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§ 41
Information från förvaltningen (von/2019:5)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av informationen.

Sammanfattning
Information från verksamheterna - Tingstorgets gruppbostad
Enhetschef Susanne Jonsson visar en film från bostaden och informerar om
verksamheten.
Information från omsorgsdirektören
Omsorgsdirektör Petra Oxnonius informera om att Aleris Riksten Plaza har
har köpts upp av Vardaga och heter nu Villa Riksten.
Ombyggnationen av Allégården fortlöper enligt plan och inflytt av inventarier är planerad till innan nyår och inflytt av boende till efter nyår. Omsorgsdirektören informerar samtidigt lite kort om den sammanställning av
status kring Vårsta som tekniska förvaltningen tagit fram efter önskemål
från nämnden.
Slutligen informerar om omsorgsdirektören lite kort om sommarens semestervistelse för hemtjänstbrukare på Botvidsgården. En slutrapport kommer under hösten.
Lex Maria anmälan
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Christine Vojnovic informerar om en
Lex Maria anmälan som gjort gällande ett fall på ett vård- och omsorgsboende.
Information om verksamhetsbesök Strandängsgården
Ordföranden Taina Virta informerar om att det finns ett inplanerat verksamhetsbesök på Strandängsgården den 26 september. De som vill delta ska
anmäla detta till nämndsekreteraren senast den 20 september.
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§ 42
Ekonomisk månadsuppföljning (von/2019:11)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per juni/juli 2019.
Sammanfattning
Prognosen per juni/juli visar ett resultat i nivå med budget för helåret. De
större avvikelser som tidigare identifierats kvarstår i prognosen.
Myndighets ansvarsområde prognostiserar ett underskott på 15,7 miljoner
kronor, utförarverksamheten och central förvaltning enligt budget.
Underskottet hos myndighet balanseras av den centrala bufferten på central
förvaltning.
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§ 43
Återrapporteringar av effektiviseringsåtgärder 2019
(von/2019:116)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens redovisning av effektiviseringsåtgärder 2019 och överlämnar ärendet till kommunstyrelsens
budgetberedning för information.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har gett varje nämnd i uppdrag att i ett särskilt ärende
redovisa vilka effektiviseringar nämnden beslutat att genomföra 2019 samt
prognostiserat utfall för respektive åtgärd för 2019.
Vård- och omsorgsförvaltningens effektiviseringar för 2019 uppgick till
22,8 miljoner kronor och är uppdelade i tre delar.
1.
2.

3.

Genom att se över ramen och fördela om budget inom och mellan
verksamheter har 8,7 miljoner kronor identifierats som överskott och
därmed användas som effektivering.
I och med beslutet om att införa kylda matlådor inom hemtjänsten har
produktionen av mat minskat. Lokalen för Tumba storkök har sagts
upp och en vakant tjänst har inte tillsatts. Effektiviseringen motsvarade
cirka 1,1 miljoner kronor.
En generell besparing har lagts ut på verksamheten motsvarande 13
miljoner kronor. Effektiviseringskravet belastade utförarverksamheten
och central förvaltning.

De två första åtgärderna som nämns ovan ger effekt redan i år vilket gör att
vi håller budget för 2019.
Den tredje effektiviseringsåtgärden beräknas totalt sett ge effekt 2019 då utförarverksamheterna samt central förvaltning beräknas redovisa ett nollresultat gemensamt. Inom äldreomsorgen beräknas ett underskott för 2019 och
då främst inom hemtjänsten. Det innebär att hemtjänsten inte helt uppnår det
beslutade effektiviseringskravet och har därför en åtgärdsplan för en budget
i balans 2019.
Utöver dessa punkter kommer generella effektiviseringar inom nämndens
verksamheter att fortsätta genomföras även för 2020.
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§ 44
Uppdrag serviceboende för LSS målgrupper (von/2019:99)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens rapportering av budgetuppdraget om servicebostäder för LSS målgrupper.

