SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden
2018-11-15

Alytus, kl 18:30-20:45

Plats och tid

Tuva Lund (S) , ordförande
Kerstin Amelin (V) §§ 96-101
Isak Nobuoka (MP)
Kia Hjelte (M) §§ 96-101
Kerstin Edman (TUP)
Lars Schou (S)
Johan Holmberg (SD)
Berit Larsson (S)
Aram El Khoury (KD)
Daniel Njguna (S)
Taina Virta (S) tj ers §§ 93-95
Christina Tibblin (M)
Carl Baker (M) tj ers §§ 93-95
Taina Virta (S)§§ 96-101, Khalil Abdul Jalil (S), Carl Baker (M)
§§96-101, Nellie Eriksson (M), Inger Grönberg (MP), Fredrik Ahlinder (TUP),

Beslutande

Ersättare

Övriga deltagande

Pia Bornevi, Kerstin Frimodig, Petra Oxonius, Ann- Kerstin Jakobsen, Mia Eklund, Christina Almqvist, Åsa Engwall, Jonny Willbacher, Pia Pramberger; personalrepresentant Kommunalarbetareförbundet
Carl Baker (M) §§ 93-95 och Kia Hjelte (M) §§ 96-101

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset 26 november 2018

Sekreterare

Paragrafer

Kerstin Frimodig

Ordförande

93- 101

Tuva Lund (S)

Justerare

Carl Baker (M) §§ 93-95

Kia Hjelte (M) §§ 96-101

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

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2018-11-15

Anslaget den

Nedtas den

2018-11-27
Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen
Underskrift

Kerstin Frimodig
_________________________

2018-12-19
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-11-15

§ 93
Information från förvaltningen(von/2018:3)
Beslut

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

Information från verksamheterna- Rörmossens hemtjänst- två medledare
från enheten, Ann-Kerstin Jakobsen och Mia Eklund samt verksamhetschef
för omsorgen, Petra Oxonius, presenterar Rörmossens hemtjänst och deras
framgångsrika arbete med bemötande.
Förvaltningschef Åsa Engwall och byggprojektledare Jonny Wilbacher från
tekniska förvaltningen, informerar om pågående byggprojekt: nybyggnationen i Vårsta/Ensta och ombyggnationen av Allégården och Tumba vårdoch omsorgsboende (Samariten) och gruppbostaden Sandstugan. Vid ombyggnationen av Allégården har fel och brister upptäckts som härstammar
från året då fastigheten byggdes vilket resulterar i avvikelser i pris och inflyttningsdatum för ombyggnationen.
Vid besiktningen av ombyggnationen av Samariten har fel och brister upptäckts så måste åtgärdas innan en inflyttning blir aktuell. Arbetsmiljöverket
har gett dispens och förbudet mot att driva omsorgsverksamhet i de ej renoverade lokalerna har skjutits fram ett år, men det är bråttom att få fram en
strategi för att lösa boendesituationen.
Månadsuppföljning- äldreomsorgen- kvalitetschef Christina Almqvist informerar om den senaste uppföljningen av äldreomsorgen.
Gällande byggnationen av Sandstugan så kommer tekniska förvaltningen
där att gå ut på en ny upphandlingsrunda då ingen aktör lämnat bud som
uppfyller kraven. Detta leder en försening på ca 3-4 månader.
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§ 94
Ekonomisk månadsuppföljning(von/2018:18)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per oktober 2018.
Sammanfattning

Prognosen per oktober visar ett överskott på 13,0 miljoner kronor för helåret, vilket är samma prognos som lämnades i september och vid delårsbokslut 2.
Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 5,2 miljoner kronor, funktionsnedsättningsområdet ett överskott på 6,7 miljoner kronor och myndighet
ett mindre underskott på 0,5 miljoner kronor. Centrala verksamheter prognostiserar ett överskott på 11,9 miljoner kronor.

