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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-13

§1
Årsredovisning 2016 (von/2017:12)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar följande:
1.Vård- och omsorgsnämnden godkänner årsredovisningen inklusive personalbokslut för 2016 och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2.Vård- och omsorgsnämnden begär hos kommunstyrelsen ombudgetering
med 0,94 miljoner kronor avseende investeringsprojekt och 3,35 miljoner
kronor avseende kompetensutveckling.
3.Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen för år 2016.

Reservation
Kerstin Edman (TUP) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden visar år 2016 ett underskott på netto 3,5 miljoner kronor. I delårsbokslutet i april beräknades ett underskott på 19,4 miljoner kronor, och vid prognosen per oktober prognostiserades ett underskott
på 6,0 miljoner kronor.
I samband med delår 1 tog förvaltningen fram en handlingsplan med åtgärder för att minska det prognosticerade underskottet. Handlingsplanen har
följts av samtliga verksamheter under året.
Uppföljningen av mål och åtaganden visar på en positiv utveckling. Vi bedömer att måluppfyllelsen är god inom tre målområden och godtagbar inom
tre målområden. Bedömningen är gjord utifrån en jämförelse med föregående år.
Personalbokslutet visar att andelen tillsvidareanställda har minskat marginellt och att andelen visstidsanställda ökat med motsvarande. Andelen timavlönade är oförändrat sedan föregående år. Sjukfrånvaron har ökat sedan
föregående år och det är främst korttidsfrånvaron som ökat. Äldreomsorgen
har högre andel korttidssjukfrånvaro medan omsorg om personer med funktionsnedsättning har fler långtidssjukskrivningar.
Uppföljningen av internkontrollplanen 2016 visar att fyra kontrollmoment
bedöms som dåliga, åtta som okej och fem som bra. Där avvikelser har påträffats har förslag till åtgärder tagits fram vilka även presenteras i uppföljningsrapporten.

2[12]

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-13

Ändring av dagordningen
På förslag av ordföranden godkänner nämnden att ärendet läggs först på
dagordningen.

Yrkande
Kerstin Edman (TUP) yrkar på att ärendet ska bordläggas till nästa sammantärde med vård- och omsorgsnämnden, bilaga.
Ordförande Tuva Lund (S) yrkar på att ärendet ska avgöras idag.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yrkandemotiveringen får bilaäggas protokollet.

Särskilt yttrande
Kia Hjelte (M), Willy Viitala (M) och Christina Tibblin (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Aram El Khoury (KD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandena får biläggas protokollet.

Propositionsordning
Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på yrkandet om
bordläggning mot yrkandet om att ärendet ska avgöras idag och finner att
nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Protokollsanteckning
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Kia Hjelte (M), Willy Viitala
(M) och Christina Tibblin (M) får lämna en protokollsanteckning:
Vi moderater anser inte att det är rimligt att årsredovisningen sänds ut
lunchtid samma dag som sammanträdet. Många av oss har arbeten att sköta
och inläsningstiden blir därmed orimligt kort. Vi avser att återkomma med
ett särskilt yttrande innan justering, när vi har hunnit läsa in oss på ärendet.
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Vård- och omsorgsnämnden

Ärende 4

Yrkande
2017-02-13

Årsredovisning 2016

Nämndledamöter har ett stort ansvar. Förutom att vara väl insatta i de ärenden som nämnden
hanterar skall vi styra, följa upp och när det behövs vidta åtgärder. Vi ska se till att verksamheten
bedrivs enligt kommunallagen.
I föreliggande ärende är handlingarna sent utskickade. Frågan är hur vi som nämndledamöter ska
kunna fullgöra vårt uppdrag när informationen är så pass sen?
En årsredovisning är omfattande och för att kunna sätta oss in i ärendet behöver vi ha handlingarna i
tid. Vi tycker att det är rimligt att alla nämndledamöter ska ha möjlighet att läsa handlingarna innan
beslutet tas. Därefter är vi redo att fatta beslut om huruvida årsredovisningen ska godkännas.
Tullingepartiets inställning är sammantaget att ärendet, på grund av sent utsända handlingar, bör
bordläggas.
Vi föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde med vård- och omsorgsnämnden
Kerstin Edman (TUP)