Sammanfattning
I mål och budget 2019 fick vård- och omsorgsnämnden tillsammans med
samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att ta fram arbetsrutiner och arbetssätt för hur Botkyrka kommun ska jobba för att etablera nya servicebostäder.
Nämnderna ska i särskilt ärende rapportera uppdragen till kommunstyrelsens budgetberedning i samband med nämndens yttrande till Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021 – 2023.
Vård- och omsorgsnämnden ser att omtaget om projektmodellen samt samhällsbyggnadsprocessen, lokalförsörjningsprocessen och investeringsprocessen kommer inkludera nämndens behov utifrån boendeplanen.
Yrkande

Mehmet Kulbay (M) och Nellie Eriksson (M) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.
Lars Holmberg (SD) och Kerstin Edman (TUP) yrkar bifall till Moderaternas tilläggsyrkande.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot avslag på ordförandeförslaget
och finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget. Ordföranden
ställer därefter Mehmet Kulbays (M) och Nellie Erikssons (M) tilläggsyrkandet mot avslag på tilläggsyrkandet och finner att nämnden avslår tillläggsyrkandet och beslutar enligt ordförandeförslag.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Mehmet Kulbays (M) och Nellie
Erikssons (M) yrkandemotiveringen biläggs protokollet.
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§ 45
Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021-2023
(von/2019:64)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner det reviderade förslaget till yttrande
gällande mål och budget 2020 med flerårsplan 2021–2023 samt tillhörande
bilagor.
Marit Normasdotter (V) deltar ej i beslutet till förmån för eget budgetförslag
i kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Under våren 2017 beslutade kommunfullmäktige om en ny målstyrningsmodell. Modellen utgår från sju målområden som är kopplade till kommunens huvudprocesser. Varje målområde består av en politisk inriktning och
ett eller flera utvecklingsmål med tillhörande målsatta mått. Vård- och omsorgsnämnden har formulerat mål och målsatta mått i enlighet med den politiska inriktningen. Med utgångspunkt från nämndens mål och budget ska
förvaltningens verksamheter ta fram verksamhetsplaner, där planering och
arbetssätt framgår.
Utöver förslag till justeringar och de medel som vård- och omsorgsnämnden
äskar för bland annat återställningskostnad för Parken, hyror för vård- och
omsorgsboenden, flyttkostnader och välfärdsteknik, finns det ytterligare risker som kan påverka nämndens ekonomiska förutsättningar. Vård- och omsorgsnämnden ser att behovet av om- och nybyggnationer av vård- och omsorgsboenden kan leda till att nämnden behöver köpa boendeplatser i större
utsträckning än planerat, vilket troligen medför en större kostnad än beräknat i budget.
Medborgarna ställer dessutom krav på att kommunens tjänster är digitaliserade och att information kan nås digitalt. Att ta tillvara digitaliseringens
möjligheter skapar självständighet, integritet och livskvalitet för medborgaren. För att möta medborgarnas ökade krav och behov behöver vård- och
omsorgsnämnden fortsatt införa ny teknik i våra verksamheter vilket medför
ökade kostnader i inledningsskedet.

Yttrande
Ordföranden Taina Virta (S) informerar om en ny version av Mål- och budgetdokumentet, där ordet ”medledare” bytts mot ”medarbetare”.
Mehmet Kulbay (M) och Nellie Eriksson (M) lämnar ett yttrande, bilaga.
Marit Normasdotter (V) lämnar ett yttrande, bilaga.
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Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Mehmet Kulbay (M) och Nellie
Eriksson (M) samt Maria Normasdotters (V) yttranden biläggs protokollet.
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§ 46
Effektiviseringar 2020 - Generella effektiviseringar
(von/2019:101)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till generella
effektiviseringar 2020.
Marit Normasdotter (V) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Kommande år kommer Botkyrka likt andra kommuner ha sämre ekonomiska resurser, Kommunfullmäktige har därför beslutat om att effektivisera
verksamheten. Det innebär att respektive nämnd har ansvar för att besluta
om och genomföra effektiviseringar för att ha en ekonomi i balans. Utöver
det kommer kommunövergripande effektiviseringsåtgärder att utredas och
genomföras för att minimera risken för ytterligare effektiviseringar för
nämnderna. För vård- och omsorgsnämnden innebär det dels generella effektivisering motsvarande två procent, dels effektiviseringar av central organisation motsvarande 6 procent. Effektiviseringar av central organisation
redovisas i annat ärende.
De generella effektiviseringarna motsvarande två procent av den totala budgeten, uppgår till 24 393 000 kronor. I uppdraget ingår att särskilt beakta
icke lagstyrd verksamhet, det vill säga verksamhet av sådant slag som
nämnden inte är skyldiga enligt lag att tillhandahålla. Utifrån det uppdrag
som vård- och omsorgsförvaltningen fått har fokus varit att hitta effektivare
arbetssätt och att använda tilldelade skattemedel på bästa sätt utifrån medborgarens fokus. Allt i syfte att skapa god kvalitet för medborgarna, men
även att skapa en så effektiv organisation som möjligt. Vidare har stor vikt
lagts på att effektiviseringarna ska ge effekt på lång sikt, detta med avsikten
att skapa en hållbar och stabil verksamhet.