3[12]

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-11-15

§ 95
Revidering av delegationsordning(von/2018:181)
Beslut

1.Vård- och omsorgsnämnden antar delegationsordningen.
2.Vård- och omsorgsnämnden beslutar att delegationsordningen gäller frånoch med den 1 december 2018 och ersätter tidigare delegationsordning.
Reservation

Kerstin Edman (TUP), Christina Tibblin (M) och Carl Baker (M) reserverar
sig mot beslutet.
Sammanfattning

Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort en större översyn av nämnden delegationsordning. Översynen har resulterat i ett stort antal ändringar, både
till innehåll och struktur. Det reviderade förslagets struktur överensstämmer
nu med kommunstyrelsen och flera andra nämnders delegationsordning.
Syftet med översynen är att på ett rättssäkert sätt förenkla nämndens beslutsfattande samt göra den tydligare och mer lättförståeligt. Tillägg i beslutanderätten föreslås inom vissa områden där delegationen varit otydlig för att
möta ny lagstiftning.
Yrkande

Kerstin Edman (TUP) lämnar ett ändringsyrkande, bilaga.
Christina Tibblin (M) och Carl Baker (M) yrkar bifall till Kerstin Edmans
(TUP) ändringsyrkande.
Christina Tibblin (M) och Carl Baker (M) yrkar även på följande ändring: i
punkt A2, A3, C3, C4 och C5 ska ” Den som fattat beslut om resan avgör
om en reserapport även ska avläggas till vård- och omsorgsnämnden” ändras till ”en reserapport ska alltid avläggas till vård- och omsorgsnämnden”.
Ordföranden Tuva Lund (S) yrkar avslag på ändringsyrkandena.
Lars Schou (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Propositionsordning

Ordföranden Tuva Lund (S) finner att det på beslutsmening två finns ett förslag till beslut, ordförandeförslaget och att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.
Ordföranden ställer efter nämndens godkännande ordförandeförslaget på beslutsmening ett mot Kerstin Edman (TUP) ändringsyrkande och finner att
nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget. Ordföranden ställer därefter
ordförandeförslaget på beslutsmening ett mot Christina Tibblins (M) och
Carl Bakers (M) ändringsyrkande och finner att nämnden beslutar enligt
ordförandeförslaget.
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Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Kerstin Edmans (TUP) yrkandemotivering biläggs protokollet
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§ 96
Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms
län(von/2018:190)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte ingå överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län.
Sammanfattning

Storsthlm har arbetat fram ett förslag till överenskommelse om bibehållet
kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i
Stockholms län. Överenskommelsen innebär att utflyttskommunen behåller
kostnadsansvar och myndighetsansvar om en brukare väljer att flytta till ett
särskilt boende i en annan kommun i Stockholms län. Storsthlms styrelse
rekommenderar länets kommuner att anta överenskommelsen som börjar
gälla den 1 juni 2019.
Vård- och omsorgsförvaltningen ser i dagsläget inte något behov av en
överenskommelse avseende flytt till särskilt boende i annan kommun. Den
lagstiftning som redan finns är enligt förvaltningen fullt tillräcklig när det
gäller brukarnas behov och önskemål om att flytta till annan kommun.
Förvaltningen föreslår därför att vård- och omsorgsnämnden inte ingår
överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt
boende mellan kommunerna i Stockholms län.
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§ 97
Svar på medborgarförslag: Utveckla och renovera mötesplats i Tumba(von/2018:158)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden besvarar medborgarförslaget.
Sammanfattning

