SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden
2012-10-09

Kommunalhuset plan 2 rum 3, kl 19:00 – 22:00

Plats och tid

Gabriel Melki (S), ordförande
Kia Hjelte (M/
Berit Larsson (S)
Lars Robin (M)
Ulla Ruotsalainen Andersson (V)
Aram El Khoury (KD) tj er FP

Beslutande

Anna-Maria Engqvist (S)
Mattias Lindgren (S)
Christina Tibblin (M)
Helena Isaksson (TUP)
Gerd Lindholm (MP) tj er

Ersättare

Lars Schou (S), Catharina Olsson (S), Magdalena Jonsson (M),
Kerstin Edman (TUP), Sandra Foltas (BP)

Övriga deltagande

Anne Saaristo, Margareta Wijkström, Kicki J Eriksson, Sofia Elvin,
Beatrice Nordebrink, Mahria Persson Lövkvist, Magnus Lublin, Clara Hansson
Kia Hjelte (M)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Vård- och omsorgsnämnden 2012-10-15

Sekreterare

Paragrafer

75-87

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

2012-10-09

Anslaget den

Nedtas den

2012-10-16

2012-11-07

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen
Underskrift

_________________________
Annita Olsson
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§ 75
Muntlig information om Tornet
.
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen
Jonny Wilbacher från samhällsbyggnadsförvaltningen och Veronika Lindblom arkitekt informerar om det nya äldreboendet Tornbergsgården.
Boendet kommer att bestå av 54 lägenheter uppdelat på 3 avdelningar. Storkök för tillagning av 2 måltider/dag 500 portioner. Möjlighet för spa/relax
samt träning och rehab.
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§ 76
Muntlig information från förvaltningen
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
Margareta Wijkström controller redovisar muntligt tre lex Sarah anmälningar som inkommit till förvaltningen.
Till nästa nämnd redovisas hur många lex Sarah och lex Maria anmälningar
som kommit in under året
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§ 77
Delårsrapport 2, 2012 (von/2012:73)
Beslut

Vård och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport per augusti 2012.
Sammanfattning

Förvaltningens delårsrapport per augusti 2012 visar ett prognostiserat underskott på 19,6 miljoner kronor. I jämförelse med delårsrapporten per april
månad är det en förbättring med 7,9 miljoner kronor. Förvaltningen har fått
en ökad ram med 3,6 miljoner ur kompetensfonden vilket gör att ramen har
förändrats under året.
Nämnden beslutade i maj om effektiviseringsåtgärder som ska leda till en
kostnadsminskning på cirka 10 miljoner kronor. Vi har följt upp och tagit
hänsyn till åtgärderna i prognosen då vi nu kan se effekter och med större
säkerhet kan prognostisera utfallet.
Central förvaltning redovisar ett prognostiserat överskott på cirka 4,5 miljoner kronor. Det avser bland annat att införandet av nytt verksamhetssystem
som inte kommer igång som planerat, medel avseende eventuella volymökningar samt konsultkostnader och en vakant tjänst del av året.
Hemtjänstens redovisar ett underskott med 10,0 miljoner kronor. För särskilt boende beräknas prognosen till ett underskott på 4,4 miljoner kronor.
För att begränsa underskottet har verksamheterna arbetat med att bli mer effektiv och strikt i schemaläggningen. Förändrade boendehyror ger effekt för
året med cirka 0,6 miljoner kronor i ökade intäkter.
Bostad med särskild service redovisar ett överskott på 2,3 miljoner kronor. I
budget avsattes 3,6 miljoner kronor för ökade volymer vilket innebär att
verksamheten ska redovisa ett överskott vid årets slut om inte volymökningar har skett. För personlig assistans prognostiseras ett underskott på 2,2
miljoner kronor. En genomlysning av alla LSS-ärenden har pågått under
året. Inom LSS redovisas ett överskott på 3,5 miljoner kronor och inom
SFB511 redovisas ett underskott på 6,8 miljoner kronor. Underskottet inom
SFB51 avser framförallt för högt budgeterad intäkt samt en mindre volymökning.
Myndighet, SoL och LSS redovisar tillsammans ett underskott på cirka 4,0
miljoner kronor. Det avser dels ökade personalkostnader för fyra nya handläggare. För särskilda avgifter till socialstyrelsen har 3,0 miljoner kronor
prognostiserats för 2012.