Yrkanden
Mehmet Kulbay (M) och Nellie Eriksson (M) lämnar ett ändringsyrkande,
bilaga.
Lars Holmberg (SD) och Kerstin Edman (TUP) yrkar bifall till Moderaternas ändringsyrkande.
Yttranden

Marit Normasdotter (V) lämnar in ett yttrande, bilaga.
Propositionsordning

Ordföranden ställer Mehmet Kulbays (M) och Nellie Erikssons (M) ändringsyrkande mot avslag på ändringsyrkandet och finner att nämnden beslutar att avslå ändringsyrkandet. Ordföranden ställer därefter ordförandeför-
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slaget mot avslag på ordförandeförslaget och finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Mehmet Kulbay (M) och Nellie
Eriksson (M) yrkandemotivering samt Marit Normasdotters (V) yttrande biläggs protokollet.
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§ 47
Effektiviseringar 2020 - central organisation (von/2019:101)
Beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden noterar förvaltningens plan för effektiviseringar av central organisation till protokollet.
2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt vård- och omsorgsförvaltningens att under planperioden 2020-2023 genomföra effektiviseringar
om totalt 1,5 procent per år kopplat till den egna förvaltningens centrala
organisation. Det innebär en årlig effektivisering om 516 tkr under de
fyra år som planperioden avser.
Marit Normasdotter (V) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige tog i samband med mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022 (KS/2018:192) beslut om att ge alla nämnder i uppdrag att
göra en detaljerad organisationsöversyn med målet om att ta fram effektiviseringsförslag inom central organisation på upp emot 10 procent (se sid 118
i Mål och budget 2019 med flerårsplan 2020-2022).
Förvaltningarna har under våren 2019 koordinerat detta arbete genom en arbetsgrupp inom den centrala tjänstemannaledningsgruppen, KLG. Uppdraget är nu slutfört och presenteras genom enskilda tjänsteskrivelser till respektive nämnd. I dessa framgår resultatet av organisationsöversynen, en
förvaltningsspecifik effektiviseringsplan som kan verkställas under planperioden med start 2020 samt 18 kommunövergripande effektiviseringsförslag
som kommunens förvaltningsorganisation avser utreda vidare.
Förslagen bedöms kunna generera effektiviseringar på upp till 10 procent
under planperioden. Ett genomförande av samtliga effektiviseringsförslag
bedöms dock innebära en betydande omställning av verksamheten. Förvaltningen föreslår därför att nämnden avgränsar sig till att fatta beslut om att
genomföra effektiviseringar på motsvarande 6 procent under planperioden
(1,5 procent respektive år).
I det fall nämnden fattar beslut om att effektiviseringar ska genomföras
åligger det förvaltningen att verkställa lämpliga insatser löpande under
planperioden. Dessa insatser ska då givetvis även samverkas fackligt enligt
gällande regler.
Yttranden

Marit Normasdotter (V) lämnar in ett yttrande, bilaga.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Marit Normasdotter (V) yttrande
biläggs protokollet.
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§ 48
Ökad valmöjlighet inom hemtjänsten (von/2019:93)
Beslut
4. Vård- och omsorgsnämnden ger vård- och omsorgsförvaltningen i
uppdrag att ta fram en plan för införande av ökade valmöjligheter
inom hemtjänsten.
5. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att vård- och omsorgsförvaltningen kontinuerligt ska informera nämnden hur införandet fortskrider.

