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§ 102
Allégården: Avvikande förutsättningar under pågående
byggnation (von/2018:236)
Beslut

Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommunstyrelsen beslutar att vård- och omsorgsnämnden inom ramen
för alternativ 4 endast belastas för kostnaden till högst 155 av de 285
(175) miljoner kronorna för kostnader av hyror etc, i enlighet med beslut 2018-06-04 om maxkostnad för byggnationen av Allégården.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar för egen del:
2. Vård- och omsorgsnämnden tillstyrker tekniska förvaltningens förslag
till beslut om att färdigställa pågående byggnation av 60 platser och lokal för dagverksamhet på Allégården.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden beställde av tekniska nämnden i juni 2015 en
om- och tillbyggnation avseende 60 platser och en lokal för dagverksamhet
på Allégården. Målet var att inflyttning skulle kunna ske under 2018, men
under byggnationen har det visat sig att stommen i den ursprungliga byggnaden har omfattande skador, vilket innebär att färdigställandet inte är klart
under 2018 och att det medför ökade kostnader att färdigställa byggnaden.
Tekniska förvaltningen har undersökt olika alternativ och deras rekommendation är att trots ökade kostnader fortsätta produktionen av de 60 lägenheterna och lokalen för dagverksamheten. Utifrån att det finns ett stort behov
av boendeplatser och rådande omständigheter ställer sig vård- och omsorgsförvaltningen bakom tekniska förvaltningens rekommendationer att färdigställa de 60 boendeplatserna och lokalen för dagverksamhet.
Yrkanden

Ordföranden Tuva Lund (S) yrkar på ändring av beslutspunkt 1: ”..endast
belastas för kostnaden till högst 155 av de 175 miljoner kronorna för kostnader av hyror etc..” ändras till ”endast belastas för kostnaden till högst
155 av de 285 (175) miljoner kronorna för kostnader av hyror etc”.
Kia Hjelte (M) och Nellie Eriksson (M) yrkar bifall till det reviderade ordförandeförslaget, bilaga.
Fredrik Ahlinder (TUP) ställer sig bakom Kia Hjeltes (M) och Nellie Erikssons (M)s bifallsyrkande.
Aram El Khoury (KD) yrkar bifall till det reviderade ordförandeförslaget.
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Ordföranden finner att vård- och omsorgsnämnden beslutar enligt det reviderade ordförandeförslaget.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Kia Hjeltes (M) och Nellie Erikssons (M) yrkandemotivering biläggs protokollet.
Protokollsanteckning

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Tuva Lund (S) lämnar en protokollsanteckning:
Som framgår av alternativ 4 i tjänsteskrivelsen så avser 285 mkr den totala
investeringsbudgeten medan 175 mkr är den bedömda anläggningstillgången efter en möjlig avskrivning på 110 mkr.
Det viktiga i beslutet är att Vård- och omsorgsnämnden endast belastas av
max 155 mkr då Vård- och omsorgsnämndens årshyra beräknas.
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§ 103
Information från förvaltningen (von/2018:3)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av informationen.
Sammanfattning

Information från verksamheterna- myndighet LSS- sektionschef Mikael
Holmgren informerar om LSS-handläggarnas arbete och informerar om beslutsfattandet och tagna beslut inom området.
Månadsuppföljning- äldreomsorgen- kvalitetschef Christina Almqvist redovisar siffrorna för november
Information från förvaltningschefen- Vård-och omsorgschef Pia Bornevi informerar om pågående investeringar och byggprojekt. Ingen ny information
finns gällande bygget i Ensta/Vårsta. Gällande renoveringen av Samariten så
har besiktningar av fastigheten gjorts och besiktningsprotokollen gås nu
igenom om av tekniska förvaltningen.
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§ 104
Ekonomisk månadsuppföljning (von/2018:18)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per november 2018.
Sammanfattning