1

LSS-Lagen om stöd- och service, SFB 51- Socialförsäkringsbalken kapitel 51, assistansersättning
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Externa placeringar inom äldreomsorgen prognostiserar ett nettoöverskott
på 4,1 miljoner kronor vilket beror på att antalet placeringar minskat. För
omsorgen om personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott till minus 5,0 miljoner kronor. Orsaken är att antalet placeringar ökat
då vi inte kan erbjuda plats i kommunen enligt tidigare planering.
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§ 78
Ettårsplan 2013 (von/2012:128)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer nämndmål och åtaganden i enlighet
med tjänsteskrivelsen.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner i övrigt förvaltningens förslag till
ettårsplan 2013 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens ansökningar till
Kompetensfonden och äskar 4995 tkr från fonden för 2013 i enlighet med bifogad bilaga.
Vård- och omsorgsnämnden äskar om utökad ekonomisk ram för utredning
av konsekvenser av Socialstyrelsens föreskrifter av bemanningen på demensboende samt för verkställande av uppdrag kring daglig verksamhet.
Sammanfattning

Förslag till ettårsplan 2013 bygger på en långsiktig, politisk målbild som
sträcker sig till år 2016. Det bygger vidare på flerårsplanens 13 mål med
vård- och omsorgsnämndens egna mål och åtaganden samt indikatorer/mått
som mäter utvecklingen mot uppsatta mål.
Förvaltningens fortsatta arbete med effektiviseringar i verksamheterna är prioriterat. Genomförandet av nämndens beslutade strategi för ekonomi i balans
med fortsatt utveckling av kvaliteten fortsätter 2013 för att nå full effekt och
med sikte mot en ekonomi i balans. Samtidigt fortsätter vi driva ett antal utvecklingsprocesser:
1) Ekonomistyrning
2) Kompetensförsörjning
3) Arbetssätt, bland annat individfokuserat arbetssätt/brukarfokus, social
dokumentation, utveckling av genomförandeplanerna
4) Kvalitet och effektivitet i hemtjänsten
5) Samordning av lokaler och underhållsplan
6) Rätt till önskad sysselsättningsgrad
Ramen för 2013 är netto 876,2 miljoner kronor. Utökningen för löner är 2,8
procent och för priser 1,0 procent. Löneuppräkningen förutsätter att kommande lönerevision inte blir högre än 2,5 procent. För verksamhetsförändringar tillförs nämndens ramar 25,0 miljoner kronor.
Aram El Khoury (KD), Kia Hjelte (M) Helena Isaksson (TUP) deltar ej i beslutet.
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§ 79
Svar på medborgarförslag - Utöka öppettiderna på restaurang Orren (von/2012:88)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden avslår medborgarförslaget att utöka öppettiderna på Restaurang Orren.
Sammanfattning

