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§ 45
Information från förvaltningen
Ingen information.
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§ 46
Synpunkter på flerårsplan 2014-2017 (von/2013:64)

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner synpunkterna till flerårsplan 20142017 och överlämnar dem till kommunstyrelsen för vidare handläggning.
Sammanfattning

Nämnden har mottagit budgetberedningens förslag till flerårsplan 20142017 för synpunkter. Vård- och omsorgsnämnden har fått en generell uppräkning för löner och priser med 21,9 miljoner kronor och 20,0 mnkr till
verksamhetsökningar för 2013 och 20,0 mnkr för 2014. Vidare ingår effektiviserings- och besparingsuppdrag på 9,2 mnkr för 2014 samt 14,8 mnkr för
2015.
Yttrande

Kia Hjelte (M), Stig Bjernerup (FP) och Aram El Khoury (KD) lämnar särskilt yttrande. Se bilaga.
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§ 47
Delårsrapport 1 (von/2013:83)
Beslut

Vård och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport april
2013.
Sammanfattning

Förvaltningens delårsrapport per april 2013 visar ett prognostiserat underskott på 5,7 miljoner kronor.
Inom central förvaltning redovisar verksamheterna gemensamt ett prognostiserat överskott på cirka 5,3 miljoner kronor. Det avser lägre kostnader för
personal, annonser och reklam samt överskott för buffert och införandet av
det nya verksamhetssystemet. Vidare har förvaltningen fått en ökad ram
med 2,6 miljoner kronor avseende ombudgeterade medel från 2012. Det avser medel som varit avsatta för nytt verksamhetssystem och medel i kompetensfonden.
Inom äldreomsorgen redovisar hemtjänsten ett underskott på cirka 8,0 miljoner kronor. Prognosen är beräknad på cirka 22 000 fler timmar utöver
budget. En tidplan och uppdrag för att verkställa åtgärder kommer att tas
fram snarast. Särskilda boenden redovisar ett underskott på 3,7 mnkr. Det
avser en specialbrukare på Allégården samt minskade intäkter för mat- och
omsorgskostnader på grund av lägre beläggning samt en för högt budgeterad
momsintäkt.
Bostad med särskild service prognostiserar ett överskott på cirka 10,0 miljoner kronor. Det avser ett gruppboende med planerad start i december i år,
mobila teamets budgeterade timmar har visat sig för höga i förhållande till
besluten samt att serviceboenden kan drivas med en lägre personaltäthet vilket genererar ett överskott. Personlig assistans prognostiseras till ett sammanlagt överskott på 7,1 miljoner kronor. LSS redovisar ett överskott på 3,8
miljoner kronor och SFB51 redovisar ett överskott på cirka 2,0 miljoner
kronor. Övriga verksamheter inom personlig assistans redovisar ett överskott på 1,3 miljoner kronor.
Myndighet, SoL och LSS redovisar tillsammans ett underskott på 1,0 miljoner kronor. Det avser dels kostnader för särskilda avgifter till socialstyrelsen, dels kostnader avseende utskrivningsklara brukare som är eller har varit
inskrivna inom psykiatrin.
Under 2012 betalades 5,4 miljoner kronor i särskilda avgifter. För 2013 har
vi hitintills betalat 0,7 miljoner kronor i särskilda avgifter. Det är svårt att
prognostisera i vilken omfattning socialstyrelsen kommer att ålägga kommunen att betala under året. De nu kända belopp som kan komma att bli aktuella rör sig inom ett spann av 0,6 miljoner kronor till 2,2 miljoner kronor.
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Externa placeringar, SoL prognostiseras till ett nettounderskott på 7,2 miljoner kronor. För LSS prognostiseras ett underskott till minus 8,7 miljoner
kronor. Totalt avser det cirka 18 brukare utöver budget. Orsaken är att vi
inte kan erbjuda plats i kommunen enligt tidigare planering. Myndighet har
för avsikt att vara mer restriktiv med köp och vänta med placering där det är
möjligt för att kunna placera i egen regi.
Yttrande