Prognosen per november visar ett överskott på 17,0 miljoner kronor för
helåret, vilket är en ökning med 4,0 miljoner kronor jämfört med den prognos som lämnades i delårsbokslut 2 samt i oktober.
Det förändrade resultatet beror på färre antal externa årsplaceringar inom
vård- och omsorgsboende än vad som har beräknats i tidigare prognoser under året. Resultatet av arbetet med effektiviseringsåtgärderna för 2019 har
redan påverkat prognosen i positiv riktning. Vidare är enligt avstämning
med tekniska förvaltningen lokalkostnaderna lägre än förväntat. Avstämningen är endast preliminär och kan fortfarande komma att förändras. I övrigt har vissa mindre justeringar mellan verksamheterna gjorts. Utfallet för
2018 kan komma att bli mer positiv.
Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 4,9 miljoner kronor, funktionsnedsättningsområdet ett överskott på 4,4 miljoner kronor och myndighet
ett överskott på 1,8 miljoner kronor. Centrala verksamheter prognostiserar
ett överskott på 15,7 miljoner kronor.
Protokollsanteckning

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Tuva Lund (S), Taina Virta (S),
Lars Schou (S), Khalil Abdul Jalil (S), Daniel Njuguna (S), Kia Hjelte (M)
och Nellie Eriksson (M) lämnar en protokollsanteckning:
Det är glädjande att nämnden förväntas ha ett överskott även om 17 mnkr
är en aning för högt. En del av detta beror på lägre lokalkostnader än förväntat. Men det är då viktigt att beakta att det fortfarande föreligger osäkerhet kring lokalkostnader både för innevarande år, men också utifrån
att en del av de budgeterade lokalkostnaderna som nämnden inte använt
beror på att förvaltningen ännu inte kommit i bruk av de vård- och omsorgsboendeplatser som nämnden förväntades ha tillgång till sista augusti
2018. Som vi förstått har tekniska förvaltningen betalat hyror men deponerat dem till länsstyrelsen, utan att kräva hyra från vård- och omsorgsförvaltningen. Vi vill uppmärksamma om att dessa deponerade hyreskostnader kan komma att belasta nämnden nästa år.
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§ 106
Yttrande över revisionsskrivelse – Granskning av kommunens arbete för att motverka och hantera hot och våld mot
anställda och förtroendevalda (von/2018:182)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner vård- och omsorgsförvaltningens
yttrande på revisionsskrivelsen ”Granskning av kommunens arbete för att
motverka och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda”.
Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Botkyrka kommun har PwC
genomfört en granskning av kommunens arbete för att motverka och hantera
hot och våld mot anställda och förtroendevalda. Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och de granskade nämnderna endas delvis bedriver ett tillräckligt arbete med att förebygga, förhindra och
hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda.
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande över
revisonskrivelsen, i samordning med övriga berörda förvaltningar. Yttrandet
finns som bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2018-11-13.
Protokollsanteckning

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Kia Hjelte (M) och Nellie Eriksson (M) lämnar en protokollsanteckning som även Tuva Lund (S), Taina
Virta (S), Lars Schou (S), Khalil Abdul Jalil (S), Daniel Njuguna (S), Isak
Nobouka (MP) och Inger Grönberg (MP) ställer sig bakom.
Revisionsskrivelsen tar upp mycket viktiga aspekter när det gäller kommunens hantering och ibland bristande hantering av hot och våld både
mot anställda och mot förtroendevalda.
Det är dock glädjande att läsa att Vård-och omsorgsförvaltningen och
nämnden är på rätt spår och har genomfört vissa delar av vad revisionen
anför som åtgärder för att få en bättre organisation och behandling av
problemen.
Vård-och omsorgsförvaltningen har bl.a. en säkerhetssamordnare på
halvtid, har genomfört Sunt arbetslivs grundutbildning och genomfört en
årlig halvdag, obligatorisk, för alla chefer och skyddsombud.
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§ 107
Yttrande över remiss: Program för mikro- och makroplaster(von/2018:200)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande.

