SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden
2017-04-20

Alytus, Kommunalhuset, plan 2 , kl 18:30- 20-45
Mötet ajournerades 20.15-20.40

Plats och tid

Tuva Lund (S) , ordförande
/Kerstin Amelin (V)
Kia Hjelte (M) §§ 21-30
Maria Kindefält Trygg (S)

Beslutande

Lars Shou (S)

Johan Holmberg (SD)
Aram El Khoury (KD)
Christina Tibblin (M) tj. ers.
Esra Elcim (MP) tj.ers.§§ 20 –
del av 27
Isak Nobuoka (MP) tj ers. §§
28-30
Fredrik Ahlinder (TUP) tj. ers.

Berit Larsson (S)
Kerstin Edman delar av §20
Junaid Nawaz Chaudhry, del av §20 , Isak Nobuoka §§20-28, Lars
Holmberg (SD), Björn Pettersson (V)

Ersättare

Övriga deltagande

Pia Bornvevi, Petra Oxonius, Christina Almqvist, Kerstin Frimodig,
Pia Pramberger, Nezrina Muric
Aram El Khoury (KD)

Utses att justera

Plats och tid för justering

Kommunalhuset 27 april 2017

Sekreterare

Paragrafer

Kerstin Frimodig

Ordförande

20-30

Tuva Lund (S)

Justerare

Aram El Khoury (KD)

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

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2017-04-20

Anslaget den

Nedtas den

2017-04-28
Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen
Underskrift

_________________________

2017-05-22
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-20

§ 20
Information från förvaltningen (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 kommunens och förvaltningens
agerade i samband med händelsen på Drottninggatan 7 april.
Status för förvaltningens investeringsprojekt gås igenom. Kommunikationsmöten har hållits på Samariten för brukare och anhöriga om ombyggnationen av Tumba vård- och omsorgsboende. Planen är att börja med entreplanet och plan 1. Vid Allégården finns behov av kompletterande rivningsarbeten. I Vårsta pågår detaljplanearbetet inför byggnationen av ett vårdoch omsorgboende där. Byggnationen av Lugnets gruppbostad pågår enligt
plan.
Pia Bornevi informerar om den ekonomiska prognosen per mars.
Kvalitetschef Christina Almqvist informerar om den nya strukturen för
kommunens budgetprocess och mål och målsatta mått för 2018.
Verksamhetschef Petra Oxonius informerar om projektet Trygg och säker
hemgång och projektets arbete med hemgångsteam.
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§ 21
Ekonomisk månadsuppföljning (von/2017:83)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per mars 2017.

Sammanfattning
Prognosen per mars 2017 visar ett nollresultat för helåret. Det finns risker
som är lyfta på enhets- och sektionsnivå motsvarande 15 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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§ 22
Rekommendation från Sveriges kommuner och landsting
(SKL) - Kvalitet i särskilt boende (von/2017:23)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Botkyrka kommun antar SKL:s
rekommendation ”Kvalitet i särskilt boende”.

Sammanfattning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en rekommendation
för att stötta kommunerna i kvalitetsarbetet på särskilda boenden för äldre
med fokus på nattarbetet. I rekommendationen anges fyra områden som
SKL anser kräver ett särskilt fokus i kommunernas förnyelse- och förbättringsarbete. Dessa fyra områden utgår från ett behov av att ledningen på särskilda boenden i större utsträckning tar reda på hur personalen bedriver arbetet på natten, att verksamheten säkerställer att individens behov tillgodoses under nattetid, att en strategi för ny teknik tas fram samt att ledarskapet
inom särkskilt boende sträcks.
Vård- och omsorgsförvaltningen förslag är att Botkyrka kommun ska anta
SKL:s rekommendation ”Kvalitet i särskilt boende” då rekommendationen
och SKL:s arbete kopplat till rekommendationen kommer fungera som ett
bra stöd i förvaltningens fortsatta kvalitetsarbete.
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§ 23
Yttrande över remiss- Biblioteksprogram för Botkyrka
kommun (von/2017:63)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande.
Kia Hjelte (M) och Christina Tibblin (M) deltar ej i beslutet.

Sammanfattning
Enligt Bibliotekslagen ska alla kommuner upprätta planer för sin biblioteksverksamhet. Botkyrka kommun har ingen gällande biblioteksplan och på
uppdrag av Kommunstyrelsen har därför Kultur- och fritidsförvaltningen i
samverkan med andra berörda förvaltningar, bland annat Vård-och omsorgsförvaltningen, tagit fram ett förslag till biblioteksprogram för kommunen.
Vård- och omsorgsförvaltningens delar målsättningen i det föreslagna Biblioteksprogramet och tycker det är positivt att våra målgrupper är bland de
grupper som kommer prioriteras i det framtida arbetet.
Särskilt yttrande

Johan Holmberg (SD) och Lars Holmberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande,
bilaga.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs protokollet.

