SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden
2012-12-11

Vård- och omsorgsnämnden Xenter, kl 19:00-21:00

Plats och tid

Gabriel Melki (S), ordförande
Kia Hjelte (M)
Berit Larsson (S)
Lars Robin (M)
Christel Kraupp (MP)

Beslutande

Anna-Maria Engqvist (S)
Mattias Lindgren (S)
Catarina Ekeståhl (M)
Helena Isaksson (TUP)
Ulla Ruotsalainen Andersson
(V)

Stig Bjernerup (FP)
Ersättare

Catharina Olsson (S), Kjell Andersson (M), Gerd Lindholm (MP),
Aram El Khoury (KD), Sandra Foltas (BP)

Övriga deltagande

Anne Saaristo, Kicki J eriksson, Magnus Lublin, Anna Thomson,
Josefin Blomqvist
Kia Hjelte (M)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-12-17

Sekreterare

Paragrafer

99 - 105

Annita Olsson

Ordförande

Gabriel Melki (S)

Justerare

Kia Hjelte (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2012-12-11

Anslaget den

Nedtas den

2012-12-18

2013-01-09

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Annita Olsson
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§ 99
Information från förvaltningen
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
Redovisning av synpunkter

Förvaltningen har under perioden januari tom oktober tagit emot och svarat
på 22 synpunkter fördelningen är 13 inom äldreomsorgen, 7 inom omsorgen
om personer med funktionsnedsättning samt två som gäller myndigheten.
Brandskyddsarbete på Tumba äldreboende.

Förvaltningschefen informerar om att vid årsskiftet ska kommunen rusta
upp brandskyddet och installera sprinklers i alla rum på Tumba äldreboende.
Arbetet kommer att ske i omgångar med start i början av januari och kommer att pågå fram till oktober.
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Anna Thomson och Josefin Blomkvist informerar om att.




Under hösten har ledningssystemet implementerats i förvaltningsledningen och hos sektionschefer
Sektionscheferna ska nu implementera det hos enhetscheferna
Uppföljning i mars 2013
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§ 100
Internbudget 2013 (von/2012:154)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till internbudget 2013.
Sammanfattning

I november 2012 fastställer kommunfullmäktige ramarna för 2013. I förhållande till flerårsplanen har ramen ökat med 0,7 miljoner netto. Vård- och
omsorgsnämndens budgetram uppgår nu till 876,9 miljoner kronor, vilket
innebär en ökning med 47,0 miljoner jämfört med 2012.
För volymökning inom äldreomsorgen tillfördes 13,0 miljoner kronor att
fördela till hemtjänst och särskilt boende. LSS-verksamheten tillförs 12,0
miljoner kronor för volymökningar att fördela mellan servicelägenheter,
särskilt boende och personlig assistans. Vidare får nämnden en ramjustering
motsvarande 0,7 miljoner kronor. Justeringen innehåller 0,6 miljoner kronor
för att från och med hösten 2013 starta dagverksamhet för personer med
demenssjukdom. För eftersatt underhåll av förvaltningens bostadsrätter
m.m. tillförs 1,0 miljon kronor för extra underhållsåtgärder under 2013. Till
följd av att det i det nya personalsystemet ingår administrativa funktioner
som tidigare betalats av respektive förvaltning får nämnden en minskad ram
med 0,9 miljoner kronor.
I nämndens ettårsplan 2013 redovisades en post för ofördelade resurser
motsvarande 2,4 miljoner kronor. Av dessa resurser har 0,5 miljoner kronor
fördelats till sjuksköterskeorganisationen. Övriga 1,9 miljoner kronor finns
avsatta i internbudgeten på central förvaltning till förvaltningschefens förfogande för eventuella volymförändringar.
Med stöd av resurstilldelningsmodeller har budgetar tagits fram för samtliga
enheter inom verksamheterna för hemtjänsten, särskilda boendeformer inom
äldreomsorgen samt inom bostad med särskild service för personer med
funktionsnedsättning. Inför 2013 har även en modell utarbetats för mobila
teamet inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. Vidare har
ett antal förbättringar genomförts i modellerna.
Inom äldreomsorgen har budgeten till boenden ökat med 13,2 miljoner kronor. Hemtjänsten får en ökad ram med 5,3 miljoner kronor i förhållande till
2012. Fördelningen är beräknad på 374 000 beviljade timmar, vilket är en
uppskattning utifrån antagen helårsprognos. I förhållande till ettårsplanen
2013 har snittpriset ändrats från 346 kr per timme till 345 kr per timme. För
hälso- sjukvård och rehab har budgeten minskat med netto 3,1 miljoner
kronor, den största posten avser förändrat avtal till landstinget för hemrehabilitering.
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Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning har budgeten för
boenden ökat med 9,8 miljoner kronor. Budgeten för personlig assistans har
förstärkts med 3,4 miljoner kronor. Ökningen avser 1,6 miljoner kronor för
sovande jour och 1,8 miljoner kronor för familjehem i egen regi. Resurserna
har omfördelats inom verksamhetsområdets totala ram.
Köpta platser inom äldreomsorgen har minskat med 0,8 miljoner kronor då
antalet placeringar i snitt antas vara i nivå med 2012. För köpta platser
inom funktionsnedsättningsområdet har budgeten ökat med 3,4 miljoner
kronor. För utskrivningsklara har budgeten minskats med 0,9 miljoner kronor då förändrade rutiner har lett till minskade kostnader redan 2012.
Inom Myndighet har antalet handläggartjänster utökats med 2 nya tjänster
för 2013 samt att 4 tjänster varit ofinansierade under 2012 vilka nu finansieras inom ramen. Det innebär att budgeten har ökat med 4,3 miljoner kronor.
Som en utveckling av införandet av resurstilldelningsmodeller kommer en
månatlig tilldelning av resurser att införas från 2013. Modellen innebär att
Myndighet får en roll som beställare och att övriga verksamheter får en tydligare utförarroll.
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§ 101
Hyresjustering inom funktionsnedsättningsområdet
(von/2012:140)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag på hyresjustering inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning.
Samtliga brukare som omfattas av hyresjusteringen ska informeras om denna minst fyra månader innan förändringen genomförs.
Sammanfattning