Sammanfattning
En politisk arbetsgrupp bestående av representanter för samtliga partier i
mittenmajoriteten har utrett förutsättningarna för att införa ökade valmöjligheter i hemtjänsten. Målet för arbetsgruppen har varit att stärka de äldres
självbestämmande genom ökade valmöjligheter inom hemtjänsten i Botkyrka. Äldre ska ha fler utförare att välja mellan, i hela Botkyrka. Samtidigt
som kvaliteten säkras i hela kommunen och hela hemtjänsten.
Under arbetets gång har gruppen gjort vissa politiska avvägningar utifrån
Botkyrkabor i behov av insatsers fokus. Ställningstaganden har bestått av att
skapa mer valmöjligheter i hemtjänsten i Botkyrka med hjälp av lagen om
offentlig upphandling. Att välja Lagen om offentlig upphandling (LOU)
framför Lagen om Valfrihet (LOV) grundar sig i de möjligheter LOU ger i
jämförelse med LOV. I andra kommuner som har LOV är det väldigt många
utförare, vilket innebär två utmaningar: De äldre har svårt att göra informerade val kring utförare av omsorgen och det skapar en väldigt stor administration och kontroll hos kommunen som ska följa upp utförarna, vilket blir
kostsamt.
Arbetet har bestått av att bjuda in aktörer och kommuner som har eller har
haft LOV, av dessa har gruppen fått ett tydligt råd; Skynda långsamt. Med
en LOU-modell kan man ha en successiv utbyggnad. Det gör dels att kommunen kan skynda långsamt och skaffa all den nya kompetensen kommunen
behöver, dels successivt bygga upp den administrativa organisation som behövs.
Med utredningen som underlag fattade kommunfullmäktige den 23 maj beslut om att:
1. Kommunstyrelsen uppdras att inom ram för budgetberedningen inför
2020 se över nuvarande hemtjänstersättning.
2. Kommunen ska upphandla externa hemtjänstutförare utifrån LOU
Lag om offentlig upphandling. Vård- och omsorgsnämnden uppdras
att med stöd av kommunstyrelsen ta fram underlag för upphandling.
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3. Vård- och omsorgsnämnden uppdras att ta fram förslag till lämplig
ersättningsmodell och organisation för att hantera den aktuella verksamhetsförändringen.
4. Senast 1 januari 2021 ska Botkyrkas äldre ha getts möjligheten att
välja utförare inom hemtjänsten.
Som framgår av utredningen och kommunfullmäktiges beslut ansvarar vårdoch omsorgsnämnden för införandet av valmöjligheter inom hemtjänsten. I
arbetet med att införa valmöjligheter ingår förutom den faktiska upphandlingen även att ta fram en lämplig ersättningsmodell samt se över organisation och arbetssätt. För att införandet ska ske så smidigt så möjligt krävs att
vård- och omsorgsförvaltningen nogsamt planerar och startar arbetet med
förberedelserna omgående. Vård- och omsorgsnämnden ger därför i uppdrag
till förvaltningen att ta fram en tidsatt plan för hur införandet ska ske och att
förvaltningen kontinuerligt informerar nämnden hur arbetet fortlöper.

Yrkanden
Marit Normasdotter (V) yrkar avslag på ordförandeförslaget, bilaga.
Aram El Khoury (KD) och Jens Vollmer (L) yrkar på bifall på ordförandeförslaget och avslag på Marit Normasdotters (V) avslagsyrkande.
Propositionsordning

Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Marit Normasdotters (V) avslagyrkan och finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Marit Normasdotters (V) yrkandemotivering biläggs protokollet.
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§ 49
Anmälningsärenden (von/2018:248, von/2019:103,
von/2019:2, von/2019:36, von/2019:4, von/2019:51,
von/2019:60, von/2019:7)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att det tagit del av ärendena.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige
§ 48 KF 2019-04-25 Årsredovisning 2018, kommunen, von/2018:248
§ 50 KF 2019-04-25 Ombudgeteringar från 2018 till 2019, von/2018:248
§ 54 KF 2019-04-25 Redovisning av lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (KS/2019:203)
§ 55 KF 2019-04-25 Redovisning och förlängd beredningstid för obesvarade
motioner, KS/2019:201
§ 56 KF 2019-04-25 Redovisning och förlängd beredningstid för observerade medborgarförslag (KS/2019:202)
§ 91 KF 2019-06-18 Delårsrapport 1 2019 – Kommunen, von/2019:60
§ 112 KF 2019-06-03 Revidering av mötes- och resepolicyn för Botkyrka
kommun (KS/2019:322)
Tekniska nämnden
§ 29 2019-03-18 Bygginvesteringar 2019 i Mål och internbudget 2019
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Granskningsutlåtande för detaljplan för Slagsta Strand etapp 1, von/2019:36
Vård- och omsorgsnämndens förtroendevalda
Redovisning av verksamhetsbesök, Orren, von/2019:103
Förvaltningssamverkan
Protokoll förvaltningssamverkan 2019-05-21, von/2019:7
Protokoll förvaltningssamverkan 2019-06-17, von/2019:7
Protokoll förvaltningssamverkan 2019-08-06, von/2019:7
Protokoll förvaltningssamverkan 2019-08-20, von/2019:7
Myndighet:
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL, kvartal 4 2018,
von/2019:4
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen,
kvartal 1 2019, von/2019:4
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt LSS, kvartal 1 2019,
von/2019:4
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§ 50
Delegationsbeslut (von/2019:1, von/2019:111, von/2019:29,
von/2019:71, von/2019:73, von/2019:82)
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.
Omsorgsdirektör
B20 Riktlinje anhörigstöd, von/2019:82
D2 Attesträtt, myndighetschef, von/2019:29:12
D2 Attesträtt, enhetschef hemtjänsten, von/2019:29:14
D2 Attesträtt, myndighetschef, von/2019:29:16
D10 Avskrivning handkassor, von/2019:72:2
D10 Avskrivning handkassor, von/2019:72:3
Verksamhetschef
C28 Beslut om avstängning, medledare hemtjänsten, von/2019:71
C28 Beslut om förlängning av avstängning, medledare hemtjänsten,
von/2019:71
Myndighet
Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 2019-0401- 2019-04-30, 2019-05-01-2019-05-31, 2019-06-01-2019-06-30 och
2019-07-01-2019-07-31.
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YRKANDE
Vård- och omsorgsnämnden
2019-08-26
Ärende 4