5[12]

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-04-20

§ 24
Ändring av sammanträdesdatum (von/2016:153)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner ändring av sammanträdesdatum i
maj och september till 24 maj och 26 september.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämndens beslutade 2016-10-18 om datum för nämndens sammanträden 2017. Vård- och omsorgsnämndens sammanträde 15
maj föreslås nu flyttas till onsdagen den 24 maj och sammanträdet 18 september föreslås flyttas till tisdagen den 26 september för att passa med
kommunens ekonomiprocess.
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§ 25
Ombyggnation av Allégården: optionen på tillagningskök
(von/2017:77)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte utnyttja optionen som finns för
ett tillagningskök på Allégårdens vård- och omsorgsboende.

Sammanfattning
I upphandlingen av ombyggnationen av Allégården finns det en option för
ett tillagningskök på boendet. Tekniska förvaltningen har nu efterfrågat ett
slutgiltigt besked kring en eventuell byggnation av ett tillagningskök på
Allégårdens vård- och omsorgsboende.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden är
att inte utnyttja optionen då det skulle innebära höga ekonomiska kostnader
tillsammans med vissa praktiska problem. Istället för ett tillagningskök på
Allégården är förvaltningens förslag att den extra ytan som frigörs används
till att bygga fyra nya boendelägenheter.

Yrkande
Kia Hjelte (M) och Christina Tibblin (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget, bilaga.
Aram El Khoury (KD) ansluter sig till moderaternas yrkande.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yrkandemotiveringen biläggs
protokollet.
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§ 26
Nämnduppdrag: Måltidssituationen (von/2017:86)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en genomlysning av hur man arbetar med att optimera måltidsmiljön på våra vårdoch omsorgsboenden, med rekommendationer för hur arbetet kan utvecklas,
med särskilt fokus på användande av mottagningsköken på avdelningarna.
Rekommendationerna behöver beröra maten och tillagningen såväl som fysiska resurser och personalaspekter. Återrapportering till nämnden önskas
senast oktober 2017.

Motivering
Måltidsmiljön för äldre på vård- och omsorgsboende påverkar upplevelsen
av maten och har en väldigt stor betydelse för de boendes livskvalitet. Genom att utveckla måltidsmiljön kan man förbättra energiintag och nutritionsstatus, vilket leder till ökad funktionsförmåga och välbefinnande. Genom att aktivt arbeta med hur man på vård- och omsorgsboenden utformar
rummet och dukningen, hur matens serveras och matens smak, doft och utseende samt möjlighet till sällskap under måltiden kan man påverka måltidsupplevelse. Det har en väldigt stor betydelse för alla som bor på våra
vård- och omsorgsboenden i kommunen.
Måltidsmiljön har även stor betydelse utifrån patientsäkerhetsperspektiv.
Många som bor på vård- och omsorgsboenden är multisjuka och är i riskzonen för att utveckla undernäring. För att förhindra det behövs inte bara näringsstöd utan även en rad andra stödjande åtgärder, allt från ergonomiska
hjälpmedel och måltidsassistans till matning.
En annan viktig aspekt är möjligheten att ta tillgodose särskilda personliga
önskemål både i fråga om själva måltidens sammansättning men också med
hänsyn till traditioner och högtider. Som Sveriges mest interkulturella
kommun behöver vi bland annat ha goda kunskaper om mattraditioner inom
olika kulturer och religioner.
Kvaliteten på mat och måltider i vård- och omsorgsboende förbättras när
kommunen erbjuder alla boende inflytande över vad man ska äta, att kommunen har regelbundna uppföljningar av kraven på mat och livsmedelskvalitet samt att man arbetar kontinuerligt med att sätta samman en bra måltidsordning, göra maten aptitlig i utseende, lukt och smak samt ordna en trevlig
måltidsmiljö.

Yrkande
Kia Hjelte (M), Christina Tibblin (M), Aram El Khoury (KD) och Fredrik
Ahlinder (TUP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 27
Nämnduppdrag: Rapportering om förberedelser inför införandet av lagen Samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård-Prop 2016/17:106 och inför kommunaliseringen av basal hemsjukvård (von/2017:87)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar:

Förvaltningen ska senast på novembersammanträdet redovisa förvaltningens förberedelser inför den nya lagen ” Samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård – Prop.”2016/17.


Förvaltningen informerar vård- och omsorgsnämnden om hur arbetet
med kommunaliseringen av hemsjukvården framskrider med rapportering för nämnden löpande, men minst var 6:e månad.