Nämnden delar förslagsställarens uppfattning om mötesplatsernas förtjänst
för att öka livskvalitet och hälsan för kommunens seniora befolkning. Mötesplatsen i Tumba firad nyligen 10 års jubileum och det är ett sammanhang
där det finns möjlighet till motion medans mötesplatsen i Grödinge är mer
inriktad mot kultur. Båda mötesplatserna har stor betydelse för den sociala
gemenskapen. Precis som förslagsställaren menar så är det viktigt att förutsättningarna för senioridrott får utrymme. Utöver mötesplatserna har kommunen under senare år byggt spontanidrottsplatser som är anpassade för seniorer. Men det förebyggande och främjande arbetet är något som kommunen måste fortsätta att utveckla framöver.
Det finns inga planer på att lämna lokalerna för våra mötesplatser. När det
gäller mötesplatsen i Tumba så är det som förvaltningen beskriver; att fastigheten förvärvas av en ny hyresvärd som påbörjat ett renoveringsarbete av
fastigheten.
Mötesplatserna är öppna för alla seniorer oavsett vart i kommunen man bor
med det är klart att närheten till en mötesplats inte är oviktig, inte minst för
äldre som har nedsatt funktionsförmåga. Vår ambition är att liknande mötesplatser ska finnas i kommunens samtliga stadsdelar.
Vi delar förslagsställarens uppfattning att det är viktigt att lyssna in såväl de
aktiva deltagarna som personal om hur platserna kan utvecklas. Varje mötesplats styrs av en arbetsgrupp bestående av frivilliga seniorer samt enhetschefen för mötesplatserna. På detta sätt påverka medborgarna själva hur
verksamheten utformas och vilka aktiviteter som ska finnas på mötesplatserna. Detta för att involvera och aktivera medborgarna och därmed främja
livskvalitet och välbefinnande.
Protokollsanteckning

Lars Schou (S) deltagare i arbetsgruppen för Mötesplats Tumba, framför ett
stort tack till ordföranden och förvaltningen för deras information och pågående arbete kring mötesplatsen.
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§ 98
Nämnduppdrag- genomlysning av boendestödet i Botkyrka(von/2018:225)
Beslut
1.Vård- och omsorgsnämnden uppdrar till vård- och omsorgsförvaltningen
att göra en genomlysning av boendestödet i Botkyrka.
2. Uppdraget ska redovisas på vård- och omsorgsnämndens sammanträde i
september 2019.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden vill göra en utredning om insatsen boendestöd i
Botkyrka kommun för att säkerställa att de medborgare som är i behov av
insatsen får sina behov tillgodosedda. Med anledning av detta ger vård- och
omsorgsnämnden förvaltningen i uppdrag att göra en djupare och mer
grundlig genomlysning av hur boendestödet fungerar i Botkyrka och vid behov kan förändras för att förbättras. Uppdraget ska redovisas i form av en
rapport på nämndens sammanträde i september 2019.
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§ 99
Anmälningsärenden(von/2018:2)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att det tagit del av ärendena med tillägg enligt nedan.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen
§227 KS 2018-10-26 Inrättande av arbetsgrupp om mer valmöjligheter i
Botkyrkas hemtjänst (KS/2018:632), von/2018:224
Myndighet
Sammanställning domar SoL juli-september 2018
Sammanställning av domar LSS juli-september 2018
Förvaltningssamverkan
Protokoll 2018-10-09
Yrkande

Vård- och omsorgsnämnden godkänner efter ordförande Tuva Lunds (S) yrkande att ärendet ”KS 2018-10-26 Inrättande av arbetsgrupp om mer valmöjligheter i Botkyrkas hemtjänst (KS/2018:632), von/2018:224”.
Protokollsanteckning

