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§1
Information från förvaltningen (von/2018:3)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av informationen.

Sammanfattning
Kvalitetsrapport- kvalitetschef Christina Almqvist redogör för kvalitetsrapport för januari 2018.
Resultatet från medarbetarundersökningen- HR-operativ chef Åsa Olsén redogör för förvaltningens resultat i medarbetareundersökningen.
Information från förvaltningschefen- förvaltningschef Pia Bornevi informerar om status för pågående investeringar och byggprojekt. Förhandlingar
pågår mellan tekniska förvaltningen och Sterner Stenhus AB gällande
oklarheter i avtal kring tidsplaner för Tumba vård- och omsorgsboende. 20
boende har flyttat till Strandängsgården och handläggarna på Myndighet har
flyttat till DeLavals lokaler.
Gällande ombyggnationen av Allégården så har ”In3prenör” vunnit byggupphandlingen, rivningsentreprenör är ännu ej upphandlat. En utredning föreslås för att undersöka möjligheten till att öka platser från 58 till 60.
Förfrågningsunderlaget för modulbyggnation av gruppboendet Sandstugan
går ut på upphandling inom kort.
Brandtillsyn på Orrens Serviceboende är genomförd och fortsatta diskussioner med Botkyrkabyggen pågår om kommande investeringar i brandskyddet.
Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt ramavtalet gällande exploateringsprojekt för Hallunda gård där planer finns att bygga ett vård- och omsorgsboende och en gruppbostad. Samråd för detaljplanen för området planeras
under 2018 med antagande av planen under 2019. Byggstarten är planerad
till 2021.
Lex Maria- anmälan- Lena Mäkinen, ny medicinskt ansvarig sjuksköterska
på förvaltningen, presenterar sig för nämnden samt informerar om en Lex
Maria anmälan som gjorts.
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§2
Årsredovisning (von/2017:237)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden bordlägger ärendet.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att bordlägga ärendet i enlighet med
ordföranden Tuva Lund (S) yrkande.
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§3
Uppföljning internkontroll (von/2018:31)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av internkontroll
2017.

Sammanfattning
Uppföljningen av internkontroll för 2017 visar att fem kontrollmoment bedöms som dåliga (rött), två som okej (gult) och åtta som bra (grönt). Där
avvikelser har påträffats har förslag till åtgärder tagits fram vilka även presenteras i uppföljningsrapporten.
Yttrande

Kia Hjelte (M), Christina Tibblin (M) och Nellie Eriksson (M) lämnar in ett
särskilt yttrande, bilaga.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs protokollet.
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§4
Ekonomisk månadsuppföljning
Beslut
Ärendet utgår.
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§5
Kompetensförsörjningsplan (von/2018:16)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar Kompetensförsörjningsplan 2019–2022
med bilaga.

Motivering
En stor del i att kvalitetssäkra medborgarnas omsorg handlar om att investera i personalens kompetensutveckling. Den här planen ger en bra bild av
vilket behov av kompetensutveckling som finns i organisationen. Vi i den
rödgröna majoriteten har de senaste åren möjliggjort för att systematisk arbetat med att förstärka personalens utbildning. Det har gett resultat och vi
har ökat antalet anställda med undersköterskeutbildning. Det arbetet ska
fortsätta.
En annan viktig grupp att lyfta fram är enhetscheferna. Inte sällan är det så
att chefer inom vård- och omsorg har högre arbetsbelastning, i form av fler
medarbetare under sig, fler medborgare- och anhörigkontakter och verksamhet som pågår dygnet runt. Kommunstyrelsen har beslutet om en översyn gällande enhetschefer inom vård- och omsorgs förutsättningar för chefoch ledarskapet. Det är en viktig del i att kunna skapa bättre förutsättningar
för ledarskap i vård och omsorg.
Även språkfrågan är viktig. Medborgarna ska vara trygga och för att undvika missförstånd behöver kommunen tillgodose språkundervisning för de
medarbetare som har behov av det.
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§6
Upphävande av demensstrategi (von/2018:14)
Beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen upphäver demensstrategin som eget dokument.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-26 om riktlinjer och regler för
kommunens styrdokument. Enligt beslutet ska styrdokument revideras och
dess behov ses över minst vart femte år. Vård- och omsorgsnämnden har sedan 2014 en demensstrategi som uppdaterats årligen. Strategin togs fram för
att utveckla en långsiktig plan för hur arbetet med personer med demenssjukdomar skulle bedrivas och beskrev nya arbetssätt och medföljande kostnader.
Det nya arbetssätt som den ursprungliga strategin beskrev är idag implementerat som en del av förvaltningens löpande verksamhet. Demensstrategin som fristående dokument tjänar inte längre det syfte som den ursprungligen hade. Förvaltningen förslår därför att demensstrategin som fristående
dokument upphävs och att förvaltningens demensarbete istället inkluderas i
förvaltningens omvärldsanalys och i flerårsplaner och verksamhetsplaner.
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§7
Riktlinje för avgifter inom vård- och omsorg (von/2018:15)
Beslut
1.Vård- och omsorgsnämnden antar de reviderade riktlinjerna för avgifter
inom vård och omsorg.
2.Vård- och omsorgsnämnden beslutar att riktlinjerna ska gälla från och
med 1 mars 2018.

