SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden
2017-06-12

Stange, kl 18:00-20:20

Plats och tid

Tuva Lund (S) , ordförande
Kerstin Amelin (V)
Kia Hjelte (M)
Karin Blid (S) tj ers.
Lars Schou (S)
Berit Larsson (S)

Beslutande

Willy Viitala (M)
Eva Martin (MP)
Johan Ahlinder (TUP) tj ers.
Johan Holmberg (SD)
Christina Tibblin (M) tj ers.

Ersättare

Junaid Nawaz Chaudhry (del av §§ 38-50), Isak Nobuoka (MP), Lars
Holmberg (SD), Björn Pettersson (V) och Sirpa Humalisto (L)

Övriga deltagande

Pia Bornevi, Kerstin Frimodig, Christina Almqvist, Petra Oxonius,
Jenny Torpman Fredriksson ( §§ 38-39), Ann- Cathrine Hajas ( §38),
Jarmo Heiskanen (§ 38), Per Billström (§ 38), Sofia Karlsson, Carin
Djäken, Åsa Engwall (§ 38), Jonny Wilbacher (§ 38) Janina
Stenlund (§39), Johan Nicander ( § 39), Pia Pramberger personalrepresentant Kommunalarbetareförbundet (§ 39-50) och Nezrina Muric, personalrepresentant Kommunalarbetareförbundet (§ 39-50)
Kia Hjelte (M)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset 20 juni 2017

Sekreterare

Paragrafer

38-50

Kerstin Frimodig

Ordförande

Tuva Lund

Justerare

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

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2017-06-12

Anslaget den

Nedtas den

2017-06-21

2017-07-13

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen
Underskrift

_________________________
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§ 38
Ledamotsinitiativ: Byggprojekt och investeringar
(von/2017:118)
Beslut
1.Vård- och omsorgsnämnden för till protokollet att det tagit del av informationen om byggprojekt och investeringar.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ledamotsinitiativet är åtgärdat.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2017 att motta
och bifalla beredning av Kia Hjeltes (M) och Willy Viitalas (M) ledamotsinitiatv ”Byggprojekt och investeringar”. Kia Hjelte (M) och Willy Viitala
(M) föreslår i ledamotsinitiativet att vård- och omsorgsnämnden tillser att
ansvariga för byggprojekten på tekniska förvaltningen kommer till nämnden
för att ge utförliga redovisningar av samtliga byggprojekt med genomarbetade tidsangivelser och kostnadskalkyler. Detta avser byggprojekten Allégården, Fittja, Samariten samt Vårsta.
Som svar på ledamotsinitiativet har ansvariga vid tekniska förvaltningen
bjudits in till sammanträdet för att informera enligt ovan.
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§ 42
Information från förvaltningen (von/2017:119, von/2017:3)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av informationen.

Sammanfattning
Information från förvaltningschefen
Förvaltningschef Pia Bornevi informerar om åtgärder vidtagna efter Lex Sarah anmälan på Aleris vård- och omsorgsboende i Riksten samt om återinvigningen av gruppbostäderna på Storvretsvägen
Lex Sarah anmälan- kvalitetschef Christina Almqvist
Kvalitetschef Christina Almqvist informerar om en Lex Sarah- anmälan.
Anhörigsamordnarna- verksamhetsinformation från Johan Nicander och Janina Stenlund
Anhörigsamordnarna Johan Nicander och Janina Stenlund informerar om
den verksamhet som de bedriver.
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§ 43
Ekonomisk månadsuppföljning (von/2017:83)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per maj 2017.
Sammanfattning
Prognosen per maj 2017 visar ett nollresultat för helåret. Det finns risker
som är lyfta på enhets- och sektionsnivå motsvarande 14 miljoner kronor.
De största prognosticerade underskotten finns inom personlig assistans, externa placeringar SoL och externa placeringar LSS. Likväl som det finns
risker ser vi också möjligheter till att balansera underskottet. Prognosen är
därför justerad på controllernivå då ambitionen är att nå ett nollresultat vid
årets slut.
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§ 44
Äskande av tilläggsmedel (von/2017:122)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen tilldela nämnden en
tilläggsbudget om 8 miljoner kronor för att täcka merkostnader för externa
placeringar.