Kia Hjelte (M), Stig Bjernerup (FP) och Aram El Khoury (KD) lämnar särskilt yttrande. Se bilaga.
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§ 48
Svar på motion (FP) - Fritidsledare till våra vård- och omsorgsboende i Botkyrka kommun (von/2013:27)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anse motionen
besvarad.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsboende i Botkyrka kommun har arbetat med att utveckla
det sociala innehållet för de boende bland annat med hjälp av ett projekt under 2012. Det sociala innehållet kan innebära vitt skilda aktiviteter från egen
tid varje vecka med personal som läser tidningen till stora sammankomster
med uppträdande, dans och fest.
Motionären efterfrågar en utveckling av det sociala innehållet och anser att
förvaltningen på prov ska anställa två fritidsledare som ska säkerställa det
aktiva livet för våra äldre.
Motivering

Vård- och omsorgsboenden i Botkyrka har ett brett utbud av kulturella och
sociala insatser. Förvaltningen har även under 2012 vidareutvecklat arbetet
för att se till att det förekommer både grupp- respektive individuella aktiviteter. Det nämnda innebär bl a att en boende får en egen tid varje vecka som
används helt utifrån den boendes behov och önskemål. Vidare har också
varje boende ett kulturombud och förvaltningen arbetar med att utveckla den
rollen för att än mer stärka de sociala insatserna.
Utöver det nämnda så finns också ett stort förebyggande arbete som sker på
våra mötesplatser eller hos olika organisationer och som medborgare på
vård- och omsorgsboenden tar del av. Alla dessa insatser och mycket annat
som sker inom ramen för sociala och kulturella aktiviteter för äldre tillgodoser väl motionärens intentioner.
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§ 49
Motion (M) - Inför mobila team inom hemtjänsten för människor med demenssjukdom (von/2013:59)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anse motionen
besvarad.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen har ett ökat tryck på omsorg för personer
med demenssjukdom. Under 2012 har ett projekt drivits med syfte att implementera de nationella riktlinjerna för personer med demenssjukdom. Projektet har utbildat demenscoacher på samtliga demensboenden i kommunen
och personal har erbjudits möjligheten att gå en webbaserad utbildning i
demens, ABC. Över 100 personer har gått utbildningen.
I äldreomsorgens verksamhetsplan för 2013 har ett mål satts för att utbilda
minst en demenscoach på varje avdelning, även på somatiska avdelningar,
för att säkerställa att de personer som bor på somatisk avdelning med demensdiagnos får en god vård- och omsorg i enlighet med de nationella riktlinjerna. Dessutom har ytterligare ett mål uttryckts i verksamhetsplanen där
avsikten är att utbilda demenscoacher även inom hemtjänsten. Hemtjänstpersonalen är ofta ensamma i sitt arbete och möter många människor med
demenssjukdom i ordinärt boende. ABC-utbildning ska genomföras även av
personalen inom hemtjänsten.
Motivering

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar intensivt med befintliga demensutmaningar. Man har under 2012 utbildat flertalet demenscoacher, genomfört
projekt för att implementera de nationella riktlinjerna för personer med demenssjukdom, skapat bättre arbetsmetoder och rutiner, stärkt stödet till anhöriga och framförallt flyttat fokus från verksamhetscentrerat arbetssätt till
medborgarinriktat arbetssätt. Det nämnda arbetet har främst skett inom särskilda boenden, men ambitionen är nu att föra in det även inom Hemtjänsten.
Vidare har också förvaltning i uppdrag att ta fram en övergripande demensstrategi som bl a ska möta kommande behov och därmed lyfta fram organiseringsperspektivet. Till detta pågår också och ett utvecklingsarbete av hemtjänsten och dess organisation. Mot bakgrund av det beskrivna och det pågående utvecklings- och förstärkningsarbete som sker inom demensområdet
och hemtjänsten och med hänsyn till kommande utmaningar såsom Kommunalisering av hemsjukvården, och dess utfall är det viktigt att i dagsläget
inte binda upp sig till en specifik organisationsform. Förvaltning bör kontinuerligt finna kvalitativa, kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara lösningar.
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Yrkande

Kia Hjelte (M) yrkar bifall till motionen.
Ordförande finner två förslag.
Propositionsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.
Reservation

Kia Hjelte (M), Lars Robin (M) och Catharina Ekeståhl (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån att motionen bifalls.
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§ 50
Riktlinjer gällande biståndsbedömning för personer över 65
år (von/2012:71)
Beslut