Mötet ajournerades 20.15-20.40

Motivering

1 januari 2018 kommer den nya lagen gällande utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård att börja gälla. Det innebär att kommunen ska möjliggöra för ett bra mottagande för de personer som är färdig behandlade på
sjukhuset inom tre kalenderadagar, istället för 5 respektive 30 arbetsdagar
som det är nu. Det är bra att Botkyrkabor som är färdigbehandlade ska
komma hem så fort som möjligt, dock innebär den nya lagen stora organisatoriska och ekonomiska krav på kommunerna. Kommunerna måste hitta sätt
för att ha beredskap även på helgerna för biståndsbedömning och mottagande från hemtjänst och äldreboenden. Detta måste kommunen förbereda.
Vård- och omsorgsnämnden är måna om att Botkyrka kommun förbereder
organisationen för denna lagförändring och vill följa det förberedelsearbetet.
Stockholms läns landsting och kommunerna genom KSL är överens om att
utreda möjligheten att kommunalisera den basala hemsjukvården i Stockholms län. Nu pågår arbete med att tittar på olika frågor som ekonomi, avgränsning och samverkan för att göra kommunaliseringen möjlig. Hemsjukvården planeras överföras till kommunerna 2020. Även denna fråga har stor
betydelse både för medborgarna men också för den kommunala organisationen i Botkyrka. Även denna fråga vill vi följa nogsamt från nämndens
sida.

Yrkande
Kia Hjelte (M) och Christina Tibblin (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 28
Anmälningsärenden (von/2016:10, von/2017:2, von/2017:60)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av
ärendena.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige
KF § 30 2017-02-23 Svar på motion: Bygg nytt äldreboende i centrala Tullinge (KS/2015:790) von/2016:10
KF § 39 2017 -02-23 Avsägelser och fyllnadsval: Ulrika Ekengren, Johan
Holmberg och Lars Holmberg, von/2017:60
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§ 29
Delegationsbeslut (von/2016:224, von/2017:1, von/2017:43,
von/2017:44, von/2017:62, von/2017:69, von/2017:71)
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.
Förvaltningschef
G11- Avtal avseende upphörande av anställning von/2017:62
Verksamhetschef:
B 37: Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut von/2017:43
B 37: Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut von/2017:44
B 37: Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut von/2017:45
B 44: Yttrande till förvaltningsrätten: särskild avgift enligt LSS,
von/2016:224
Sektionschef:
G 5: Beslut om disciplinpåföljd i form av skriftlig varning, von 2017:69
G 5: Beslut om disciplinpåföljd i form av skriftlig varning, von 2017:71
Myndighet:
Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 2017-0201- 2017-02-28
Delegationsbeslut beslutade av handläggare bostadsanpassning 2017-02-01
– 2017-02-28
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§ 30
Ärenden från dialogforum (von/2017:9)
Det finns inga ärenden att redovisa.
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Särskilt yttrande
Vård-och omsorgsnämnden 2017-04-20
Ärende 4 Yttrande över remiss- Biblioteksprogram för Botkyrka kommun
(von/2017:63)
Sverigedemokraterna har tidigare uttryckt att vi inte ställer oss bakom Botkyrka kommuns
interkulturella strategi. Vi Sverigedemokrater anser att Sverige bör bygga på en gemensam
kultur. Majoriteten gillar att tala om interkultur som något positivt. Man har däremot svårt
att redogöra konkreta exempel gällande vad som är positivt med interkulturella konceptet.
Majoriteten i Botkyrka har trots allt haft makten i många år och kunna genomföra dessa
utopiska idéer. Botkyrka borde således frodas av framgången.
I mångt och mycket anser vi biblioteksplanen vara mycket bra, att kunna läsa och skriva är
nyckeln till att kunna bidra till det Svenska samhället oavsett vart du kommer ifrån. Men
involveringen av uttryck som ”interkultur”, ”normkritik” och organisationen mångkulturellt
centrum hade vi kunnat vara utan. Vi anser att biblioteksverksamheten skall få vara fri från
all form av politisk propaganda. Sverigedemokraterna har alltid ansett att mångkulturellt
centrum bör avskiljas från den kommunala verksamheten.

För Sverigedemokraterna Botkyrka

Johan Holmberg

Lars Holmberg

YRKANDE
Vård- och omsorgsnämnden
2017-04-20
Ärende 6

Ombyggnation av Allégården: option på tillagningskök
(von2017:77)

Ombyggnationen på Allégården har varit en återkommande fråga för nämnden att
hantera. När det stod klart att det skulle bli en ombyggnation fanns det ett förslag från
dåvarande förvaltningen om att i stället för tillagningskök bygga fler lägenheter.
Vi tillstyrkte detta förslag.
Sedan blev ombyggnationen försenad och samtidigt skulle Tumba Äldreboende byggas
om. Då blev förslaget att med ytterligare finansiering färdigställa ombyggnationen av
Allégården med tillagningskök. Det verkade vara det rätta vid det tillfället.
Nu delar vi förvaltningens nya förslag om att inte använda optionen om köket utan att
bygga fyra extra lägenheter istället. Vi behöver alla ytterligare boenden vi kan skapa
och dessutom anser vi att avdelningskök/mottagningskök är en bättre modell då den ger
mer aktivitet på avdelningen. Det ger även de boende möjlighet att på olika sätt vara
delaktiga i det som sker kring måltidssituationen.
Vi föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta
att

bifalla förslaget.

Kia Hjelte (M)

Christina Tibblin (M)

Aram El-Khory (KD)