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram ett program för hur Botkyrka kommun ska minska användningen av
mikro- och makroplaster. I programmet tas de största problemområdena upp
och åtgärder föreslås för att minska utsläppen av plaster inom kommunen.
De åtgärdsförslag som berör vård- och omsorgsnämnden innebär att nämnden ska minska förekomsten av engångsprodukter av plast genom att:
1. I första hand inte köpa engångsprodukter av plast
2. I andra hand köpa engångsprodukter av biobaserad plast.
Utöver det uppdras nämnden även i upphandling ställa krav på att produkter
är fria från primär mikroplast.
Som en del i att genomföra dessa åtgärder kommer vård- och omsorgsförvaltningen att införa nya upphandlingsrutiner för verksamheten. I de fall det
finns rimliga alternativ ska i första hand engångsprodukter av plast undvikas
och i andra hand produkter av biobaserad plast upphandlas. Verksamheten
ska även informeras om vikten av att undvika användningen av engångsprodukter i plast så att andra alternativ väljs i första hand när befintlig upphandling så tillåter.
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§ 108
Nämnduppdrag - Genomlysning av verksamhetsområde
Myndighet (von/2018:234)
Beslut

1.Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till vård- och omsorgsförvaltningen
att göra en genomlysning av verksamhetsområde Myndighet i Botkyrka.
2.Uppdraget ska redovisas på vård- och omsorgsnämndens sammanträde i
september 2019.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden vill göra en utredning gällande myndighetsutövningen för äldreomsorg och LSS i Botkyrka kommun för att säkerställa
att beslut fattas rättssäkert och med god kvalitet. Med anledning av detta ger
vård- och omsorgsnämnden upphandlad extern utredare i uppdrag att göra
en genomlysning av myndighetsutövningen inom vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka kommun. Uppdraget ska redovisas i form av en rapport
på nämndens sammanträde i september 2019.
Yrkanden

Kia Hjelte (M) och Nellie Eriksson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget,
bilaga.
Fredrik Ahlinder (TUP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Kia Hjeltes (M) och Nellie Erikssons (M) yrkandemotivering biläggs protokollet.
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§ 109
Anmälningsärenden(von/2018:2)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att det tagit del av ärendena.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige
§ 189 Kommunens delårsrapport 2 2018 (KS/2018:540), von/2018:90
Tekniska nämnden
§ 99 TN 2018-09-17 Lägesrapportering om vård- och omsorgsboende
(TEF/2018:232)
Kommunala pensionärsrådet
Protokoll 2018-10-30
Myndighet
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut och avbrott i verkställighet
av gynnande beslut enligt 9 § LSS, kvartal 3 2018
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut och avbrott i verkställighet
av gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen, kvartal 3 2018
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§ 110
Delegationsbeslut (von/2018:1)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av
besluten.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande
och tjänstemän enligt vård- och omsorgsnämndens delegationsordning. Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till vård- och omsorgsnämnden.
Följande beslut har fattats med stöd av delegering:
Förvaltningschef:
A 7: Interhyresavtal, von/2018:216
A 7: Interhyresavtal, von/2018:217
A 7: Interhyresavtal, von/2018:218
G11: Beslut om avgångsvederlag, von/2018:220
Sektionschef
G 4: Beslut om avstängning, von/2018:222
G 4: Beslut om avstängning -förlängning, von/2018:222
Myndighet
Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 2018-10-01
2018-10-31
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§ 111
Ärenden från dialogforum (von/2018:4)
Det finns inga ärenden att redovisa.
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§ 112
Sammanträdets avslutande
Ordföranden Tuva Lund (S) tackar nämnden och förvaltningen för arbetet
under mandatperioden och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.
Andre vice ordförande Kia Hjelte (M) tackar å oppositionens vägnar förvaltningen och ordföranden och önskar alla en god jul och god helg.
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Nytt ärende – Allégården

