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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-05

§9
Information från förvaltningen (von/2020:5)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av informationen.
Sammanfattning
Verksamhetsinformation- LSS serviceboendeEnhetschefer Marina Palm och Anna Persson tillsammans med två medarbetare, Marisol Cortes och Rafiq Azad, informerar om verksamheten inom
LSS serviceboenden.
Information från omsorgsdirektören
Omsorgsdirektör Petra Oxonius informerar om den första klassen med 30
medarbare har slutfört förvaltningens språksatsning och genomgått en 40
veckors lång språkutbildning med gott resultat.
Petra informerar vidare om att det planeras en miniutbildning för nämnden
kring handläggningsprocessen och rättsläget samt information om de arbete Myndighet gjort med utifrån tidigare beslutad handlingsplan.
Förvaltningen har nu flyttat tillbaka alla Botkyrkabor från Söderbyparks
vård- och omsorgsboende i Salem till Allégården. Förvaltningen håller
även på att de 10 resterande korttidsplatserna från Villa Botvid till Tunängen.
Med anledningen av Coronaviruset har kommunen aktiverat den centrala
krisledningsgruppen som träffas varje dag. Botkyrka följer folkhälsomyndigheten och regionens rekommendationer kring viruset, vilket bland annat innebär att om man är frisk och utan symptom så arbetar man även om
man har varit i ett högriskområde. För närvarande finns det ett telefonnummer dit chefer kan ringa med sina frågor. Telefonnumret är be-mannat
hela dagarna med personal från HR.
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§ 11
Verksamhetsberättelse 2019 (von/2020:22)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2019.
Sammanfattning
Varje år tar kommunen fram ”Mål och budget med flerårsplan” som uttrycker de ambitioner som kommunfullmäktige har bestämt för de kommande fyra åren. Mål och budget med flerårsplan är ett styrande dokument
för planering och uppföljning som innehåller både mål och en ekonomisk
plan för den aktuella tidsperioden. Utifrån de mål och ambitioner som
finns i flerårsplanen följer nämnden upp hur arbetet har bedrivits under
året och i vilken utsträckning kommunfullmäktiges respektive nämndens
uppsatta mål har nåtts.
Inom de sex målområden som vård- och omsorgsnämnden är berörd av
bedömer nämnden att måluppfyllelsen 2019 är god inom två områden,
godtagbar inom två och ej godtagbar inom två. I tabellen nedan framgår
hur måluppfyllelsen är inom de olika målområdena. Av nämndens 11 mål
är fem uppfyllda och resterande 6 bedöms att vara på god väg att uppfyllas.
Vård- och omsorgsnämndens nettobudget 2019 uppgick till 1 140,7 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,5 procent jämfört med föregående
år. Utfallet visar på ett överskott om 11,9 miljoner kronor i jämförelse med
budget. Inom förvaltningen finns varierande resultat och störst överskott
finns inom central förvaltning och personlig assistans medan externa platser inom äldreomsorgen samt övrig verksamhet visar större underskott.
Särskilt yttrande
Kia Hjelte (M), Mehmet Kulbay (M) och Nellie Eriksson (M) inkommer
med ett särskilt yttrande, bilaga.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs protokollet.
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§ 12
Uppföljning jämlikt Botkyrka (von/2020:51)
Beslut
Vård-och omsorgsnämnden godkänner uppföljning av aktivitetsplan jämlikt Botkyrka.
Sammanfattning
För att leva upp till kommunens värdegrund och alla människors lika rättigheter fick samtliga nämnder i uppdrag av Kommunfullmäktige i måloch budget 2018 att ta fram en aktivitetsplan för nämndens verksamheter
utifrån arbetet kring jämlikt Botkyrka.
Föreslagen plan för 2018–2021 antogs slutgiltigt av nämnden i samband
med årsredovisning 2018. Som en del i uppdraget låg även att ett år efter
antagande av planen göra en uppföljning av de aktiviteter som föreslagits
(se tjänsteskrivelsens bilaga).
Särskilt yttrande
Kerstin Edman (TUP) och Roland Forsman (TUP) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs
protokollet.