För att kunna fortsätta att laga mat i restaurangen skulle restaurang Orren
behöva göra en större investering. Det krävs stora upprustningsinsatser för
att få fortsatt tillstånd att laga maten på plats. En tillsyn gjordes i augusti och
då utifrån de förutsättningar som då rådde, lokalen används endast som mottagningskök. För fortsatt tillagning av mat i lokalen kräver utbyte av värmekärl och tillhörande bänk som idag inte klarar att hålla den värme som krävs.
Dessutom är golvmattor i sådant skick att städning och hållande av hygienriktlinjer inte möjligt utan ett utbyte av densamma. Det undermåliga skicket
på golvet gör också att underliggande problem med avloppslukt tillkommit.
Vård och omsorgsförvaltningen har idag två andra kök som tillagar all mat
för de äldre i kommunen, både på särskilt boende och för personer med beslut om matdistribution. Dessa båda centralkök har kapacitet att öka sin produktion för de personer som bor på Orrens servicehus och befintliga transporter kan användas för att ta maten till Orren.
Vård- och omsorgsförvaltningen har för avsikt att följa den upprättade kostpolicyn för de personer som bor inom förvaltningens särskilda boenden
samt för de personer i ordinärt boende som har rätt till matdistribution enligt
bistånd. Till vård- och omsorgsförvaltningens uppdrag hör inte att driva restaurangverksamhet. Det har till förvaltningen inkommit ett flertal synpunkter på förändringen av verksamheten som bedrivs på restaurangen på Orren.
Från att ha tillagat mat på Orrens restaurang till att servera mat som tillagats
på annat kök inom förvaltningens verksamheter.
Ett antal personer kommer varje dag och äter i restaurangen. Detta ger en
god social mötesplats såväl för personer boende i huset som för personer i
eget boende. Därför har förvaltningen valt att försöka tillmötesgå dessa synpunkter genom att ge möjlighet även till personer som bor utanför Orren att
fortsätta köpa sin mat i restaurangen på prov under hösten. För att tillförsäkra en bra kvalitet och värmehållning på maten kommer dessa transporteras i
matlådor. Personal finns på plats måndag - fredag under ett par timmar och
kan servera maten på tallrik tillsammans med en sallad. Det finns också
möjlighet att köpa kaffe för den som så önskar.
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§ 80
Överenskommelse om vård och omsorg för personer med
demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till deras närstående (von/2012:86)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Kommunförbundet
Stockholms läns rekommendation och tecknar avtal med landstinget.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar redan i dag utifrån en plan att
komma fram till ett gemensamt vårdprogram tillsammans med landstinget.
Därför stödjer förvaltningen förslaget till en överenskommelse om vård och
omsorg för personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt och stöd till
deras närstående.
Bakgrund

Vård- och omsorgsförvaltningen har drivit ett projekt med syfte att implementera de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom.
Projektet har delats upp i två delprojekt där den ena delen har handlat om att
implementera riktlinjerna inom kommunens särskilda boenden och den
andra delen har syftat till att skapa ett lokalt vård och omsorgsprogram tillsammans med landstinget. Från och med 2012 är Botkyrka en av delägarna i
FoU Nestor och har uppdragit åt dem att hjälpa till att skapa en överenskommelse (lokalt vård och omsorgsprogram) tillsammans med landstinget.
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 beskriver evidensbaserade och utvärderade behandlingar och metoder inom vård
och omsorg för personer med demenssjukdom och för stöd till deras anhöriga. I riktlinjerna anges att dessa inte är att betrakta som ett heltäckande
vårdprogram eller handlingsplaner. Det åligger därför kommunen och landstinget att möjliggöra att riktlinjerna kan implementeras i det dagliga arbetets
organisering. De lokala vård och omsorgsprogram som Nestor FoU-center
utarbetar tillsammans med sina huvudmän har som ambition att beskriva hur
hälso- och sjukvården och kommunalt finansierad äldreomsorg i kommunerna arbetar för att uppnå de rekommendationer som återfinns i de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom.
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§ 81
Ansökan till Socialstyrelsen (von/2012:137)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner ansökan till Socialstyrelsen om prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier.
Vård- och omsorgsnämnden ansöker om medgivande från Kommunstyrelsen angående ansökan till Socialstyrelsen om prestationsersättning för införande av värdighetsgarantier.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen har under det senaste året arbetat mycket
med att säkerställa att organisation, kompetenskartläggning och validering,
riktlinjer, uppdragsbeskrivningar, genomförandeplaner inklusive social dokumentation finns och fungerar. Äldreomsorgen har höga kostnader och
låga resultat i nationella kvalitetsmätningar. Tiden är nu mogen att förverkliga den nationella värdegrundens intentioner om att äldre personer ska få
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Under 2011 och 2012 har ett förberedande projekt drivits för att undersöka
förutsättningar för att införa lokala värdighetsgarantier. För att fortsätta att
införa ett förändrat arbetssätt vill förvaltningen nu knyta samman de projekt
som hållits under året genom att utbilda enhetschefer som i sin tur arbetar i
personalgrupperna för att föra ut den nationella värdegrunden.
Särskilt yttrande

