SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden
2017-11-13

Alytus, kl 18:30-20:40

Plats och tid

Tuva Lund (S) , ordförande
Kerstin Amelin (V)
Kia Hjelte (M)

Beslutande

Daniel Njuguna (S) tj ers.
Lars Schou (S)
Isak Nobouka (MP) tj ers.

Christina Tibblin (M) tj ers.
Eva Martin (MP) §§ 78-81 och
83-87
Fredrik Ahlinder (TUP) tj ers.
Aram El Khoury (KD)
Björn Pettersson (V) tj ers. §
82

Carl Baker (M), Sirpa Humalisto (L)

Ersättare

Övriga deltagande

Utses att justera
Plats och tid för justering

Pia Bornevi, Kerstin Frimodig, Pia Pramberger; personalföreträdare
Kommunalarbetareförbundet (ej § 79) Gunilla Hjelm- Wahlberg;
Storsthlm, § 78 Karin Bengtsson; Storsthlm § 78
Kia Hjelte (M)
Kommunalhuset 27 november 2017

Sekreterare

78-80, 83-87
Omedelbart justerade §§ 8182
Paragrafer

Kerstin Frimodig

Ordförande

/Tuva Lund (S)

Justerare

Kia Hjelte (M)

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

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2017-11-13

Anslaget den

Nedtas den

2017-11-27
Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsnämnden
Underskrift

_________________________

2017-12-19
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-11-13

§ 78
Information ny lag kring samverkan kring utskrivningsklara
från slutenvården och kommunalisering av hemsjukvård
(von/2017:195)
Beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen noterar till protokollet att de tagit del av informationen.

Sammanfattning
Representanter från Storsthlm (tidigare KSL) informerar om den nya lagen
kring utskrivningsklara från slutenvården.
Vid ytterligare frågor går det att kontakta Storsthlm på hemsjukvard2020@storsthlm.se
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2017-11-13

§ 79
Information från förvaltningen (von/2017:3)
Beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen noterar till protokollet att de tagit del av informationen.

Sammanfattning
Förvaltningschef Pia Bornevi informerar status kring pågående byggprojekt:
upphandlingen gällande renoveringen av Allégården kommer att publiceras
under veckan, detaljplanen för vård- och omsorgsboendet i Vårsta är ute på
samråd och byggnationen av gruppbostaden på Lugnets väg framskrider enligt plan.
Vidare informerar förvaltningschefen om att det kommit in många förfrågningar om att besöka det nya vård- och omsorgsboendet Strandängsgården.
För att kunna förbereda verksamheten i tid så har det bestämts att alla är
välkomna på öppet hus i samband med invigningen. Inbjudan kommer att gå
ut till politiker och andra berörda.
Verksamhetschef Jenny Torpman- Fredriksson informerar om beslut från JO
gällande en tidigare JO-anmälan om lång handläggningstid.
En lex Sarah anmälan har gjorts gällande en händelse på ett vård- och omsorgsboende som är under utredning.
Avslutningsvis informerar verksamhetschefen om status för den upphandling av LSS-platser som gjordes tillsammans med vissa Södertörns kommuner där det har skrivits avtal med 15 leverantörer om totalt 49 platser.
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§ 80
Ekonomisk månadsuppföljning (von/2017:83)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner prognosen per oktober 2017.
Sammanfattning
Prognosen per oktober 2017 visar ett överskott med 3,0 miljoner kronor för
helåret. Det är en förbättring sedan föregående prognos med 3,0 miljoner
kronor och beror på att vi inte kommer bli debiterade för varmhyra på Samariten, som tidigare aviserats och räknats med i prognosen. Det är ny information från tekniska förvaltningen som vi fick vetskap om i november.
De största prognosticerade underskotten finns inom personlig assistans enligt LSS och externa placeringar LSS. Den centrala bufferten, överskott från
kompetensfonden och inom utförarverksamheten balanserar underskottet.
Yttrande

Kia Hjelte (M), Christina Tibblin (M) och Carl Baker (M) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs protokollet.
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§ 83
Lokalfunktionsprogram för särskilda boenden, SoL och
LSS, samt övriga verksamheter inom vård- och omsorgsförvalt-ningen (von/2017:158)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till lokalfunktionsprogram.

Sammanfattning
I lokalfunktionsprogrammet beskrivs generella principer och krav på utformning av boenden och lokaler för vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter.
Dokumentet är utformat för att underlätta arbetet vid ny- och ombyggnation
och riktlinjerna ska ses som vägledande vid varje projekt.
Programmet revideras vid behov.
Yrkanden

Kia Hjelte (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
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§ 84
Upphandling- digitaliserat system inom vård- och omsorgsboenden (von/2017:197)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag om upphandling av ett digitalt planerings- och delaktighetssystem inom vård- och omsorgsboenden med ändring enligt nedan.