Allégårdens vård- och omsorgsboende har varit en följetång i nämndens arbete under
de senaste åren.
Redan innan Arbetsmiljöverket kom med sin dom visste nämnden att det inte var
någon bra arbetsmiljö. Nämnden var också mycket medveten om att det saknades
boendeplatser i kommunen för de människor som behövde vård- och omsorgsboende.
Den 12 maj 2015 begärde Moderaterna återremiss (och i andra hand avslag) på ett
bristfälligt beslutsunderlag från en konsult. Vi noterade då att det inte fanns möjlighet
att fatta beslut därför att det saknades en ordentlig kostnadskalkyl, det fanns ingen
ritning och inte heller någon konsekvensanalys var gjord. Och det fanns andra brister
i underlaget.
Det blev en återremiss och det fattades beslut i olika omgångar om tillägg och
förändringar.
Vi moderater har ställt frågor vid nämndsammanträden, vi har tagit upp Allégårdens
problematik även i kommunfullmäktige. Vi har också till tekniska förvaltningen ställt
frågor om kostnader och kostnadsutveckling utan att ha fått relevanta, konkreta svar.
Vi har under den problemfyllda vägen framåt hela tiden haft medborgaren i centrum
för vårt tänkande och agerande. Vi finner det anmärkningsvärt att kommunen som
helhet inte haft större engagemang i frågan, då det stått klart under en längre tid vilka
stora problem som uppstått.
Vi finner det uppseendeväckande att kommunen som helhet inte sett att det ytterst
drabbar de människor som söker vård och omsorg. Det är kommunens yttersta ansvar
att tillse att det finns bostäder för de mest utsatta, multisjuka äldre medborgarna.
Nu yrkar vi bifall till ordförandeförslaget – men endast av omtanke med de som
behöver omsorgsboende. Det är inte Botkyrkas äldre eller funktionshindrade,
människor som har behov av vård och omsorg, som ska betala detta.
Ombyggnationen av Allégården är ändå det snabbaste sättet att få till stånd ytterligare
boenden.
Kön till omsorgsboende är lång – även om kommunen ger avslag till många sökande
med hänvisning till utökade hemtjänstinsatser. Nu är det också svårare att kunna köpa
externa platser eftersom också grannkommunerna har egna köer.

De privata boenden som byggts i Botkyrka kommun är nu också fullbokade
Utöver detta är Vårsta vård- och omsorgsboende ännu inte igångsatt och Samariten är
ännu inte klart för återflyttning
Sammantaget gör detta att vi yrkar bifall och förutsätter att kommunen som helhet tar
på sig ett större ekonomiskt ansvar för hanteringen av Allégårdens ombyggnation. Vi
har vid flera tillfällen ställt frågan; ”hur mycket får nostalgi kosta?”
Vi tror att Botkyrka kommun kommer att fortsatt ha en platsbrist inom vårdboende
och kan tänka oss en möjlig lösning med modulbostäder, för att få till boenden ”på
hemmaplan”.
Vi föreslår därför Vård- och omsorgsnämnden besluta:
att bifalla ordförandeförslaget.
Kia Hjelte (M)

Nellie Eriksson (M)

Yrkande
Vård- och omsorgsnämnden
Ärende 6
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Nämnduppdrag – Genomlysning av verksamhetsområde
Myndighet (von/2018:234)

Vi moderater yrkar bifall till detta uppdrag/nämndinitiativ.
Det är viktigt och vi har vid flera tillfällen berört detta med
de dåliga omdömen som verksamheten fått, vid upprepade mätningar.
Vi moderater har lagt motion om att införa en Äldreombudsman.
Detta för att underlätta kontakterna med kommunens myndighetsutövning bland
annat.
Vi vill gärna göra ett medskick till nämnden och utredaren om att försöka hitta ett
annat namn på ”myndighet”. Det är för många personer svårt att förstå och man
upplever oro vid kontakt med just myndigheter.
En parameter när det gäller rättssäkerhet som vi tror skulle vara av intresse att
också titta närmare på är hur besluten ser ut när det gäller kvinnor kontra män.

Kia Hjelte (M)

Nellie Eriksson (M)

