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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-13

§ 22
Kultur för äldre
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av redovisningen.
Sammanställning

Birgitta Jansson från kultur och fritid redovisar muntligt om” kultur för äldre” riktat till våra äldre i Botkyrka, föreningar/studieförbund med äldreintresse, äldreboenden. I våss mån personer med funktionsnedsättning.
I uppdraget ingår att samordna och stimulera olika aktörer att medverka i
utvecklingen av ett spännande kulturliv för äldre och personer med funktionsnedsättning.
Hur skiljer sig kultur för äldre mot övrigt utbud:
Evenemangen är på dagtid eller helger det finns hörslinga i lokalerna och
det är lite lugnare tempo, tillgänglighetsanpassade platser.
Projekt med äldre …
”liten igen” en föreställning tillsammans med Stadsteatern att annat uppmärksammat projekt var tillsammans med Folkoperan var ”Faust”.
Äldreveckan vill inspirera både föreningar och medborgare att upptäcka nya
möjligheter, bredda kutlurarrangemangen och hitta nya vägar att nyfiket kliva in i framtiden på.
På våra äldreboenden finns kulturombud som jobbar för våra äldre.
Det anordnas en drakfestival för våra gruppboenden sista helgen i maj.
Framtid:
”Paket” på äldreboenden 34-5 händelser med samma tema mångfald, hembygd, aktivitetsparker, en söndagskonsert i månaden per boende, kick off.
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-13

§ 23
Information från förvaltningen. (von/2012:7)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
Muntlig information

Sofia Elwin chef stöd och utveckling redovisar muntligt resultaten från
medarbetarundersökningen 2011. Svarsfrekvensen var 73 % totalt för kommunen 80 %.
Bilaga bilder från redovisningen.
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-13

§ 24
Årsredovisning 2011 (von/2012:29)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen för 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen ombudgetering
med 1,5 miljoner kronor avseende investeringsprojekt samt 2,0 miljoner
kronor avseende driftprojekt.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden redovisar år 2011 ett minus netto 34,5 miljoner
kronor. Förvaltningens delårsrapport per augusti 2011 visade ett prognostiserat underskott på 25,0 miljoner kronor. Vid oktoberprognosen antog vi ett
något sämre resultat och vi redovisade netto minus 26,2 miljoner kronor.
Särskilt yttrande

Kia Hjelte, Christina Tibblin, Lars Robin och Kjell Andersson (M) lämnar
särskilt yttrande, bilaga.
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-13

§ 25
Strategi för ekonomi i balans med fortsatt utveckling av
kvaliteten (von/2012:21)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till långsiktig
strategi för ekonomi i balans med utvecklad kvalitet.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat med en fördjupad analys för att
förverkliga den politiska visionen och att långsiktigt få balans i budgeten .
Brukarundersökningar och jämförelser har visat utvecklingsbehov i kvaliteten. Analysen resulterar i en strategi för ekonomi i balans med utvecklad
kvalitet. Strategin bygger på ett flerårigt utvecklingsarbete med ett utvecklat
samspel mellan förvaltningen och den politiska ledningen. Strategin omfattar en plan för kvalitetsförbättringar och kontroll över ekonomin. Den ligger
helt i linje med förvaltningens framåtsikt och ettårsplan. Resultatet ska leda
till synliga förbättringar från och med år 2013.
Särskilt yttrande
Kia Hjelte, Christina Tibblin, Lars Robin och Kjell Andersson (M) lämnar
särskilt yttrande, bilaga.
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2012-03-13

§ 26
Uppföljning av internkontrollplan 2011 (von/2011:10)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen för år 2011.
Sammanfattning