Ärendet
Behov av platser

I enlighet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
har kommunen ett grundläggande ansvar för att människor med funktionsnedsättning ska få bra bostäder. Kommunen ska inrätta bostäder med särskild service för dem som till följd av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring och behöver sådant boende.
Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska kommunen planera sina insatser för äldre
och inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för människor som behöver särskilt stöd.
Ett beslut om insatsen bostad med särskild service eller vård- och omsorgsboende skall verkställas inom skälig tid, utifrån rådande situation och behov. Det innebär att en person som beviljas insats i princip ska kunna flytta
in i sin bostad tämligen omgående.
Nämnden har framfört behov av nya boenden i boendeplanen, omvärldsanalysen och i budgetarbetet för kommande planperiod. Prognosen för 20172020 visar ett behov av 10 nya platser inom vård- och omsorgsboenden
samt 6 nya platser inom grupp- och serviceboenden per år. Idag köper vårdoch omsorgsnämnden externa placeringar både inom äldreomsorgen och
funktionsnedsättningsområdet främst på grund av brist på interna platser
men också då specialresurser och/eller specialkompetens saknas i kommunen.
Utvecklingen för köp av externa placeringar visas i tabellen nedan.

Externa placeringar, SoL1
Externa placeringar, LSS2

1
2

Exklusive korttidsplaceringar
Inklusive SoL-beslut enligt 4:1.

Årsplatser
Årsplatser

2014

2015

2016

Prognos
2017

73,1

66,4

80,6

87,6

35,6

36,7

39,4

48,9
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Kostnader för externa placeringar

Bristen på antalet platser i egen regi har en direkt påverkan på vård- och
omsorgsnämndens ekonomi då kostnaden för en extern placering ofta överstiger kostnaden för en intern placering. För 2017 prognostiserar vi att betala
30,5 miljoner kronor i merkostnader för externa placeringar. Jämförelsen är
gjord utifrån nettopriset/dygn (snitt).
Nedan redovisas merkostnader för externa placeringar inom SoL respektive
LSS.
2017 – prognos SoL3
Pris per dygn, netto

Extern regi
2 056 kr

2017 – prognos SoL
Merkostnad per dygn
Externa placeringar
Summa merkostnad
Årlig merkostnad

205 kr
87,6
17 958 kr
6 554 670 kr

2017 – prognos LSS4
Pris per dygn, netto

Extern regi
4 042 kr

2017 – prognos LSS
Merkostnad per dygn

Egen regi
2 700 kr

1 342 kr

Externa placeringar

48,9

Summa merkostnad

65 624 kr

Årlig merkostnad

Egen regi
1 851 kr

23 952 687 kr

Prognos 2017
Det totala prognostiserade underskottet för externa placeringar är 9,6 miljoner kronor för 2017. Externa placeringar SoL5 prognostiserar ett underskott
mot budget om 4,2 miljoner kronor. Demensplatser prognostiserar ett underskott på 8,8 miljoner kronor, medan somatiska platser prognostiserar ett
överskott på 4,6 miljoner kronor.

3

Ö/u 65 år SoL
Inklusive SoL-beslut enligt 4:1.
5
Exklusive korttidsplaceringar
4
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Externa placeringar LSS6, boende för vuxna, prognostiserar ett underskott
mot budget med 5,4 miljoner kronor.
Underskottet som prognostiseras är en konsekvens av bristen på platser i
egen regi och de merkostnader vi behöver betala per extern placering. Underskottet kommer att bestå, och öka, om vi inte kan möta upp med nya boenden i kommunen. Alternativet, för att dämpa underskottet, är att genomföra effektiviseringsåtgärder i verksamheten, vilket kan få konsekvenser för
både brukare och medarbetare.
Att hämta hem 9,6 miljoner kronor under 2017, utan konsekvenser för verksamheten, anses vara mycket svårt. En tilläggsbudget om 8 miljoner kronor
föreslås därför tilldelas vård- och omsorgsnämnden.
Yrkande