En översyn av hyrorna inom omsorgen om personer med funktionsnedsättningar är det andra steget i en total översyn av hyrorna inom vård- och omsorgsförvaltningen. År 2012 justerades hyrorna inom äldreomsorgen.
Hyrorna i förvaltningens boenden för personer med funktionsnedsättning
har varit desamma sedan 2005 då hyrorna justerades för att följa bruksvärdesprincipen med tillägg för den extra service som boende i förvaltningens
lägenheter har tillgång till. Förvaltningen föreslår nu att samtliga hyror, med
några få undantag, höjs med 4,5 procent.
Vi har informerat hyresnämnden om förslaget till justering av hyran inom
våra boenden. Hyresnämnden har inga synpunkter utan hänvisar till att den
enskilde kan kontakta hyresnämnden i de fall han eller hon har synpunkter
på hyressättningen.
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§ 102
Boendeplan för äldre och personer med funktionsnedsättning i Botkyrka kommun (von/2012:130)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till boendeplan.
Boendeplanen ska revideras årligen.
Reservation

Samtliga ledamöter för (M) reserveras sig till förmån för det egna yrkandet.
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.
Inom området för personer med funktionsnedsättning finns behov av att
kartlägga behovet av olika boendeformer och kommande behov av boende
under ett antal år framåt. Det finns dessutom ett antal boenden i kommunen
som inte är fullvärdiga, vilket innebär utan eget badrum, toalett och kök.
Tilläggsyrkande

Kia Hjelte (M), Catarina Ekeståhl (M) och Lars Robin (M) lämnar följande
yrkande:
att kommunen planerar ett särskilt boende för personer med demenssjukdom
att nämnden utvecklar dagverksamhet för yngre personer med demenssjukdom inom kommunen.
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Ordförande yrkar avslag på Moderaternas tilläggsyrkande
Propositionsordning för tilläggsyrkande