Rapportering, uppdrag serviceboende för LSS målgrupper

I återrapporteringen för uppdraget att ordna bostäder för LSS målgrupper kan vi läsa i
förvaltningens skrivelse:
• Kommunen har för få platser
• Behovet av serviceboende för LSS målgrupper ökar
• Planerade boenden har inte kommit igång som planerat
• De många externa placeringarna är dyrare kommer att öka
Förvaltningen skriver på sidan två i dokumentet:
”idag finns ingen framtagen rutin eller arbetssätt för att få till stånd servicebostäder”
Vi moderater ser mycket allvarligt på läget och det måste bli ändringar i arbetssätt och det
måste till samarbete, rutiner, mellan förvaltningarna så att Boendeplanen och planeringarna
effektiviseras.
Bristerna visar sig på många sätt, både ekonomiskt och på det mänskliga planet. Det handlar
om miljontals kronor för merkostnader, pengar som annars hade kunnat ge fler människor
vård och omsorg och som också hade kunnat användas till kvalitetsutveckling.
Vi yrkar på
att Vård- och omsorgsnämnden får en uppföljande rapport om arbetet med att få till stånd
samarbete och rutiner, samt,
att den rapporten kommer till nämnden under fjärde kvartalet 2019.

Mehmet Kulbay (M)

Nellie Eriksson (M)
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Mål och budget 2020

Vi moderater har under en följd av år uttryckt oro för bristen på särskilda boenden i Botkyrka
för människor med behov av stöd. Det gäller vård- och omsorgsboende för äldre likväl som
boende för människor med olika funktionshinder. Vi har ständigt påtalat detta. Problemen
som uppstår är mänskliga, d.v.s. det finns stor risk att människor kommer i kläm när de t.ex.
inte får de boenden de har rätt till i sin hemkommun. Men problemen är också ekonomiska då
det blir dyrare för kommunen att köpa externa boenden.
Det är häpnadsväckande att kommunen under de gångna mer gynnsamma åren inte lyckats
bygga ifatt bristen på bostäder. Nu kommer det att bli svårare att köpa externa platser vartefter
omkringliggande kommuner också får brister p.g.a. den allt mer åldrande befolkningen.
I tjänsteskrivelsen inför Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021–2023 kan vi läsa
följande:
”Förvaltningen har under flera år redovisat underskott för externa platser och det kommer
att fortsätta, och öka, om inte byggandet av gruppbostäder prioriteras”.
Vi moderater anser att det häpnadsväckande att den nuvarande styrande mittenmajoriteten och
den tidigare socialdemokratiska majoriteten inte lyckats med uppdraget att tillgodose ett av de
mest primära åtaganden som kommunen har - att tillgodose bostäder för de mest utsatta och
svaga grupperna i samhället.
Vi kan i samma skrivelse se att merkostnaderna för externa platser för 2017 var 27 miljoner
kronor för enbart LSS. Till det ska vi lägga merkostnader för korttidsboenden,
demensboenden och vanliga vård- och omsorgsboenden.
Vad den totala summan för merkostnader i detta sammanhang blir har vi inte lyckats få fram.