Sammanfattning
Digitaliserat planeringsstöd ger nya möjligheter till kommunikation vilket
kan stärka självständighet, delaktighet och inflytandet för medborgare på
vård- och omsorgsboenden. Det kan även stödja ett individanpassat arbetssätt där verksamheten kan ta tillvara på och utgå från individens kunskap
och behov. Det hjälper även medarbetare att få en överblick kring det dagliga arbetet och öka kommunikationen vilket medför tryggare och säkrare
vård och omsorg.
Yrkanden

Ordföranden Tuva Lund (S) yrkar på ändring i tjänsteskrivelsen” förvaltningens målgrupper” ändras till ” nämndens målgrupper”.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med det reviderade ordförandeförslaget.
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§ 85
Anmälningsärenden (von/2017:2, von/2017:60)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av
ärendena.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige
§ 172 KF 2017-09-28- Avsägelser och fyllnadsval: Willy Viitala
Personalutskottet
§ 20 2017-09-21 Fördelning av kompetensfonden 2018

Myndighet
Redovisning av ej verkställda beslut, LSS, kvartal 3 2017
Redovisning av ej verkställda beslut, SoL, kvartal 3 2017
Sammanställning av domar gällande LSS, kvartal 3 2017
Sammanställning av domar gällande SoL, kvartal 3 2017
Protokoll förvaltningssamverkan 2017-11-07 ( på bordet)
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§ 86
Delegationsbeslut (von/2017:1, von/2017:163,
von/2017:199)
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
A2: Godkännande av deltagande i kurs, von/2017:199
Verksamhetschef
B 36: Yttrande till IVO; särskild avgift ej verkställt beslut, von/2017:163
Myndighet:
Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 2017-0901- 2017-09-30
Delegationsbeslut beslutade av handläggare bostadsanpassning 2017-08-01
– 2017-09-30
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§ 87
Ärenden från dialogforum (von/2017:9)
Det finns inga ärenden att redovisa.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Vård- och omsorgsnämnden
2017-11-13
Ärende 3

Ekonomisk månadsuppföljning

Prognosen per oktober 2017 visar ett överskott på tre miljoner kronor för helåret. Det
beror på ny information från tekniska förvaltningen om att nämnden inte kommer att
debiteras för varmhyra på Samariten.
Hur kan sådan information komma så sent på året, den varmhyran har tidigare legat i
budgeten?
Myndighets ansvarsområde prognostiserar ett underskott med 27,2 miljoner kronor,
det är personlig assistans och externa placeringar. Det är ju mycket välkända orsaker
som nämnden brottats med länge.
Utförarverksamheten prognostiserar ett överskott med 10,8 miljoner kronor.
Överskottet finns inom hemtjänsten – förenat med satsningen på egen tid? Vad
betyder det? Finns det inget behov? Om borde dessa pengar läggas på utveckling av
kvaliteten i stället!
Det är också överskott på verksamheterna avlösning/ledsagning/kontaktpersoner.
Till dessa verksamheter har förvaltningen svårt att rekrytera. Behovet finns ju och
många som fått biståndsbeslut år vänta längre än tre månader på att en utförare ska
finnas på plats. Det kan väl inte vara positivt med ett överskott när människor som
har behov inte får det de behöver!
Hur mår dessa personer och hur klarar de sin vardag? Dessa frågor är viktigare än att
hyvas över överskott i verksamheterna.
En annan viktig fråga är om ej utnyttjade medel ur kompetensfonden kan
tillgodoräknas nämnden som budgetregulator?
Kia Hjelte
Carl Baker
Christina Tibblin

Hemsjukvård 2020
Gunilla Hjelm-Wahlberg
Karin Bengtsson

VAD ÄR HEMSJUKVÅRD?
”Hemsjukvård är hälso- och sjukvård när den ges i patientens
bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tid”
(Socialstyrelsens termbank)

UPPDRAGET
• Kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting
ska ta fram förslag på vilka delar av hälso- och
sjukvårdsinsatserna inom hemsjukvården som kommunerna ska
ta över från landstinget (Läkarinsatser kan enligt hälso- och
sjukvårdslagen (2017:30) inte överföras till kommunerna).
• Storsthlm ska för kommunerna komma överens med landstinget
om:
- omfattning av uppdraget
- ekonomiska konsekvenser
- framtida samverkan

BAKGRUND
•

•
•

•

I många län övertog kommunerna ansvaret för hemsjukvården i samband
med ÄDEL-reformen 1992.
Idag har kommunerna ansvar för delar av hemsjukvården i alla län utom
Stockholms län.
2011 startade Stockholms läns landsting och Storsthlm en förstudie,
”Hemsjukvård 2015” om förutsättningar för kommunerna att ta över
hemsjukvården inklusive en skatteväxling. Arbetet avbröts 2013.
2015 överfördes ansvaret för utförande av hälso- och sjukvårdsinsatser
inom bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS till
kommunerna i Stockholms län. En skatteväxling om 2 öre genomfördes från
årsskiftet 2015/2016.