Sammanfattning
Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende regleras i
8 kap socialtjänstlagen (SoL). Avgifter enligt LSS regleras i §§18-20 lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Av lagen framgår att:
Avgifterna ska vara skäliga.
Avgifterna inte får överstiga kommunens självkostnader.
Avgifterna får differentieras med hänsyn till den enskildes ekonomiska förhållanden.
Den enskilde ska förbehållas tillräckliga medel för sina normala levnadsomkostnader (förbehållsbelopp).
Avgifterna justeras årligen då prisbasbeloppet fastställs av regeringen. För
2018 är prisbasbeloppet 45 500:-.
De ändringar som gjorts i riktlinjerna, utöver justeringar utifrån prisbasbeloppet, är att avgift för servicehus lagts till (rubrik 4.5 Servicehus). Beslut
om den nya avgiften togs av kommunfullmäktige 2017-12-19.
Vidare har en ändring gällande avdrag för matkostnader på vård- och omsorgsboende föreslagits (rubrik 5.5 Uppehåll). Detta för att man ska kunna
få avdrag för större måltider (lunch och/eller middag) om man planerar att
äta dessa på annan plats t.ex. hemma hos anhöriga.
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§8
Anmälan av delegationsbeslut (von/2018:12)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att samtliga beslut som fattas genom
delegation enligt 6 kap. 37 § samt 7 kap. 6 och 7 §§ kommunallagen
(2017:725) (”KL”) ska anmälas till nämnden.

Sammanfattning
Enligt den nya kommunallagen (2017:725) ska nämnden besluta om i vilken
utsträckning som beslut fattade med stöd av delegation från nämnden ska
anmälas till nämnden eller protokollföras separat. Vård- och omsorgsförvaltningens förslag är att beslut fattade med stöd av delegation enligt 6 kap.
37 § samt 7. kap 6 och 7 §§ ska anmälas till nämnden.
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§9
Semestervistelse för boende på vård- och omsorgsboende
(von/2017:259)
Beslut
1.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna utredningen gällande semestervistelse för boende på vård-och omsorgboende och servicehus.

2.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att
utreda möjligheten att införa semestervistelse för personer med hemtjänstinsatser samt vidare utreda möjligheten att anordna dagsvistelser
för äldre boende på vård- och omsorgsboende och servicehus och återkomma till nämnden i juni.

Motivering
Att åka på sommarsemester är något som många av oss tar för givet. Att
äldre ska få möjlighet att komma på en sommarvistelse och miljöombyte
under sommaren är viktigt men långt ifrån självklart. Att få möjlighet att
bada i havet, sola, plocka blåbär i skogen och äta picknick i gräset handlar
om frihet, ger guldkant i vardagen och är hälsofrämjande.
I den genomlysning av hemtjänsten och vård- och omsorgsboendena som
nämnden tagit initiativ till framgår det att äldre i Botkyrka upplever sämre
hälsa jämfört med äldre i andra kommuner. Det gör att det blir viktigare för
Botkyrka att jobba med det hälsofrämjande och hälsoförebyggande.
Utifrån det utredningsbidrag som gavs i samband med besvarandet av Krisdemokraternas motion har förvaltningen kommit fram till att det inte är möjligt för personer på vård och äldreomsorgsboenden att åka på sommarkollo
under flera dagar i sträck. Däremot öppnar utredningen för att erbjuda dagsutflykter för äldre som bor på vård- och omsorgsboenden och att äldre med
hemtjänst även kan erbjudas möjlighet att komma på längre sommarvistelser. Därför ger vi förvaltningen ett nytt uppdrag med återrapportering vid
sammanträdet i juni.
Yrkande