Aram El Khoury (KD) lämnar särskilt yttrande, bilaga.
Protokollsanteckning:
Majoriteten i vård- och omsorgsnämnden anser att det är bra att förvaltningen ansöker om medel från Socialstyrelsen för införandet av värdighetsgarantier som ett led i förvaltningens kvalitetsutvecklingsarbete. Vi anser det viktigt att förvaltningen utvecklar och stärker medarbetarna i deras arbetsuppgifter och arbetssätt kring värdighet och bemötande frågor. Däremot ställer
vi oss tveksamma till begreppet värdighetsgarantier och främst garanti delen
av begreppet. Vi menar att begreppet kan vara missvisande för våra medborgare och kan missuppfattas eftersom någon kompenensation inte kommer att utgå. Vi anser att ett mer användbart och rimligt begrepp hade varit
värdighetsdeklaration och ämnar nyttja det framöver.
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§ 82
Förslag till underhållsplan 2013-18 (von/2012:132)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till underhållsplan
och begär en utökning av budgetramen med 3,2 miljoner kronor.
Sammanfattning

Förvaltningen har under de senaste åren uppvisat ett behov av att på ett bättre och effektivare sätt planera kommande underhållsarbeten och dess kostnader i kommande budget. Med anledning av detta har i samarbete med
samhällsbyggnadsförvaltningen en underhållsplan tagits fram för förvaltningens samtliga objekt, oavsett ägarskap. I underhållsplanen finns preciserat vad som behöver göras, när det behöver ske och en uppskattning av vad
det kommer att kosta förvaltningen. Då det i dagens budget inte finns utrymme för dessa satsningar kan vi utifrån underhållsplanen konstatera att
förvaltningen har behov av ett tillskott på totalt 8,3 miljoner kronor fram till
år 2018. Uppskattningen är att vi har behov av 3,2 av dessa miljoner under
2013 men att behovet därefter minskar årligen.
Vård- och omsorg godkänner förslaget till underhållsplan och begär hos
kommunstyrelsen ett utökat anslag för genomförandet av planen.
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§ 83
Remissvar - "Förslag till ny arbetsgivarstrategi"
(von/2012:124)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens yttrande.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen tycker att det är bra med en samlad arbetsgivarstrategi som tydligt visar vilka gemensamma strategiska områden som
är de viktigaste som Botkyrka kommun som arbetsgivare behöver arbeta
med under de närmaste åren.
Tanken att ersätta nuvarande ledar- och medarbetarpolicyn med ett samlat
dokument är bra och underlättar för verksamheterna att se vart kommunen
som arbetsgivare är på väg och vilka områden som bidrar till att vi når våra
mål.
Vård- och omsorgsförvaltningen anser att dokumentet behöver kortas och
redigeras om. Det måste vara lätt att överblicka varför strategin finns, varför
arbetsgivaren valt att prioritera vissa strategiska områden samt verksamhetsnyttan med att prioritera dessa områden.
För att en arbetsgivarstrategi ska bli ett viktigt och användbart styrdokument
menar vård- och omsorgsförvaltningen att arbetsgivarperspektivet måste
tydliggöras och renodlas. De begrepp och termer som används måste vara
tydligt förklarade och det måste finnas en tydlig koppling till kärnverksamheten och kommunens mål.
Notering till protokollet från Lars Schou (S)
Viktigt att finna en strategi för hur kommunen ska tillvarata äldre medarbetares kompetens.
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§ 84
Sammanträdesordning för 2013 (von/2012:90)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner föreslagna datum för nämndens
sammanträden 2013
Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår följande datum för nämndens
sammanträden 2013. Ärendet återremitterat från september nämnden.
22 januari, 12 februari, 12 mars, 23 april, 21 maj, 11 juni, 24 september 15
oktober, 19 november och 10 december.
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§ 85
Redovisning av delegationsärenden. (von/2012:9)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av ärendena.
Sammanfattning