Vård och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till riktlinjer
för biståndsbedömning över 65 år.
Sammanfattning

Myndigheten på vård – och omsorgsförvaltningen ansvarar för att ta emot
ansökningar, utreda, bedöma behov samt fatta rättssäkra beslut utifrån Socialtjänstlagen. Enligt Socialtjänstlagen ska bistånd beviljas till skälig levnadsnivå. Utredningen ska visa på att behovet inte kan tillgodoses på annat
sätt för att bevilja bistånd samt hur vi anser att personen uppnår trygghet och
säkerhet i bostaden. För att kunna bedöma och fatta rättssäkra beslut finns
det behov av riktlinjer som vägledning för myndighetsutövningen inom äldreomsorgen.
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§ 51
Anmälningsärenden, maj (von/2013:11, von/2012:153,
von/2012:148)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av ärendena.
Socialstyrelsen

Beslut i ärende:
Tillsyn av bostad med särskild service för vuxna enl 9 § 9 LSS, Villan
Tillsyn av bostad med särskild service 9 § 9 LSS, Storvretsvägen
Vård- och omsorgsnämndens utskott

Protokoll (på bordet)
Förvaltningssamverkan

Protokoll (på bordet)
Förhandling enl § 11 MBL

Protokoll (på bordet)
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§ 52
Redovisning av delegationsbeslut, maj (von/2013:12)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av besluten.
Sammanfattning

Bostadsanpassning
Delegationsbeslut beslutade av bostadsanpassarna
Äldreomsorg
Delegationsbeslut beslutade av biståndshandläggarna.
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
Delegationsbeslut beslutade av LSS-handläggarna.
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§ 53
Övrigt
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet.
Sammanfattning

Kia Hjelte (M).
Hur ligger vi till när det gäller ekonomin för nya äldreboendet Tornet som
ska bli klart 2 kvartalet 2014. När vi byggde Silverkronan följde vi noga upp
ekonomin varje månad.
Gabriel Melki (S)
När vi var på presentationen av Tornet så fick vi information om att det är
140 miljoner kronor avsatta för boendet men kostnaden beräknas landa på
125 miljoner kronor.
Anne Lundkvist informerar att hyran för boendet är prognostiserat till 9,5
miljoner kronor. Klf ser över hyresnivåerna och återkommer i frågan. Vårnämnden tog förra året beslut om hyresnivåerna, förvaltningen återkommer
med den tänkta hyran.
Kia Hjelte (M)
Det ser inte inbjudande ut på balkongerna vid Tumba äldreboende ofta används de som rökrum så att de boende vill inte går ut och sitta. Det måste
finnas andra lösningar för rökning.
Berit Larsson (S)
Förra året var det blommor på balkongerna och ofta är det så att det är de
boende som körs ut på balkongerna för att röka.
När det gäller höjning av hyror kommer man att kontinuerligt att se över
dem.
Kia Hjelte (M)
När beslut överklagas och det inte går vår väg tar det för lång tid innan det
kommuniceras till våra medborgare. Rutinerna vid kommunicering behöver
ses över.
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Delårsrapport 1 (von/2013:83)

Förvaltningens delårsrapport per april 2013 visar ett prognostiserat underskott på 5,7
Mkr.
Många delar visar överskott, de verkliga underskotten är;
Hemtjänst
- 8 Mkr
Särskilda boenden
- 3,7 Mkr
Myndighet, SOL och LSS
redovisar tillsammans
- 1,0 Mkr
Externa placeringar, SOL - 7,2 Mkr
LSS
- 8,7 Mkr
Kommande böter
- 0,6 – 2,2 Mkr
Det ger ett sammantaget underskott på 30,8 Mkr – i det sämsta scenariot. Det är bra att
andra verksamheter går med plus så att det i dagsläget ser ut att delvis uppvägas.
Med rådande ekonomi blir det svårt att åstadkomma nödvändiga kvalitetsförbättringar
och nödvändig utbyggnad av våra särskilda boenden alla kategorier. Genom att
nödvändiga boenden inte blir klara måste nämnden köpa externa placeringar och det blir
också s.k. särskilda avgifter eller böter av det.
Det finns en passus i dokumentet som är starkt oroande och som behöver förklaras mer.
På sidan två står att läsa:
”Myndighet har för avsikt att vara mer restriktiv med köp och vänta med placering där
det är möjligt för att placera i egen regi”
Majoriteten bör förklara vad detta innebär och vilka konsekvenserna blir.
Vidare pågår, enligt text på sid 4, ett övertalighetsarbete och omplaceringar för
effektivisering inom hela hemtjänsten. Vad innebär det och vilka blir konsekvenserna
för brukarna och för den kvarvarande personalen?
Det finns också en indikator under en målformulering som kräver extra belysning.
Under mål 7.1 står att läsa; - antalet personer i procent över 80 år som inte har särskilt
boende eller hemtjänst var under 2012 64,4 %.
Det är ett trubbigt mål och indikator då det enligt vår mening alltid måste vara behovet
som styr!