Aram El Khoury (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Yttranden

Aram El Khoury (KD) samt Kia Hjelte (M), Christina Tibblin (M) och Nellie Eriksson (M)
lämnar in särskilda yttranden, bilagor
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§ 11
Yttrande över motion “ Återinför kontaktpolitiker ”
(von/2017:228)
Beslut
1.Vård och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avstyrker
motionen.
2. Vård och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur nuvarande kontaktpolitikersystem kan utvecklas så att vi förtroendevalda har
möjlighet till att göra verksamhetsbesök. Uppdraget ska redovisas senast i
juni 2018.
Reservation

Kia Hjelte (M) och Christina Tibblin (M) reserverar sig mot beslutet att avstyrka motionen.

Motivering
I april 2015 beslutade nämnden om nuvarande koncept för kontaktpolitikerskapet i vård- och omsorgsverksamheten. Konceptet var ett upplägg som vi
lånade från utbildningsnämnden. Där nämndens ledamöter och ersättare
hamnade i olika ansvarsgrupper som motsvarade nämndens olika verksamhetsområden. Däremot kan vi konstatera att konceptet inte har fungerat som
vi hoppades.
För att vi som förtroendevalda ska kunna fullfölja vårt uppdrag i nämnden
på ett bra sätt är det viktigt att vi har möjlighet att besöka verksamheterna.
Både för att få en bild av verksamheterna vi är ansvariga för men också för
att kunna ha en dialog med de medborgare som nyttjar vår verksamhet.
Samtidigt är det viktigt att det sker på ett sådant sätt som tar hänsyn till
medborgarnas fokus.
Eftersom det redan finns ett koncept väljer vi att bifalla förvaltningens förslag om att föreslå fullmäktige att avstyrka motionen. Men vi lägger ett til-läggsyrkande om att förvaltningen får i uppdrag att utreda hur nuvarande
kontaktpolitikersystem kan utvecklas.
Yrkande

Kia Hjelte (M) och Christina Tibblin (M) yrkar bifall till motionen samt yrkar bifall till tilläggsyrkande från majoriteten, bilaga.
Propositionsordning

Ordförande Tuva Lund ställer efter nämndens godkännande Kia Hjelte (M)
och Christina Tibblins (M) yrkande om bifall till motionen mot ordförande-
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förslagets avslagsyrkande på motionen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att yrkandemotiveringen får biläggas
protokollet.
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§ 12
Beställning av gruppbostad LSS, inflyttning 2020
(von/2018:8)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att beställa en ny gruppbostad av Tekniska nämnden för inflyttning 2020.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen beskriver i sin boendeplan att det finns ett
behov av minst sex nya platser årligen i form av nya lägenheter eller köp av
platser.
Funktionskrav är generella och ska uppfylla kraven för en gruppbostad med
fullvärdiga lägenheter. Inför varje bygg- och planeringsprocess måste Vårdoch omsorgsförvaltningen kontaktas då specifika utformningskrav kan
komma att ställas beroende på vilka individer som är tänkta att flytta in i
gruppbostaden samt utifrån vård- och omsorgsnämndens lokalfunktionsprogram.

13[22]