/
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§ 13
Uppföljning interkontroll 2019 (von/2020:36)

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av internkontroll
2019

Sammanfattning
Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och undgå
allvarliga fel och skador.
Rapporten omfattar uppföljning av vård- och omsorgsnämndens internkontrollplan 2019. Nämndens internkontrollplan innehåller totalt 20 kontrollmoment, där kommunledningsförvaltningen granskar 7 av dessa moment, inom områdena upphandling, HR, ekonomi, myndighet, omsorg och
övrigt.
Uppföljningen för 2019 visar att 3 kontrollmoment bedöms som dåliga
(rött), 9 som okej (gult) och 6 som bra (grönt). Där avvikelser har påträffats har förslag till åtgärder tagits fram vilka även presenteras i detta dokument.
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§ 14
Patientsäkerhetsberättelse 2019 och Patientsäkerhetsplan
2020 (von/2019:232)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner Patientsäkerhetsberättelsen 2019,
inklusive Patientsäkerhetsplan 2020.
Sammanfattning
Vårdgivaren har ett övergripande ansvar för att den hälso- och sjukvård
som kommunen erbjuder uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på god
och säker vård. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. En gemensam patientsäkerhetsberättelsen
sammanställs årligen av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) för
samtliga verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) som
ansvarar för att tillhandahålla och utföra hälso- och sjukvård.
Särskilt yttrande
Kia Hjelte (M), Mehmet Kulbay (M) och Nellie Eriksson (M) inkommer
med ett särskilt yttrande, bilaga.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs protokollet.
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§ 15
Kompetensförsörjningsplan 2021-2024 (von/2019:159)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar Kompetensförsörjningsplan 2021-2024
inklusive bilaga.
Sammanfattning
Nämnden tar årligen fram en kompetensförsörjningsplan som analyseras
och sammanställs till ett kommunövergripande medskick till mål- och budgetprocessen. I kompetensförsörjningsplanen beskrivs nämndens behov som
ligger utöver ordinarie budgetram för särskilda kompetensutvecklingsbehov
och förslag till särskilda lönesatsningar för specifika yrkesgrupper. Detta för
att kunna samla kommunövergripande strategiska behov av såväl kompetensutveckling, lönebildning och övriga viktiga insatser inom kompetensförsörjningsprocessen. Kompetensförsörjningsplanen lyfter också förvaltningens utmaning-ar och planer inom kompetensförsörjningsområdet inför
kommande år och planperiod.
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§ 16
Ledamotsinitiativ: Sommarvistelse på Botvidsgården
(von/2019:205)
Beslut
1.Vård- och omsorgsnämnden bifaller ledamotsinitiativet och ger förvaltningen i uppdrag att utreda sommarvistelse på Botvidsgården.
2.Vård- och omsorgsnämnden beslutar att utredningen ska återrapporteras
till nämnden hösten 2020.
Sammanfattning
Vård-och omsorgsnämnden mottog vid sitt sammanträde i januari ett ledamotsinitiativ om sommarvistelse på Botvidsgården. Förvaltningen föreslår att ledamotsinitiativet bifalles och att frågan utreds och återrapporteras
till nämnden under hösten 2020.
Särskilt yttrande
Kia Hjelte (M), Mehmet Kulbay (M) och Nellie Eriksson (M) inkommer
med ett särskilt yttrande, bilaga.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs protokollet.
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§ 17
Deltagande i konferens (von/2020:43)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beviljar arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst för deltagande i forskardagen om äldre och äldreomsorg.
Sammanfattning
Maria Stjernevall har framfört önskemål om att få delta i forskardagen om
äldre och äldreomsorg som anordnas av Institutionen för socialt arbete vid
Stockholms universitet. För att den förtroendevalda ska få arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska krävs beslut av nämnden eller
nämndordföranden
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§ 18
Anmälningsärenden (von/2019:204, von/2020:15,
von/2020:2, von/2020:65, von/2020:7)
Beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit del av anmälningsärendena.
Sammanfattning
Följande ärenden anmäls till vård- och omsorgsnämnden:
Kommunfullmäktige:
§ 182 KF 2019-12-17 Antagande av finansriktlinje, KS/2019:684
§ 184 KF 2019-12-17 Riktlinjer för budgetansvar, attest, redovisning och
internkontroll, KS/2019:644
Kommunstyrelsen:
§ 2 KS 2020-01-07 Avrop av tilläggsmedel inför införandet av
valmöjligheter inom hemtjänsten,von/2019:204
Vård- och omsorgsnämnden:
Ordförandeuppdrag: utbildningsinsatser för personal som arbetare med
barn och unga, von/2020:65
Vård- och omsorgsförvaltningen:
Protokoll från förvaltningssamverkan 2020-01-22
Attestförteckning 2020, von/2020:15
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§ 19
Delegationsbeslut (von/2019:1, von/2020:1, von/2020:15)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av informationen.
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.
Omsorgsdirektör
D2 Attesträtt, verksamhetschef, von/2020:15:1
Myndighet
Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS, SFB och SoL; 2019-1201-2019-12-31 och 2020-01-01-2020-01-31.
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§ 20
Övrigt
Nämndsekreterare Kerstin Frimodig informerar om den inplanerade
bussturen i samband med aprilnämnden. Nämnden kommer att få se flera
av förvaltningens boenden och även besöka två vård- och omsorgsboenden. Bussturen beräknas börja vid 13.30 tiden men mer exakt information
kommer.
Roland Forsman (TUP) berömmer förvaltningen för välskrivna och informativa rapporter. Jens Vollmer (L) instämmer i berömmen.