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Tuva Lund (S), Lars Schou (S),
Berit Larsson (S), Daniel Njuguna (S), Taina Virta (S), Khalil Abdul Jalil
(S), Kerstin Amelin (V), Isak Nobuoka (MP) och Inger Grönberg (MP)
lämnar en protokollsanteckning som även Kia Hjelte (M), Christina Tibblin
(M) och Carl Baker (M) ställer sig bakom:
I sammanställning av domar LSS juli-september 2018 är det 16 domar gällande personlig assistans. Av dessa är det sju överklaganden där förvaltningsrätten avslagit medborgarens överklagan, i sex överklaganden har
domstolen bifallit medborgarnas överklagan och i ett överklagande delvis
bifallit medborgarens överklagan. Två överklaganden handlar om tillfällig
utökning av personlig assistans och de medborgarna har fått bifall på sina
överklaganden av förvaltningsdomstolen. Det kan noteras att i nästan hälften av domarna väljer domstolen att döma till medborgarnas fördel, även
om det då oftast rör sig om marginella ändringar.
Vi utgår från att myndigheten på vård- och omsorg tar lärdom av dessa
domslut i sitt fortsatta arbete.
Personlig assistans är en värdefull LSS-insats och politiken har utökat resurserna till personlig assistans för att kunna möta ett ökat behov. Som i all
myndighetsutövning så är det viktigt att det är behovet som styr och att det
blir rättssäkra bedömningar som utgår från medborgarnas fokus.
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Vård- och omsorgsnämnden godkänner även att Kia Hjelte (M), Christina
Tibblin (M), Carl Baker (M) och Nellie Eriksson (M) lämnar en protokollsanteckning:
Vi moderater ställer oss bakom den viktiga protokollsanteckning som majoriteten, genom ordförande Tuva Lund, ger uttryck för.
Vi vill tillägga att vi vid flera tillfällen tagit upp frågan om de ständiga
överklagandena i nämnden. Vi noterar särskilt att förvaltningen/nämnden
dessutom alltför ofta överklagar domsluten. Det sker för att utröna var
gränserna går (för skälig levnadsstandard) enligt tidigare diskussioner.
Vi menar att detta vittnar om en alltför regid hållning till lagar och förordningar. Visserligen blir de flesta domarna till Botkyrkas favör men det
ger väldigt dåligt intryck av kommunen.
Vi är övertygade att detta skapar tillitsproblem och oro bland våra kommuninvånare.
Det kräver också mycket tidsåtgång för våra medarbetare.
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§ 100
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:
G11: Beslut om avgångsvederlag von/2018:191
G11: Beslut om avgångsvederlag von/2018:179
G11: Beslut om avgångsvederlag, von/2018:196
Sektionschef
G5: Skriftlig varning: von/2018:203
Myndighet
Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 2018-09-01
2018-09-30
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§ 101
Ärenden från dialogforum(von/2018:4)

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:
G11: Beslut om avgångsvederlag von/2018:191
G11: Beslut om avgångsvederlag von/2018:179
G11: Beslut om avgångsvederlag, von/2018:196
Sektionschef
G5: Skriftlig varning: von/2018:203
Myndighet
Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 2018-09-01
2018-09-30
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Vård- och omsorgsnämnden
Ärende 3:

Yrkande
2018-11-15

Revidering av delegationsordning

Det är bra att den befintliga delegationsordningen revideras. Vi välkomnar förtydligade skrivningar
och att nämnden avlastas från rutinärenden så att nämndbesluten kan koncentreras till särskilt
betydelsefulla ärenden.
Däremot är vi kritiska till att delegera beslut i fråga om förtroendevaldas tjänsteresor utanför
Sverige. Vi menar att det vore bättre om nämnden får ta ställning till dessa resor.
Syftet med en resa kan ibland kan vara otydligt och då behöver ärendet kompletteras med en bättre
bakrundsbeskrivning. Andra gånger går det att få ut samma sak på hemmaplan utan att åka iväg.
Men tanke på effektiviteten och att det kostar skattebetalarna stora belopp är det alltid en avvägning
som måste göras. Därför anser vi att resorna bör debatteras och motiveras öppet i nämnden.
Vi föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta
att

ta bort följande ärende från delegationsordningen: A2 Beslut i fråga om förtroendevaldas
tjänsteresor (förutom ordförandens) utanför Sverige.

att

ta bort följande ärende från delegationsordningen: A3 Beslut i fråga om vård- och
omsorgsnämndens ordförandes tjänsteresor utanför Sverige.

att

ta bort följande ärende från delegationsordningen: C3 Beslut om medarbetares och
förvaltningschefers tjänsteresor inom Europeiska unionen (EU) och Europeiska
samarbetsområdet (EES)

att

ta bort följande ärende från delegationsordningen: C4 Beslut ifråga om medarbetares
tjänsteresor utanför Europeiska unionen (EU) och Europeiska samarbetsområdet (EES).

att

vård och omsorgsnämnden beslutar i fråga om förtroendevaldas tjänsteresor (inklusive
ordförandens) utanför Sverige

att

vård och omsorgsnämnden beslutar i fråga om medarbetares och förvaltningschefers
tjänsteresor inom och utom Europeiska unionen (EU) och Europeiska samarbetsområdet
(EES)

Kerstin Edman (TUP)