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-02-20

§ 13
Beställning av gruppbostad LSS, inflyttning 2020
(von/2018:9)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att beställa en ny gruppbostad av Tekniska nämnden för inflyttning 2020.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen beskriver i sin boendeplan att det finns ett
behov av minst sex nya platser årligen i form av nya lägenheter eller köp av
platser.
Funktionskrav är generella och ska uppfylla kraven för en gruppbostad med
fullvärdiga lägenheter. Inför varje bygg- och planeringsprocess måste Vårdoch omsorgsförvaltningen kontaktas då specifika utformningskrav kan
komma att ställas beroende på vilka individer som är tänkta att flytta in i
gruppbostaden samt utifrån vård- och omsorgsnämndens lokalfunktionsprogram.
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§ 14
Beställning av gruppbostad LSS, inflyttning 2021
(von/2018:10)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att beställa en ny gruppbostad av Tekniska nämnden för inflyttning 2021.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen beskriver i sin boendeplan att det finns ett
behov av minst sex nya platser årligen i form av nya lägenheter eller köp av
platser.
Funktionskrav är generella och ska uppfylla kraven för en gruppbostad med
fullvärdiga lägenheter. Inför varje bygg- och planeringsprocess måste Vårdoch omsorgsförvaltningen kontaktas då specifika utformningskrav kan
komma att ställas beroende på vilka individer som är tänkta att flytta in i
gruppbostaden samt utifrån vård- och omsorgsnämndens lokalfunktionsprogram.
Yrkande

Ordförande Tuva Lund (S) yrkar på följande ändring: beställning av gruppbostad för inflyttning 2021 istället för 2020.
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§ 15
Beställning av gruppbostad LSS, inflyttning 2021
(von/2018:11)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att beställa en ny gruppbostad av Tekniska nämnden för inflyttning 2021.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsförvaltningen beskriver i sin boendeplan att det finns ett
behov av minst sex nya platser årligen i form av nya lägenheter eller köp av
platser.
Funktionskrav är generella och ska uppfylla kraven för en gruppbostad med
fullvärdiga lägenheter. Inför varje bygg- och planeringsprocess måste Vårdoch omsorgsförvaltningen kontaktas då specifika utformningskrav kan
komma att ställas beroende på vilka individer som är tänkta att flytta in i
gruppbostaden samt utifrån vård- och omsorgsnämndens lokalfunktionsprogram.
Yrkande

Ordförande Tuva Lund (S) yrkar på följande ändring: beställning av gruppbostad för inflyttning 2021 istället för 2020.
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§ 16
Upphandling av enstaka platser (von/2018:29)
Beslut
1.Vård- och omsorgsnämnden delegerar till förvaltningschef att genomföra en upphandling av externa platser, särskilt boende för äldre.
2.Vård och omsorgsnämnden delegerar till förvaltningschef att besluta om
antagande av leverantörer för uppdraget.

Sammanfattning
Mot bakgrund av de osäkerhetsfaktorer som finns gällande tidsplaner för
beställda om- och nybyggnationer av vård- och omsorgsboenden bedömer
förvaltningen i samråd med upphandlingsenheten att två åtgärder behöver
genomföras omgående:
3. Den första åtgärden innebär att förhandla med befintliga ramavtalsleverantörer för att säkerställa att nya vårdenheter som tillkommit under avtalsperioden kan ingå i befintliga avtal. För denna åtgärd bedömer förvaltningen
och upphandlingsenheten att det inte behövs något formellt beslut i nämnden då detta är en verkställighet som kan hanteras inom ramen för befintligt avtal.
4. Den andra åtgärden innebär att förvaltningen i samråd med upphandlingsenheten ges i uppdrag att omgående genomföra en ny upphandling av
kompletterande avtal för vård- och omsorgsboenden. Dessa avtal ska sedan
ersätta befintliga avtal när dessa går ut i juni 2019. Samma kravspecifikation på platserna ska gälla för den nya upphandling, som gäller för befintliga ramavtal.
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§ 17
Utreda möjligheten till utökat antal platser på Allégården
(von/2018:30)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag
att utreda möjligheten att utöka antalet lägenheter på Allégårdens vård- och
omsorgsboende från tidigare 58 lägenheter, till 60 lägenheter.

Sammanfattning
Tekniska förvaltningens byggprojektledare har i samråd med extern arkitekt
bedömt att det finns möjlighet att tillföra ytterligare två lägenheter vid ombyggnation av Allégårdens vård- och omsorgsboende.
Detta medför att antalet vård- och omsorgsplatser skulle kunna utökas från
tidigare beslutade 58 platser, till 60 platser. Vård- och omsorgsförvaltningen
inväntar ritningsförslag från tekniska förvaltningen med eventuella tillkommande kostnader samt eventuell omfördelning av allmänna ytor och personalutrymmen inför ställningstagande från verksamheten.
Protokollsanteckning