HEMSJUKVÅRD SLL 2016
• Drygt 15 000 hemsjukvårdspatienter
• Cirka 2,3 miljoner hemsjukvårdsbesök
• Cirka 155 600 hemrehabiliteringsbesök
• Besök av sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut
och dietist (jämför insatser i särskilt boende för äldre)

MÅL FÖR ARBETET
”HEMSJUKVÅRD 2020”
BESLUTAT AV DEN POLITISKA LEDNINGSGRUPPEN VIS (VÅRD I SAMVERKAN) MED REPRESENTANTER
UTSEDDA AV STORSTHLM OCH STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

TRYGG OCH SÄKER VÅRD OCH OMSORG
Vidgat kommunalt ansvar innebär att den enskilde får ökad
• kontinuitet och trygghet
• säkerhet
• helhetssyn
• samordning av vård och omsorg
• personcentrerad vård och omsorg där utförarna samverkar

EFFEKTIV ANVÄNDING AV SAMHÄLLETS
RESURSER
Utförarna i den enskildes hem samverkar och organiserar vården
och omsorgen så att de gemensamma resurserna används
effektivt.

Tre faser i arbetet med ”Hemsjukvård 2020”

Fas 1 Hösten 2017
diskussioner och beslut
om avtalsförslag

Fas 2 Våren 2018

Fas 3 Hösten 2018-2020

kommunerna fattar beslut
att anta avtalet

förberedelser inför
övertagande

KOMMUNAL HEMSJUKVÅRD – INNEHÅLL OCH
OMFATTNING
förslag från VIS 2017-10-19

• Planerade och oplanerade hembesök dygnet runt av sjuksköterska och
undersköterska till individer 18 år och äldre som har ett
sammanhängande vårdbehov.
• Rehabiliteringsinsatser i hemmet av arbetsterapeut, fysioterapeut och
dietist
• Kostnadsansvar för material som utförarna använder.
• ”Enstaka” hembesök hos icke hemsjukvårdspatient

EKONOMISK KALKYL
• Skatteväxlingsberäkningen baseras på SLL:s ersättningar år 2016 för:
- Hemsjukvård
- Rehab
- Enstaka hembesök
- Kapiteringsersättning mm
- Delegeringar (Storsthlms egen kalkyl)

•
•
•

Totalt 1 019 mnkr, exkl OH- kostnader
Beräknad skatteväxlingsnivå 19 skatteöre
Samtliga kommuner får intäktsökning på 465 kr/inv (från skattehöjning och
inkomstutjämning)

Utfall (kr/inv)

Utfall (kr/inv)
för respektive kommun
2016,
- inkl egen kostnad för delegeringar

Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Nacka
Norrtälje
Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg
Södertälje
Tyresö
Täby
Upplands Bro
Upplands Väsby
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Österåker

Intäkt

Överförd
kostnad

465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465

392
395
287
450
282
505
391
274
468
324
842
286
499
462
305
379
473
523
276
342
314
563
204
167
547
256

Effekt

Effekt i
skattekr

Kommunal
kostnad för
delegeringar

73
70
178
15
183
-40
74
191
-3
141
-377
179
-34
3
160
86
-8
-58
189
123
151
-98
261
298
-82
209

0,04
0,02
0,07
0,01
0,08
-0,02
0,02
0,07
0,00
0,06
-0,18
0,08
-0,02
0,00
0,06
0,03
0,00
-0,03
0,08
0,04
0,07
-0,05
0,11
0,11
-0,03
0,09

11
53
53
0
27
0
121
53
0
54
0
53
0
0
54
129
41
25
76
0
0
90
0
0
0
0

Frågor som behöver tydliggöras
•
•
•
•
•
•
•

Hur blir man hemsjukvårdspatient?
Gränsdragning till ASIH
Kostnadsansvar för material
Vårdhygienisk expertis
Kompetensutveckling
Kommunikation i samband med övertagande
Hjälpmedel

Frågor att förhandla
•
•
•
•
•
•

Enstaka hembesök
Ekonomi
Läkarmedverkan
Informationsöverföring/Digitalisering
Uppföljning och ev. kontrollstation
Framtida samverkansformer

TIDSPLAN HÖSTEN 2017
Möte

Datum

Syfte/kommentar

Beredningsgrupp VIS

17/11

lägesrapport

Beredningsgrupp VIS kommunala företrädare

17/11

Lägesrapport

Strategiskt nätverk kommunstyrelseordföranden

21/11

Lägesrapport och riskanalys

Strategiskt nätverk socialtjänst

24/11

Lägesrapport och riskanalys

Storsthlms arbetsutskott

28/11

Lägesrapport, knäckfrågor och avtalsförslag

Strategiskt nätverk kommunalekonomi

29/11

Lägesrapport

VIS

1/12

Diskutera avtalsförslag

Strategiskt nätverk kommundirektörer

8/12

Lägesrapport från VIS och den vidare processen

Storsthlms styrelse

14/12

Avtal och rekommendation diskussion

Ev AU

19/12

Fortsatta diskussioner

Ev styrelse

18/1

Ev beslut om avtal och rekommendation till kommunerna

VAR HITTAR JAG MER INFORMATION?
• Storsthlm.se
• Nyhetsbrev som ges ut 6 ggr per år av Storsthlm. Anmäl
intresse på storsthlm.se.
• Särskilda informationsbrev till berörda tjänstemän och politiker.
• Storsthlms projektledning kan komma ut till kommuner och
informera/diskutera i olika forum.