Den interna kontrollen har utförts enligt plan. För de punkter som rör
ekonomi och verksamhetssystem finns några anmärkningar som avser
reglerna för representation, där det på några fakturor saknats uppgifter
om syfte, program och deltagare på konferenser och planeringsdagar.
Internkontrollen för 2011 utökades för att följa den handlingsplan för ett
välfungerande kvalitetssystem som nämnden beslutat om.
Handlingsplanen omfattade fem områden, samverkan och samarbete, handläggning och dokumentation, fel och brister i verksamheten, synpunkter och
klagomål samt personal och kompetensförsörjning. Dessa områden följdes
upp i april 2011. Vid uppföljningen fanns två områden där beslutade aktiviteter inte var genomförda. Det ena området var Handläggning och dokumentation där riktlinjer skulle tas fram. Arbetet pågick under året och i december fattade nämnden beslut om de nya riktlinjerna. Det andra området
var personal och kompetensförsörjning där kompetensutvecklingsplaner
skulle vara klara under 2011. Arbetet pågår och nämnden antog i november
2011 en strategi för kompetensförsörjning inom förvaltningen där det ingår
kompetensinventering med IT-verktyg och utbildningsplanering.
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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§ 27
Rätten att få åldras tillsammans (von/2012:22)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens förslag till utformning av
parboendegaranti inom äldreomsorgen. Nämnden ger myndigheten i uppdrag att utifrån denna utformning ta fram rutiner för tillämpning och ersättning för basservice i vård- och omsorgsboende.
Sammanfattning

Efter en motion från Folkpartiet tog kommunfullmäktige 2010 beslutet att
införa en parboendegaranti efter att vård- och omsorgsnämnden ställt sig positivt till förslaget. Sedan tidigare fanns rättigheten att bo tillsammans när
båda makar hade behov av särskilt boende, tanken med garantin var att möjliggöra för äldre att leva tillsammans på särskilt boende även då ena parten
saknar omsorgsbehov. Vid beslutet att införa en garanti gjordes dock ingen
konsekvensbeskrivning varför en sådan nu tagits fram.
För att parboendegarantin ska kunna tillämpas inom särskilt boende förslår
vård- och omsorgsförvaltningen att den medflyttande parten ska kunna beviljas boende enligt 4 kap. §2 SOL.
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Vård- och omsorgsnämnden
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§ 28
Riktlinjer gällande anhörigstöd (von/2012:24)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner riktlinjerna för anhörigstöd.
Sammanfattning

Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning i socialtjänstlagen 5 kap 10 § som
förtydligade socialnämndens uppdrag att erbjuda stöd för att underlätta för
personer som hjälper och stöttar närstående. Bestämmelsen i 5 kap. 10 §
SoL omfattar socialtjänstens hela verksamhet.
Dess lydelse är:
”Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som
vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller
som stödjer en närstående som har funktionshinder.”
Ytterligare säger lagen att en person som hjälper någon som på grund av
sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning och inte klarar vardagslivet på
egen hand tillhör målgruppen för anhörigstöd.
Anhörigas insatser är viktiga för en bra omsorg, de anhöriga ska ses som en
resurs och deras kunskap ska tas tillvara. Kommunens insatser ska därför i
första hand inriktas på att stödja och komplettera de insatser som görs av
anhöriga. Stödet till anhörig är en förebyggande insats som ska leda till att
bibehålla eller höja livskvaliteten för anhöriga. Anhöriga, som vill och kan
göra insatser på olika sätt under kortare eller längre tid, ska erbjudas olika
former av stöd. Det gäller både om den närstående bor i ordinärt boende eller särskild boendeform. Med stöd menas olika insatser som primärt syftar
till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta anhörigas situation. Stödet till
anhöriga är en angelägenhet för alla yrkesgrupper inom vård och omsorgsförvaltningen och ska ses som en naturlig del av arbetsuppgifterna. Det är
viktigt att man som medarbetare i varje möte med anhöriga ser dem som resurser och bemöter dem med ödmjukhet och respekt. Som medarbetare är
det också viktigt att man känner till de former av anhörigstöd som erbjuds.
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§ 29
Anmälningsärenden, mars (von/2012:8)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av ärendena.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämndens utskott protokoll (på bordet)
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§ 30
Redovisning av delegationsärenden, mars. (von/2012:9)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av delegationsbesluten.
Ärenden 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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§ 31
Övriga frågor
Gabriel Melki ordförande informerar om papperslösa sammanträden. Kommunfullmäktige tar beslut om detta den 29 mars. Information och kallelse
till utbildning kommer att skickas ut.
Kia Hjelte (M) frågar efter en redovisning över förvaltningens inkomna
synpunkter.
Hur ser det ut på hemlöseavdelningen på Silverkronan.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Vård- och omsorgsnämnden
2012-03-13
Ärende 4