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Kia Hjelte (M) får göra en protokollsanteckning:
Det är väl önskvärt i sig med fler lägenheter, kommunen har under lång tid brottats med
brister därvidlag.
Allégården har utretts ett antal gånger med förseningar och stora fördyringar som följd.
Vi förutsätter att nämnden får information om eventuella fördyringar och eventuella förseningar som gör att Allégården inte är inflyttningsklar årsskiftet 2018–2019.
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§ 18
Anmälningsärenden (von/2017:2, von/2018:2)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av
ärendena.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige
§ 215 Mål och budget 2018 med flerårsplan 2019-2021 (KS/2017:91),
von/2017:224
§ 249 KF 2017-11-23 Avsägelser och fyllnadsval; ny ersättare i VON och
avsägelse av ersättare i VON samt ledamot i KPR, von/2017:60
§ 261 KF 2017-12-19 Avsägelser och fyllnadsval; ny ersättare i VON ,
von/2017:60
Kommunledningsförvaltningen
Beredningsuppdrag- Beredningsuppdrag - Översyn av lönenivåer och löneutveckling för chefer inom vård och omsorg ( KS/2017:763)
Tekniska nämnden:
§ 135 Rapportering av pågående investeringsprojekt 2017 inom lokalförsörjning och fastighet ( TEF/2017:43), von/2017:2
Vård- och omsorgsförvaltningen
Sammanställning av domar, LSS, kvartal 4 2017
Sammanställning av domar, Socialtjänstlagen, kvartal 4 2017
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 4 2017
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS, kvartal 4 2017
Protokoll- Förvaltningssamverkan 2018-02-13 ( på bordet)
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§ 19
Delegationsbeslut (von/2017:1, von/2017:159, von/2017:255,
von/2017:257, von/2018:1, von/2018:21)
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:
Ordföranden:
A 1: Överflytt av arkivansvar för bostadsanpassningen, von/2017:255
A 1: Yttrande över detaljplan Rikstens friluftsstad, del 4, von/2017:257
Förvaltningschef:
A 3: Yttrande till JO gällande förenklad delgivning, von/2017:220
A 7: Avtal FoU Södertörn, von/2017:253
G11: Avtal avseende upphörande av anställning, von/2018:21
Verksamhetschef
B: 35 Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut, von/2017:236
B: 35 Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut, von/2017:234
B: 35 Komplettering till yttrande till IVO gällande klagomål mobila teamet,
von, 2017:159
Sektionschef:
G:5 Skriftlig varning enligt AB § 11, von/2017:206
G:5 Skriftlig varning enligt AB § 11, von/2018:24
Medicinsk ansvarig sjuksköterska
E1: Lex Maria- anmälan, von/2017:252
Myndighet
Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 2017-1101- 2017-11-30 ( von/2017:1) och 2017-12-01- 2017-12-31
Delegationsbeslut fattade av handläggare för bostadsanpassning, 2017-1101- 2017-11-30 och 2017-12-01- 2017-12-31
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§ 20
Ärenden från dialogforum (von/2018:4)
Det finns inga ärenden att redovisa.
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§ 21
Ledamotsinitiativ
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden mottar ledamotsinitiativet.

Sammanfattning
Fredrik Ahlinder (TUP) lämnar in ett ledamotsinitiativ ”Bjud in Botkyrka
kommuns rehabenhet till ett nämndsammanträde”.
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2018-02-20
Ärende 3

Uppföljning internkontroll(von/2018:31)

Uppföljningen av internkontrollen för 2017 visar att fem kontroller visar rött, d.v.s. är
inte godkända, två visar gult och bedöms som okej, medan åtta kontroller är
godkända och därmed gröna. Lite drygt hälften av kontrollerna får grönt och det är
inte i vårt tycke tillräckligt bra. Det borde vara ännu fler gröna kategorier.
Det som inte heller är så bra är att de kontroller som visar rött är sådana som vi
tidigare år har skrivit yttranden om. Hit hör exempelvis representation och inköp och
hyra av bil. Det står i tjänsteskrivelsen att förbättringar har skett under 2017, men vi
vill ändock starkt påtala att det förblir mycket bekymmersamt, samt att det är
oförståeligt att detta inte hanteras bättre.
När en t.ex. representation har hanterats fel, borde det inte vara så att den sänds
tillbaka till den som skrivit den för att ”göra om och göra rätt”? Samma sak gäller vid
användning av kommunens poolbilar, där borde det inte kunna gå att göra fel,
beskrivningen kring hanteringen av poolbilar är väldigt tydlig.
Det tillkommer även från HR att introduktionen/utbildningen av chefer inte heller
hanteras rätt. Vi kan inte slarva med introduktionen då detta ger ett oseriöst intryck
av oss som arbetsgivare.
Det är likaledes bekymmersamt att kontrollerna visar rött för kategorin om utdrag ur
belastningsregistret. Det är mycket illa och kan få direkta konsekvenser på
individnivå. Detta måste bara fungera.
Kia Hjelte
Christina Tibblin
Nellie Eriksson

