsutövning och verkställighet. Konsekvensen av en sådan omorganisation i
dagsläget, utan ett införande av kundval, innebär att rollerna inte skulle tydliggöras med endast en verkställande part att beställa insatser från.
Yrkande

Tullingepartiet yrkar bifall till motionen
Moderaterna och folkpartiet yrkar bifall till 1:a att-satsen i motionen.
att berörda förvaltningar får i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en
mer renodlad myndighets- respektive verkställighetsorganisation inom vårdoch omsorgsförvaltningen
Propositionsordning

1. Ordförande ställer ordförandeförslaget mot 1:a att-satsen i motionen
2. Biträder nämnden ordförandeförslaget alternativ motionen från (TUP)
Ordförande finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med
ordförandeförslaget.
Notering till protokollet:
Ulla R Andersson (V) Vi motsäger oss införande av valfrihetssystem LOV i
Botkyrka. Vinstdrivande företag har som syfte att tjäna pengar och ska därför inte få bedriva omsorg med skattemedel. Vi vill att personer som i sin
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vardag är beroende av stöd ska få verklig valfrihet och kunna påverka utförandet av stödinsatser.

.
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§5
Reviderad boendeplan för äldreomsorgen (von/2013:147)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till boendeplan
Sammanfattning
Boendeplanering är en viktig del av kommunens strategiska planering som
handlar om att analysera och bedöma behovet av förändringar i bostadsbeståndet till följd av förändrade behov och önskemål hos befolkningen. Planen ska revideras och uppdateras årligen.
Vård- och omsorgsnämndens boendeplan är ett av de styrdokument som
nämnden fastställer för att på bästa sätt kunna svara upp mot sitt politiska
ansvar inför denna utveckling. Planens huvudsyfte är att säkerställa en trygg
boendesituation för målgruppen. Detta innebär att nämnden måste ha en väl
fungerande strategi för att säkra behovet av bostäder med särskild service
enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och
vård- och omsorgsbostäder enligt SoL (socialtjänstlagen).
Nämnden ska i utvecklingen av olika boendeformer medverka till flexibilitet
och mångfald i syfte att tillgodose behovet av en trygg och säker boendesituation för hela målgruppen.
En tydlig trend är att personer 65 år och äldre kommer att utgöra en allt
större andel av kommunens befolkning. Andelen personer 80 år och äldre
kommer mer än fördubblas under åren 2015-2030.
För personer med funktionsnedsättning kan nämnden fortfarande inte fullt ut
tillgodose behoven av bostäder.
Särskilt yttrande

Kia Hjelte, Catharina Ekeståhl, Lars Robin, Kjell Andersson, Magdalena
Johnsson (M), Stig Bjernerup (FP), Helena Isaksson och Kerstin Edman
(TUP lämnar särskilt yttrande, bilaga.
Notering till protokollet

Majoriteten i Vård- och omsorgsnämnden anser att det vidtagits fler åtgärder
för att se till att fler boenden kommer till stånd. I avseende till behovet av
nya vård- och omsorgsboenden följer nuvarande flerårsplanen det behov
som anges i boendeplanen, det vill säga med ett nytt vård- och omsorgsboende var tredje år. I är kommer Tornet att stå klart och ett nytt boende är beställt till 2017. Nästa steg bör vara ett boende 2020. När det gäller boende
för personer med funktionsnedsättning pågår fler insatser såsom etablering
av nya gruppboenden, men också köp av lägenheter för att skapa nya serviceboenden men också andra åtgärder. Frågan med bostäder för personer
med funktionsnedsättning har en hög prioritet och det är också därför som vi
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har startat en särskild styrgrupp bestående av representanter från vård- och
omsorgsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen. Styrgruppens uppdrag är att följa upp och förbättra planeringsprocessen till den fungerar på ett bra sätt. Samtidigt pågår ett
kommungemensamt arbete för en ny lokalförsörjningsprocess.
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§6
Uppföljning av internkontrollplan 2013 (von/2013:31)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen
för år 2013.
Sammanfattning

Internkontrollen har utförts enligt plan. För de punkter som rör ekonomi och
verksamhetssystem finns nio anmärkningar. Tre fakturor har konterats på fel
konto. Fyra fakturor saknar deltagarförteckning och program och två felaktiga
inloggningar i verksamhetssystemet har uppmärksammats vid stickprovskontrollerna.
Internkontrollen för 2012 utökades med kontroll av följsamheten kring riktlinjerna för återsökning av moms samt pedagogiska måltider och personalmåltider.
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§7
Internkontrollplan 2014 (von/2013:149)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner planen för internkontroll 2014.
Sammanfattning