Kia Hjelte (M) och Willy Viitala (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget,
bilaga.
Christina Tibblin (M), Aram El Khoury (KD) och Johan Holmberg (SD)
och yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yrkandemotiveringen biläggs
protokollet.
Protokollsanteckning

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Fredrik Ahlinder (TUP) får
lämna en protokollsanteckning:
Det är mycket pengar som går till externa placeringar inom SOL och LSS
boenden som skulle kunna gå till t ex fler medarbetare eller att utveckla
verksamheterna. Vi i Tullingepartiet har tidigare lagt en motion om ett nytt
äldreboende i Tullinge då prognoserna pekar på att det blir fler äldre.
Vi kommer fortsätta driva frågan vidare så att medborgare ska kunna ges
möjlighet att bo kvar i den kommundel där man har sitt sociala nätverk och
känner trygghet i närmiljön oavsett vilket stöd eller hjälpbehov man behöver.

6

Inklusive SoL-beslut enligt 4:1
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§ 45
Genomlysning och analys hur vi kan förbättra verksamheten inom vård- och omsorgsboende (von/2017:109)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens genomlysning och
analys av hur verksamheten på vård- och omsorgsboende kan förbättras.

Sammanfattning
Med anledning av att lågt resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning har
vård- och omsorgsförvaltningen genomfört en genomlysning avverksamheten inom vård- och omsorgsboende. Syftet med genomlysningen är att hitta
förbättringsområden för att de äldre ska känna sig nöjda och trygga med
omsorgen i Botkyrka.
Utifrån genomlysningen har förvaltningen analyserat resultatet och lämnat
rekommendationer till förbättring. Förvaltningen kommer att med utgångspunkt i rekommendationerna fortsätta förbättringsarbetet för att de äldre ska
känna sig trygga och nöjda med verksamheten inom vård- och omsorgsboende.
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§ 46
Yttrande över motion - Servicehus också i Tullinge och
Norra Botkyrka (M) (von/2017:104)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avstyrker motionen.
Reservation

Willy Viitala (M), Kia Hjelte (M), Christina Tibblin (M), Fredrik Ahlinder
(TUP) och Johan Holmberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Det har inkommit en motion från Moderaterna till kommunfullmäktige där
de föreslår att vård- och omsorgsnämnden ska få i uppdrag att i samverkan
med samhällsbyggnadsnämnden verka för att det byggs servicehus i Tullinge, Norra Botkyrka och Vårsta.
Idag finns det ett servicehus i kommunen, Orren i Tumba. Vård- och omsorgsförvaltningen anser att behovet av boendeplatser på servicehus redan
anses kunna tillgodoses av de platser som finns på Orren.
Yrkande

Willy Viitala (M), Kia Hjelte (M), Christina Tibblin (M), Fredrik Ahlinder
(TUP) och Johan Holmberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer efter nämndens godkännande proposition på ordförandeförslaget mot Willy Viitalas (M), Kia Hjelte (M), Christina Tibblin (M),
Fredrik Ahlinder (TUP) och Johan Holmbergs (SD) yrkande om bifall till
motionen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.
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§ 47
Yttrande över motion- Vård- och omsorgsboende med profilering (M) (von/2017:102)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avstyrker motionen.
Reservation

Willy Viitala (M), Kia Hjelte (M) och Christina Tibblin (M) reserverar sig
mot beslutet.