Strategi för ekonomi i balans med fortsatt utveckling av kvaliteten

Vård- och omsorgsförvaltningen har arbetat med en fördjupad analys för att
förverkliga den politiska visionen och att långsiktigt få balans i budgeten. Strategin
bygger på ett flerårigt utvecklingsarbete med ett utvecklat samspel mellan
förvaltningen och den politiska ledningen. Resultatet ska leda till synliga
förbättringar från och med 2013 – enligt sammanfattningen i ordförandeförslaget.
Under rubriken bakgrund står det: ” Vård- och omsorgsnämnden har inte varit
beredd att vidta drastiska besparingsåtgärder eftersom det inte har varit möjligt att
beskriva hur de relativt höga kostnaderna relaterar till kvaliteten”:
Vi menar att det har varit majoritetens prioriteringar som styrt. Vi från Moderaterna
har under många år påpekat de obalanser som råder, pekat på dåliga analyser och
bristande underlag. Majoriteten har tyckt att vi har svartmålat.
Nu står vi med facit i hand och vi är glada över att det äntligen kommit en strategi för
att komma tillrätta med de många problemen. Vi anser att mycket i texten är bra.
Mycket är självklart och frågan blir då, varför det inte redan fungerar som det
beskrivs.
Vi saknar dock en än tydligare struktur, hur ska arbetet gå till, hur många planer,
policys och andra dokument ingår? Samt vilka delmål, tidsaspekter och
prioriteringsordning som finns?
Vi tycker att det är oerhört viktigt att nämnden utifrån givna mål oinskränkt ger
förvaltningschefen möjlighet att nå målen.

Kia Hjelte

Kjell Andersson

Christina Tibblin

Lars Robin

SÄRSKILT YTTRANDE
Vård- och omsorgsnämnden
2012-03-13
Ärende 3

Årsredovisning 2011

Vård- omsorgsnämnden redovisar år 2011 ett minus netto på 34,5 miljoner kronor.
Förvaltningens redovisning per augusti visade ett underskott på 25 miljoner och vid
oktoberprognosen var underskottet netto minus 26,2 miljoner kronor.
Det här visar samma tendens som 2010. Det är inte hållbart! Nämnden fick också en
utökad budget med 50 miljoner kronor för 2011. Vart tar pengarna vägen?
Årsredovisningen är bättre än tidigare år men ger anledning till ytterligare frågor.
Hur kan majoriteten se detta år efter år, hur ser den politiska ledningen på att budgeten
inte hålls, att kvalitetsresultaten går ner, samtidigt som verksamheterna ”kostar” mer än
i jämförbara kommuner?
Vi moderater har pekat på just detta ett flertal år i följd. Dessutom kan vi konstatera att
de särskilda avgifterna (vitena) för 2011 uppgick till 2,8 miljoner kronor. Detta bara för
att nämnden inte har klarat av att effektuera antagna vård- och omsorgsbeslut enligt
gällande lagstiftning.
Vi moderater ser mycket allvarligt på situationen, inte bara för det ekonomiska
underskottet utan för att människor kan komma i kläm när den politiska ledningen inte
prioriterar vård- och omsorgsfrågorna brett över hela kommunen och kommunens
verksamheter och ekonomi.
Efter 2008 års årsredovisning skrev vi:
” Vi är starkt oroade över resultatet och ser brister i den framtida utvecklingen och vi
ser framtida svåra prioriteringar som oundvikliga om inte verkligt ansvarsfulla grepp
tas för att komma till rätta med kostnadsökningarna. Att nämnden har volymökningar
måste vi ta med i framförhållningen, de äldre blir fler och Botkyrka har många
människor i behov av särskild omsorg. Vi anser att prognoserna och budgeteringsunderlaget måste bli bättre och att nämnden måste ta höjd för volymökningar”.
Ovanstående gäller tyvärr än i dag - tre år senare.

Kia Hjelte

Kjell Andersson

Christina Tibblin

Lars Robin