Planen för internkontroll år 2014 omfattar kontroll av ekonomi, administration, verksamhet och kvalitet. Planen för 2014 har kompletterats med en risk
och väsentlighetsbedömning för de olika kontrollmomenten.
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§8
Anmälningsärenden
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av ärendena.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningens handlingsplan inom ramen för det finska
förvaltningsområdet 2014.
Ärende på bordet
Förvaltningssamverkan – protokoll
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§9
Övrig fråga
Helena Isaksson (TUP) ställer fråga till förvaltningen:
Hur många el-bilar har vård- och omsorgsförvaltningen vilken verksamhet
använder dessa och var laddas de.
Förvaltningen tar med sig frågan och återkommer.
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Svar på motion (TUP) – Separera myndighetsutövning och
verkställande av beslut (von/2013:133)

Moderaterna har i ett flertal motioner yrkat på att Botkyrka kommun ska införa
valfrihet. Vi har skrivit om att införa LOV-lagen för att människor ska kunna bestämma
själva om vem som ska komma in i det egna hemmet för att utföra hemtjänst och
omvårdnads insatser.
Det är en självklarhet, människor vill bestämma, vill kunna fatta egna beslut.
Vi har också motionerat om att kommunen bör göra en upphandling av ett
hemtjänstområde i konkurrens.
Moderaterna och Folkpartiet är övertygade om att det skulle stimulera till nytänkande
och kvalitetsutveckling och också göra det nödvändigt att renodla kostnaden för
hemtjänsten.
Moderaterna och Folkpartiet tycker att det nu, inför nya UNO-förhandlingar och inför
en ny mandatperiod, vore lämpligt att pröva frågan utifrån motionärens första att-sats.
Vi yrkar på:
att

bifalla motionens första att-sats.

Kia Hjelte (M)

Stig Bjernerup (FP)

SÄRSKILT YTTRANDE
Vård- och omsorgsnämnden
2014-01-21
Ärende 5

Reviderad boendeplan vård-och omsorgsnämnden (2013:147)

Boendeplanering är en viktig del av kommunens strategiska planering som handlar om
att analysera och bedöma behovet av förändringar i bostadsbeståndet till följd av
förändrade behov och önskemål hos befolkningen. Planen ska revideras och uppdateras
årligen.
Vi har tidigare motionerat om en boendeplan, vi är glada över att den finns. Vi skulle
dock önska att den gjordes mer precis och tydlig än vad som är fallet idag. Vi kan
konstatera att boendeplanen inte fullt ut tar hänsyn till de faktiska och analyserade
prognoser som beskrivs i planen.
Vi vill särskilt peka på följande:
- För människor med diagnostiserad demenssjukdom räcker inte platserna i nuläget och
inte heller i boendeplanen för de närmaste åren. Vi har många med demensdiagnos som
bor tillsammans med somatiskt sjuka i våra vård- och omsorgsboenden. Alla experter
anser att detta är förkastligt.
- För barn, unga och andra med olika slag av funktionsnedsättningar har
boendesituationen under lång tid varit synnerligen besvärlig. Vi har kö till olika
boenden, en kö som kan generera böter förutom mänskligt lidande. Både för den som är
i behov av bostaden och för dennes anhöriga. Vi har haft ett eftersatt byggande i åratal –
och den nya planen visar ingen bättring.
- För Tumba vård-och omsorgsboende finns överhuvudtaget ingen plan. Tumba har 90
”bostäder” som är 10 kvm stora. I dagsläget är det många som säger nej tack till att på
så trångt och dessutom ha toalett och dusch utanför bostaden och gemensamt med
andra. Det handlar om 150 bostäder drygt som måste uppdateras eller nyproduceras. För
detta finns ingen plan alls!
- Vi tycker att kommunen ska aktivt verka för att det byggs Trygghetsboende i
kommunen. Antingen genom det kommunala bostadsbolaget eller genom att bjuda in
bostadsbolag att verka i kommunen.
- Att inte börja använda hela det nya boendet Tornet tycker vi känns konstigt. Nämnden
ska ju betala hela hyran, 9.5 miljoner kronor, oavsett om där bor människor i alla
avdelningar eller inte. Vi har fortfarande väldigt många människor som inte har kunnat
beredas boende i Botkyrka utan de bor i andra kommuner. Hur många av dem skulle
vilja komma tillbaka till kommunen om de fick chansen?

Kia Hjelte (M) Stig Bjernerup (FP) Helena Isaksson (TuP)