SÄRSKILT YTTRANDE
Vård- och omsorgsnämnden

9. Semestervistelse för boende på vård- och omsorgsboende (von/2017:259)
Många äldre känner sig ensamma och bristen på social samvaro är stor även hos många som får hjälp
från äldreomsorgen. Detta skapar både psykiskt och fysiskt lidande. Syftet med vårt förslag om
seniorkollo är att uppnå positiva hälsoeffekter hos Botkyrkas äldre genom att erbjuda deltagarna social
samvaro och roliga aktiviteter, t. ex. matlagning, boule, bingo och allsång. Forskare har studerat
fenomenet sommarkollo för äldre närmare och hittat en rad mycket positiva effekter som förbättrad
sömn och minskat läkemedelsintag.
Det är glädjande att Vård- och omsorgsnämnden är positiv till vårt förslag. Att utreda möjligheten att
införa semestervistelse för personer med hemtjänstinsatser samt vidare utreda möjligheten att anordna
dagsvistelser för äldre boende på vård- och omsorgsboende och servicehus tycker vi är ett förslag till
beslut som vi kan ställa oss bakom. Vi hoppas förstås att ännu fler äldre i Botkyrka kommer i framtiden
att få möjlighet till semestervistelse i olika former.

Botkyrka 2018-02-20

Aram El Khoury (kd)

SÄRSKILT YTTRANDE
Vård- och omsorgsnämnden
2018-02-20
Ärende 9

Semestervistelse för boende på vård- och omsorgsboenden

Vi anser att förvaltningens utredning är tydlig och bra. Vi har tidigare redogjort för
vår hållning kring kvaliteten kring dagliga aktiviteterna är det som prioriteras högre.
Det är specifikt just kvalitetsfrågorna som borde vara nämndens huvudfokus.
Vi yrkar inte avslag på att utreda frågan om detta kan införas i hemtjänsten, men vi
vill göra några medskick till utredningen:
Kommer alla personer med hemtjänst komma att bli berörda av detta?
Kan beslutet gälla även de med privat hemtjänst?
Kan de med hemvårdsbidrag inkluderas i förmånen?
Kan de som valt hemtjänst men är beroende av anhörigvård komma ifråga?
Hur kan man säkra transparens och rättssäkerhet och att alla behandlas lika?
Det även viktigt att nämnden får en tydlig information kring hur detta ska finansieras.

Kia Hjelte
Christina Tibblin
Nellie Eriksson

Vård- och omsorgsnämnden
Ärende 11

YRKANDE
2018-02-20

Yttrande över motion ”Återinför kontaktpolitiker”

Vi vill påpeka att det förslag som blev beslut 2015-04-14, ärende 29 om
kontaktpolitiker vid vård- och omsorgsnämndens verksamheter aldrig, enligt vårt
förmenande, blev effektuerat.
Nämndens ansvar skulle delas upp i fem verksamhetsområden och nämndens
förtroendevalda skulle tilldelas dessa grupper/områden. Det skulle anordnas
temakvällar för politiker så att de skulle kunna få lära sig mer om verksamheterna.
Det står vidare att ”i sitt kontaktpolitikeruppdrag representerar man nämnden, så att
efter ett genomfört studiebesök ska en kort muntlig rapport lämnas till övriga i
nämnden”.
Ingenting av detta har blivit verklighet under åren från beslutet 2015 till idag.
Vi föreslår därför vård- och omsorgsnämnden besluta:
att bifalla motionen, samt
att yrka bifall till tilläggsyrkandet från majoriteten.
Kia Hjelte
Christina Tibblin