Sammanfattning
Det har inkommit en motion från Moderaterna där de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att undersöka möjligheten till profilboende för vård- och omsorgsboenden i Botkyrka
kommun.
Idag finns det ett flertal boendeplatser med profilerade inriktningar. Detta är
främst profiler utifrån vårdbehov, exempelvis platser med demens eller somatisk inriktning. Det finns även platser med en finsk profilering, därutöver
pågår en gemensam översyn från vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen om att se över möjligheten att på sikt kunna erbjuda boendeplatser profilerade mot äldre med psykisk ohälsa. På de två kommande
vård- och omsorgsboenden som kommer stå klara 2020-2021 kommer det
finnas platser med både demens och somatisk inriktning och förvaltningen
ser inget behov av att ändra inriktning på dessa boenden.
Yrkande

Willy Viitala (M), Kia Hjelte (M) och Christina Tibblin (M) yrkar bifall till
motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer efter nämndens godkännande proposition på ordförandeförslaget mot Willy Viitalas (M), Kia Hjelte (M) och Christina Tibblins
(M) yrkande om bifall till motionen och finner att nämnden beslutar enligt
ordförandeförslaget.
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§ 48
Anmälningsärenden (von/2017:2)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av
ärendena.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige:
§ 64 KF 2017-04-27 Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet
§ 65 KF 2017-04-27 Kommunens årsredovisning 2016
§ 66 KF 2017-04-27 Ombudgeteringar från 2016 till 2017
§ 67 KF 2017-04-27 Förutsättningar för nämndernas arbete med mål och
budget 2018 med flerårsplan 2019-2021
§ 80 KF 2017-04-27 Policy och riktlinjer för representation
2017-06-07 Protokoll- förvaltningssamverkan (på bordet)
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§ 49
Delegationsbeslut (von/2017:1, von/2017:101, von/2017:112,
von/2017:40, von/2017:43)
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.
Ordförande
A1 Rättidsprövning av överklagat nämndbeslut, ansökan om bostadsanpassningsbidrag, von/2017:40
Förvaltningschef
G1 Tillförordnade av medicinskt ansvarig sjuksköterska, von 2017:10
Verksamhetschef
B 45: Yttrande till förvaltningsrätten: särskild avgift enligt LSS,
von/2017:43
Kvalitetschef
F1: Anmälan Lex Sarah, von/ 2017:101
Myndighet:
Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 2017-0401- 2017-04-30
Delegationsbeslut beslutade av handläggare bostadsanpassning 2017-04-01
2017-04-30
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§ 50
Ärenden från dialogforum (von/2017:9)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som
svar på Tumba dialogforums fråga.

Sammanfattning
Vid Tumba dialogforums möte den 28 mars ställdes en fråga till vård- och
omsorgsnämnden gällande hur nämnden kan säkerställa att det finns tillräckligt med äldreboendeplatser i området.
Genom att årligen ta fram en boendeplan och i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen arbeta för att få flera alternativ på byggbar mark som
kan användas till äldreboenden arbetar kommunen för att kunna säkerhetsställa behovet av äldreboendeplatser.
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YRKANDE
Vård- och omsorgsnämnden
2017-06-02
Ärende 4

Äskande av tilläggsmedel (von/2017:122)

Vi vill först markera att vi ställer oss bakom äskande av tilläggsmedel.
Däremot är vi nödsakade att påpeka att Moderaterna har, under fler års tid, påtalat
behovet av att bygga fler boenden (oavsett regi). Vi vet att externa platser blir dyrare,
särskilt när det saknas upphandlade avtal (där Riksten Aleris är ett exempel på
motsatsen). Trots detta välkända faktum kan vi konstatera att tjänstemännen uppskattar
merkostnaderna för externa placeringar till 30,5 miljoner kronor för i år.
Ansvaret för detta åligger förstås inte enbart Vård- och omsorgsnämnden. Utan vi
menar på att ansvaret vilar på såväl den politiska ledningen som
Samhällsbyggnadsförvaltningen i allmänhet och Tekniska nämnden i synnerhet.
Detta borde ha prioriterats upp för länge sedan. Vi kan bara hoppas att det kommer att
bli bättre framgent.
Vi föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta
att

yrka bifall till ordförandeförslaget

Kia Hjelte

Willy Viitala