Mehmet Kulbay (M)

Nellie Eriksson (M)
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Mål och budget 2020 med flerårsplan 2021–2023
(VON/2019:64)
I samband med kommunfullmäktiges behandling av mål och budget för 2020
kommer Vänsterpartiet att presentera ett eget budgetförslag. Vi avstår därför
från att delta i detta beslut.
Vi finner det anmärkningsvärt att majoritetens budgetförslag bland annat inkluderar en ytterligare personalkostnad på 800 tkr relaterat till den ekonomiskt ohållbara kommande privatiseringen av kommunens hemtjänstverksamhet. Enligt förvaltningens egen bedömning kommer kommunen under
kommande år att ”ha sämre ekonomiska resurser”. Vård- och omsorgsförvaltningen tvingas till effektiviseringar på sammanlagd mer än 24 mnkr under 2020, samtidigt som majoriteten väljer att lägga pengar på ett projekt
som kommer att använda våra knappa resurser till vinstutdelning hos privata
välfärdsföretag.

Marit Normasdotter (V)
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Generella effektiviseringar

De generella effektiviseringarna som nämnden måste besluta om motsvarar 2 procent av den
totala budgeten och uppgår till 24 393 000 kronor. I uppdraget ingår att särskilt beakta icke
lagstyrd verksamhet av sådant slag som nämnden inte är skyldiga enligt lag att tillhandahålla.
Vi moderater inser att nämnden måste göra effektiviseringar och vi anser att det är bra att göra
det utifrån att det ska bli långsiktiga effektiviseringar.
Vi tycker förslagen till effektiviseringar är rimliga och förväntar oss att den totala kvaliteten i
verksamheterna kan behållas och utvecklas. Vi är dock tveksamma till att avveckla
Demenssjuksköterskans arbete så att tjänsten bara blir 25 %. Antalet demenssjuka personer
kommer att öka vartefter fler personer blir äldre-äldre, lever längre och blir fler. Det finns
också personer som utvecklar demenssjukdom i tidigare ålder.
Vi tycker att det är bra med en heltidsdemenssjuksköterska som fortsatt kan utveckla
kommunens demensvård och omsorg.
Vi anserer att det är bra och nödvändigt med fler utbildade omsorgscoacher, likväl som fler
Silvia systrar (undersköterskor) och annat som kommunen gör för att utveckla demensvården.
Men vi tror att det behövs en samlande kraft som samordnar och utvecklar alla de insatser
som behövs.
Vi yrkar på
att förvaltningen behåller demenssjuksköterska 100 %, samt
att förvaltningen återkommer med andra effektiviseringar motsvarande 585 tkr.

Mehmet Kulbay (M)

Nellie Eriksson (M)
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Effektiviseringar 2020 – generella effektiviseringar
(VON/2019:101)
Vänsterpartiet är kritiskt till det hårda besparingstryck som kommunens förvaltningar är satta under av den politiska majoriteten i Botkyrka. Exakt hur
vi vill mildra dessa nedskärningar kommer att presenteras i ett eget budgetförslag från Vänsterpartiet i samband med att mål och budget för 2020 behandlas i kommunfullmäktige. Vi avstår därför från att delta i detta beslut.

Marit Normasdotter (V)
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Effektivisering 2020 - central organisation
(VON/2019:101)
Vänsterpartiet är kritiskt till det hårda besparingstryck som kommunens förvaltningar är satta under av den politiska majoriteten i Botkyrka. Exakt hur
vi vill mildra dessa nedskärningar kommer att presenteras i ett eget budgetförslag från Vänsterpartiet i samband med att mål och budget för 2020 behandlas i kommunfullmäktige. Vi avstår därför från att delta i detta beslut.

Marit Normasdotter (V)
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Ökad valmöjlighet inom hemtjänsten (VON/2019:93)
Att öppna hemtjänstmarknaden för privata aktörer minskar våra möjligheter
att erbjuda våra medborgare valfrihet, eftersom det innebär en administrativ
merkostnad för kommunen och med all sannolikhet leder till att våra gemensamma skattemedel hamnar i fickorna på riskkapitalister i stället för inom
den verksamhet vi säger oss vilja stärka. Privatiseringen av hemtjänsten leder till att gemensamma resurser inte används ändamålsenligt och de ekonomiska klyftorna ökar när allmänna medel överförs till privat ägo. Miljö och
klimat skadas när många utförare verkar parallellt inom samma område, i
stället för att samordna transporter och samplanera verksamhet. Det föreslagna projektet är därför ekonomiskt, socialt och ekologiskt ohållbart och
borde avbrytas innan det har börjat.
Jag yrkar avslag på ordförandeförslaget.

Marit Normasdotter (V)