Ordförande ställer bifall mot avslag i tilläggsyrkandet.
Nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Protokollsanteckning S V MP
Vård och omsorgsnämnden arbetar strategiskt och aktivt med demensbehovet för medborgare i vår kommun. Det kan bl a handla om ökad kompetensutveckling inom området, särskilt stöd från demenssjuksköterska eller demenscoacher, samt att införa nationella riktlinjer för dementa. Mot bakgrund
av de olika insatser och aktiviteter som sker och med tanke på de utmaningar som vi står inför vill majoriteten i vård och omsorgsnämnden ta ett helhetsgrepp kring demenssituationen för våra medborgare. Därför kommer vi
att ta initiativ till att ta fram en demensplan/strategi som möter de utmaningar som vi står inför både för yngre och äldre dementa medborgare.
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§ 103
Beställning av servicebostäder (von/2012:169)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att nyttja avsatta medel som finns på
tekniska nämnden för inköp av bostadsrätter och beställer inköp av dessa
Bakgrund
Vård- och omsorgsförvaltningen har i sin framåtsikt beskrivit att det finns
behov att årligen öka antalet LSS-boenden med 6 – 7 platser. För närvarande väntar flera personer på verkställighet av beslut på serviceboende.
Servicebostad
En servicebostad består av ett antal fullvärdiga lägenheter som har tillgång
till gemensam service och fast anställd personal. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger ofta samlade i samma hus eller
kringliggande hus. Serviceboende är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i en gruppbostad.
Vård- och omsorgsförvaltningen har behov av flera nya servicelägenheter
med anledning av nya beslut som har fattats av myndighet.
Förslag på möjliga lösningar när det gäller att öka antalet servicebostäder i
kommunen:
1) Eriksberg: Idag finns nio lägenheter i området som vi önskar utöka till
tolv
2) Vi önskar åtta nya lägenheter i Norsborg/Hallunda för ett nytt serviceboende där under en 3-4 årsperiod
3) Alby: Såväl Notariebacken som Lagfartsvägen är gruppbostäder mer utformade som servicebostäder. Vi önskar koppla sex nya lägenheter till Lagfartsvägen och göra det till en servicebostad under en tvåårsperiod
4) Tumba: På kort sikt har vi behov av två nya lägenheter kopplade till
Gröndalsvägen. På längre sikt ytterligare ett serviceboende i Storvreten eller
Tuna med tolv lägenheter varav 2-3 stycken är befintliga idag
5) Tullinge: Det finns möjlighet att koppla ytterligare sex lägenheter till Tullingebergs serviceboende
Finansiering
Tekniska nämnden har medel i sin investeringsbudget för inköp av bostadsrätter.
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Särskilt yttrande

Kia Hjelte (M), Catarina Ekeståhl (M), Lars Robin (M), Magdalena Jonsson
(M) och Kjell Andersson (M), bilaga.
Stig Bjernerup (FP), bilaga
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§ 104
Anmälningsärende, dec (von/2012:170, von/2012:137,
von/2012:48, von/2012:8, von/2011:52)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av anmälningsärenden
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens utskott, protokoll (på bordet)
Kommunstyrelsen
§ 223 Medgivande att ta emot medel – Prestationsersättning för införandet
av lokala värdighetsgarantier.
Kommunfullmäktige
§ 120 Tumba äldreboende, upprustning av det tekniska brandskyddet - begäran om medel för ombyggnation.
§ 121 Utökning av investeringsmedel för vård- och omsorgsboendet Tornet.
§ 124 Svar på motion (V) – Starta vård- och omsorgscollege i Botkyrka
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§ 105
Övrigt
Kia Hjelte (M) tar upp följande frågor:
Uppföljning av Lex Sarah-anmälningarna.
Samråd Sandstugan/Uttran
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Ärende 5

Beställning av servicebostäder (von/2012:169)

Vård – och omsorgsnämnden har i sin framåtsikt beskrivit att det ett finns behov av att
årligen öka antalet LSS-boenden med 6-7 platser.
För närvarande väntar flera personer på verkställighet av beslutet på serviceboende.
Det är nu oerhört viktigt att beställningen får högsta prioritet. De personer som har så
omfattande behov att de fått beslut om serviceboende, mår naturligtvis inte bra av att
beslutet inte infrias. Det kan innebära brustna förhoppningar, oro och ångest.
Dessutom har kommunen redan betalat ett antal viten (s.k. särskilda avgifter) för att
kommunen inte kunnat fullfölja besluten. Hittills i år är viteskostnaden över tre miljoner
kronor. Det är pengar som nämnden kan använda på ett mycket bättre sätt, till gagn för
de personer det berör.
Vi moderater har under en tioårsperiod påtalat brister i antal boendeplatser för personer
med funktionshinder. Det har tillkommit några nya boenden men behovet har ständigt
varit större.
Vi ser också allvarligt på att så många bostäder för personer med funktionshinder inte är
fullvärdiga enligt de krav som Boverkets byggregler stipulerar.

Kia Hjelte

Catarina Ekeståhl

Magdalena Jonsson

Kjell Andersson

Lars Robin

SÄRSKILT YTTRANDE
Ärende 5: Beställning av servicebostäder
Folkpartiet ansluter sig till det särskilda yttrande som avgivits av Moderaterna..