(På bordet)
Bostadsanpassning
Delegationsbeslut beslutade av bostadsanpassarna.
Äldreomsorg
Delegationsbeslut beslutade av biståndshandläggarna.
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
Delegationsbeslut beslutade av LSS-handläggarna
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§ 86
Anmälningsärenden, oktober (von/2012:8)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av anmälningsärendet
Sammanfattning

Protokoll (på bordet)
Vård- och omsorgsnämndens utskott
Förvaltningssamverkan
Kommunfullmärkige § 110 – Svar på motion – Dagverksamhet för dementa
på Kärsdala äldreboende
Projekt Arbetsam – utvärdering II för perioden mars-juni 2012
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§ 87
Övrigt
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av övriga frågor.
Ordförande Gabriel Melki (S) informerar att mötet den 23 oktober är inställt.
Berit Larsson (S)
Ska vi bemanna köket på nya äldreboendet Tornet.
Frågor från Kia Hjelte (M)
Redovisning av inkomna synpunkter.
När får nämnden ta del av Äldreplanen.
Redovisning av internkontrollerna.
Hyreskostnaderna för nya äldreboendet
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SÄRSKILT YTTRANDE

Vård o Omsorgsnämnden

Ärende: 4 Ettårsplan 2013 (von/2012:128)
Presenterat upprättade ettårsplanen för 2013 ger en god grund för ställningstagande för
verksamheten under kommande år. Likafullt deltar vi kristdemokrater inte i dagens beslut utan
återkommer i andra fora med ett samlat förslag för hela den kommunala budgeten.

Botkyrka 2012-10-09

Aram El Khoury, kd

Kristdemokraterna i Botkyrka
Postadress
Box 251
147 01 Tumba

Besöksadress
Munkhättevägen 45
Tumba

Ytt (kd) ettårsplan 2013.doc3

Telefon 08-53061484
Plusgiro 637 3609-4
Telefax 08-53061487
Bankgiro 246-9039
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webbadress: www.botkyrka.kristdemokraterna.se

SÄRSKILT YTTRANDE

Vård o Omsorgsnämnden

Ärende: 7 Yttrande över ansökan till Socialstyrelsen (von/2012:137)
Kristdemokraterna anser att värdighet och respekt samt bemötande är viktiga delar inom all vård och
omsorg. Äldreomsorgen bör vara inriktad på att se den enskilda människan i syfte att säkerställa värdigt
inflytande och valfrihet.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2011-02-24 väckte vi en motion – Inför en lokal
värdighetsgaranti inom äldreomsorgen – där kommunen vågar ta steget från att informera om vad som
gäller, till att lokalt också stå upp för det man lovat. Motionen blev besvarad vid kommunfullmäktiges
sammanträde 2011-11-24 med hänvisning till att Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar med
värdegrundsfrågor kopplat till den befintliga brukarvärdegrunden för att bli mer konkreta samt tittar på
möjligheten att införa värdighetsgarantier.
Vård- och omsorgsnämnden ansöker nu om prestationsersättning för införande av lokala
värdighetsgarantier. Det tycker vi är glädjande och ligger i linje med motionens intentioner. Vi ser fram
emot införandet av en tydlig lokal värdighetsgaranti, som även kan bidra till kvalitetsutveckling genom
att äldreomsorgens medarbetare får en tydligare bild av sina arbetsuppgifter

Botkyrka 2012-10-09

Aram El Khoury (kd)

Kristdemokraterna i Botkyrka

Yttrande från KD Ansökan till

Socialstyrelsen.doc Värdighetsgaranti
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Box 251
147 01 Tumba

Besöksadress
Munkhättevägen 45
Tumba

Telefon 08-53061484
Plusgiro 637 3609-4
Telefax 08-53061487
Bankgiro 246-9039
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