.
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Bilaga § 11 VON 2020-03-05
Vård- och omsorgsnämnden

SÄRSKILD YTTRANDE
2020-03-05

Ärende 03

Verksamhetsberättelse 2019 (von/2020:22)

Mål och budget med flerårsplan är ett styrande dokument för planering och uppföljning. Utifrån
de mål och ambitioner som finns där följer nämnden upp hur arbetet har bedrivits och hur väl
målen har uppnåtts, både de övergripande från KF kommunfullmäktige och nämndens egna mål.
Sammantaget är det sex mål som berör vård- och omsorgsnämnden. 2019 uppfylldes två av dessa
dvs grönt. Två mål fick gult som motsvarar nivån av godtagbart och två mål fick rött som
motsvarar ej godkänt. Inom dessa ej godtagbara mål finns hemtjänst och vård-och omsorgsboende
bl.a. betyget för hemtjänst har gått ned, liksom omdömet om mat och måltidssituationen. Det är
inte acceptabelt och i all synnerhet som dessa områden befinner sig i läge nästan sämst av alla
landets kommuner.
Vi moderater tycker att det tar för lång tid från ett positivt biståndsbeslut för vård - och
omsorgsboende till att personen verkligen får flytta in i sitt nya hem, ca 150 dagar. Det kan inte
vara hållbart sett ur brukarens/ den boendes del.
Vi ser också att sjukfrånvaron ökar när det gäller den långtidssjukskrivningarna. Sammantaget ger
det en dyster bild ur flera perspektiv där både Botkyrkabor som är i behov av stöd från kommunen
och både ur ett medarbetarperspektiv.
KIa Hjelte (M)

Mehmet Kulbay (M)

Nellie Eriksson (M)

Bilaga § 12 2020-03-05
Vård- och omsorgsnämnden
Ärende 4:

Särskilt yttrande
2020-03-05

Uppföljning aktivitetsplan jämlikt Botkyrka

Tullingepartiet har tidigare, i bland annat kommunstyrelsen, kommenterat dokumentet
”aktivitetsplan jämlikt Botkyrka”. Idag är nämndens uppgift att ta ställning till en uppföljning av
den aktivitetsplan som antogs av nämnden i samband med årsredovisning 2018. Vi har inga andra
yrkanden än ordförandeförslaget men vill med detta särskilda yttrande markera vår uppfattning.
Vi har i flera sammanhang framfört att den här typen av aktivitetsplaner ofta är alltför otydliga och
akademiska. Styrdokumenten har i regel en orealistisk ambitionsnivå.
Av föreliggande dokument framgår det att ett av målen går ut på att alla chefer ska ha kompetens i
interkulturell medvetenhet genom att ha genomgått grundutbildning i interkulturalitet. Men
eftersom ingen utbildning togs fram av kommunledningsförvaltningen har aktiviteten inte
genomförts.
Vi i Tullingepartiet menar att mål som inte går att uppnå kan påverka motivationen i organisationen,
och kan i värsta fall leda till en onödig stress som påverkar arbetsförmåga och hälsa.
Tullingepartiet anser att styrdokument ska anpassas till nuläget och sedan kan ambitionsnivån höjas
stegvis. Målen bör vara tydliga, konkreta och möjliga att uppnå.
Vidare önskar vi en förklaring till varför förvaltningen inte har haft möjlighet att redovisa måtten
uppdelade på kommundel.
Kerstin Edman (TUP)

Roland Forsman (TUP)

Bilaga §14 VON 2020-03-05
Vård- och omsorgsnämnden

SÄRSKILD YTTRANDE
2020-03-05

Ärende 06 Patientsäkerhetsberättelse 2019 och Patientsäkerhetsplan 2020 (Von/2019:232)
Vårdgivaren har ett övergripande ansvar att den hälso -och sjukvård som kommunen erbjuder
uppfyller hälso- och sjukvårdslagens krav på god och säker vård. Kvalitet och säkerhet ska
systematiskt och fortlöpande utvecklas samt säkras.
För 2019 års Patientsäkerhetsberättelse kan vi läsa om förbättringar och om utveckling inom flera
områden. Vi kan också se att det fortfarande finns områden som bör/måste förbättras. Basala
hygienrutiner och klädregler är ett sådant viktigt område.
Det är många register och lagar som ska behandlas. Under rubriken Mål och strategier för
kommande år finns det ett antal prioriterade områden att arbeta särskilt med under 2020.
Vi moderater vill och önskar att området ”vård i livets slut, palliativ vård” blir extra prioriterat.
•
•
•

Vi tycker inte att det är acceptabelt att endast 77,8 procent av våra brukare/boenden får
smärtskattning sista levnadstecknare.
Vi tycker inte att det heller är acceptabelt att endast 76,4 får munhälsobedömning sista
levnadstecknare.
Vi önskar att alla som avlider ” hos oss” har mänsklig närvaro i dödsögonblicket! (idag
endast 79,2 procent).

KIa Hjelte (M)

Mehmet Kulbay (M)

Nellie Eriksson (M)

Bilaga § 16 VON 2020-03-05
Vård- och omsorgsnämnden

SÄRSKILD YTTRANDE
2020-03-05

Ärende 08 Ledamotsinitiativ: Sommarvistelse på Botvidsgården (von/2019:205)
Vi moderater anser att det är viktigt att hitta olika verksamhetsformer för att bryta människors
ensamhet och ge lite guldkant på tillvaron. Vi tycker att utflykter till Botvidsgården i Trosa är ett
bra initiativ och en trevlig verksamhet för gemenskap och upplevelse.
Vi har lagt vårt ledamotsinitiativ för att få en bredare utredning och budgetgenomgång med syfte
om en förnyad diskussion inför sommarens utflykter.
•
•
•
•

Kan de ca 300 000 kronorna användas så att de ska komma fler personer till del?
Är det optimalt att en 2- dagarsutflykt kostar ca 11 000 kronor per person (brukaren
betalar 1000 kronor själv)?
Hur många endagsutflykter hade man kunnat göra istället och kanske fördelat över hela
året?
Vad säger kommunallagen om subventioner till enskilda personer enligt ovan?

Vi tycker att frågorna är viktiga och bör belysas. Vi är besvikna att man nu från Mittenmajoriteten
väljer att skjuta upp utredningen och att man väljer samma upplägg även denna sommar utan
vidare diskussion i nämnden.
KIa Hjelte (M)

Mehmet Kulbay (M)

Nellie Eriksson (M)