Under mål 11, uppföljning och analys står att läsa om ett projekt ” där äldre fått en
möjlighet att uppleva föreställningar, koncerter och kreativa prova på tillfällen”.
Det är lovvärt och bra, men vi vill peka på att det är det vardagliga – varje dag – som
skapar mest välbefinnande och nöjdhet. Vi efterlyser resultatet av vår fråga om status på
musik, på böcker, tidskrifter, spel och teknisk utrustning.

Kia Hjelte (M)

Stig Bjernerup (FP)

Aram El-Khoury (KD)
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Synpunkter på flerårsplanen 2014-2017 (von/2013:64)

Majoriteten (S+V+MP) har lagt en flerårsplan för åren 2014-2017 som vi tidigare inte
tagit ställning till, då vi allianspartier har egna flerårsplan som till stora delar kan
sammanfalla med majoritetens, men där vi tydligt har pekat på de brister som finns, har
funnits och som kommer att finnas om inte Botkyrka kommun klarar av att prioritera
vård-och omsorgsfrågorna på ett bättre sätt. Flerårsplanen grundar sig på olika
dokument som visar utvecklingen i Botkyrka men också utvecklingen i stort i landet.
De idag föreslagna budgetramarna är betydligt lägre än de bedömningar och
beräkningar som gjorts i Framåtsikten. Den budget som är lagd och de besparingskrav
som finns däri stämmer väldigt dåligt med den verklighet vi lever i. Vi har under ett
många år hävdat att det behövs fler vård-och omsorgsboenden i kommunen.
Likaså har vi hävdat att det behövs fler gruppboenden, serviceboenden och andra
anpassade boenden.
Det är en skam att kommunen inte kan åstadkomma detta. Människor far illa, hamnar
”mellan stolarna”, får mer och mer hemtjänst och kommunen får betala s.k. särskilda
avgifter för miljontals kronor. (2012 betalade kommunen 5,2 miljoner för ingenting)
Vi vet att fler blir äldre och äldre-äldre, vi vet att fler får en demensdiagnos, vi vet att
våra LSS-boenden i många stycken inte håller måttet för vad ett värdigt boende är, vi
vet att vi har många ungdomar med olika funktionshinder som behöver bostad snarast,
vi vet att de nyskadade också har blivit fler och behöver anpassat boende och vi vet att
vi har ett antal ungdomar som kommer att lämna sina lärosäten och behöver flytta till
eget boende i kommunen – också snarast. Det finns köer! Människor far illa.
Vi delar förvaltningens oro och anser att nämnden inte med den budget som är lagd kan
leva upp till de åtaganden man har. Vi ser inte heller att det finns utrymme för de
kvalitetsförbättringar som måste göras och vi ser inte heller möjligheten att fortsätta de
viktiga utbildningar och utvecklingsprojekt som så väl behövs. Vilket vore djupt
beklagligt då vi redan idag ser de positiva resultaten av påbörjade projekt.
Detta kommer sammantaget att tära på det förtroendekapital som finns hos
Botkyrkaborna. Det kommer också att skapa ytterligare frustrationer, oro, besvikelser,
kvalitetsmissar och nya ”böter”. (årsutsikt just nu; 0,6-2,2 miljoner kronor) och
utvecklingen av Tumba äldreboende nämns bara i fromma förhoppningar om en extern
räddare i nöden.

Kia Hjelte (M)

Stig Bjernerup (FP)

Aram El-Khoury (KD)