SÄRSKILT YTTRANDE
Vård- och omsorgsnämnden
2017-02-13
Ärende 4

Årsredovisning 2016

Vård- och omsorgsnämnden visar för år 2016 ett underskott på netto 3,5 miljoner
kronor. Det är mycket bra jobbat av förvaltningen att få ner underskottet från
delårsbokslutets 19,4 miljoner kronor.
Nämnden har haft underskott flera år i rad och under årens lopp har anledningen ofta
legat på; externa placeringar, hemtjänst och personlig assistans.
Denna gång återfinns de största underskotten just inom externa placeringar (SoL) och
personlig assistans.
Det är dock inte enbart positivt att t.ex. hemtjänsten visar ett överskott på 8,3 Mkr, vi
undrar förstås hur detta har drabbat brukarna? Att centrala förvaltningen uppvisat en
återhållsamhet (och att delar av medlen för utbildning inte nyttjats) och därigenom
tillskapat ett överskott får ses som naturligt, givet förutsättningarna som gavs i april.
Från årsredovisning 2015 kunde man se att det tillkommit en intäktsminskning som
måste tas i beaktande inför framtiden. Den härrör sig från att de som behöver
omsorgen inte har tillräckliga inkomster/pensioner för att kunna betala för sin del av
insatserna. Antalet ”fattigpensionärer” ökar för varje år enligt senaste statistik.
Det finns flera parametrar och signaler i årsredovisningen som känns bra och rätt men
det går väldigt långsamt när det gäller kvalitetsutveckling.
Det som verkligen bekymrar oss är takten på de nödvändiga boenden som måste
fram. Här börjar det bli verkligt bråttom. I de föreslagna åtgärderna finns inte mycket
substans.
När det gäller gruppboenden och lägenheter med särskild service ser vi att
fastighetsunderhållet varit så dåligt att personer med positiva biståndsbeslut ändå
väljer att tacka nej. Sammantaget kan sägas att situationen är prekär och kommer att
skapa stora problem för de människor som är och kommer att vara i behov av vård
och omsorg.
Detta har majoriteten skapat själva. Vi moderater har genom flertalet motioner och
interpellationer föreslagit lösningar med hjälp av den öppna marknaden. Detta har
majoriteten ständigt avslagit.
Nu söker man sig ut på marknaden och vi har tur i Botkyrka att ett par privata
boenden redan valt att etablera sig här. Det ger respit men är ett dyrare. Det är alltid
dyrare att köpa enskilda platser. När man nu ändå går ut på marknaden är det sent i

förhållande till vad som behöver åstadkommas, för stora skall krav och lite med
känslan av armbågen.
Vi har inte byggt i tillräcklig takt, varken vård- och omsorgsboenden eller
gruppboenden eller bostad med särskild service. Eftersläpningarna om OF-området
har varit legio de senaste åren.
Om nu eftersläpningarna beror på bristande administration och vattentäta skott
mellan förvaltningarna är det hög tid att överbrygga detta. Kommunen har inte heller
haft byggklara tomter för dessa prioriterade områden eller de områden som borde
varit prioriterade i majoritetens budgetar.
Förutom merkostnader för externa placeringar och s.k. särskilda avgifter, har den
konstanta bristen på bostäder för människor med olika behov av vård och omsorg
skapat oro och frustration och känslor av maktlöshet. Om en enda person har farit illa
är det en för mycket.
Vi kan också notera en annan problematik som vi väntar svar på. Antalet
korttidsboenden har ökat drastiskt. Varför? Det är också fördyrande. Men viktigast av
allt är hur personerna som får korttidsboende upplever det. Får de korttidsboende
därför att omsorgsboenden inte finns?
Vi ställer oss även frågande till kraften och engagemanget i att få förvaltningen och
samtliga anställda att anamma det interkulturella förhållningssättet. Utbildning har
skett på chefsnivåerna för några år sedan, men inte alls för personalen som faktiskt
har den dagliga brukarkontakten. Utvärderingen av den interkulturella strategin som
genomfördes av MKC visade på vissa problem. Bland dessa var att förvaltningarna
inte förstår begreppet och att man inte arbetar med begreppet.
Slutligen måste vi ändå fråga hur den politiska majoriteten, inom verksamheter som
är så viktiga som våra, kan välja att prioritera merkostnaden det innebär att köpa in
ekologisk mat? Lägg ner den satsningen och ge brukarna vällagad mat som de
faktiskt efterfrågar (och släpp det vegetariska kravet).

Kia Hjelte
Willy Viitala
Christina Tibblin

SÄRSKILT YTTRANDE
Vård- och omsorgsnämnden

Ärende 4: Årsredovisningen 2016 (von/2017:12)
Presenterad årsredovisning återspeglar den förvaltning som gjorts av majoriteten enligt de ramar som
fastställts av fullmäktige för år 2016.
I presenterat dokument framgår att Vård- och omsorgsnämnden visar år 2016 ett underskott på netto
3,5 miljoner kronor vilket är en avsevärd förbättring av delårsbokslutet i april som prognostiserade ett
underskott på 19,4 miljoner kronor. Detta anser vi är bra gjort av förvaltningen som tog fram en
handlingsplan med åtgärder och lyckades minska det prognosticerade underskottet. Vi kan också
konstatera att Hemtjänsten visar ett överskott om 8,4 miljoner kronor, vilket är positivt.
Samtidigt ser vi med oro på de verksamheter som visar relativt stora underskott, främst äldreomsorgen
inklusive myndighet (-7,1 miljoner kronor), externa placeringar SoL (-16,5 miljoner kronor) och
personlig assistans (-16,5 miljoner kronor).
Vi vill också lyfta fram några indikatorer från Brukarundersökningen som har försämrats under 2016
och som vi anser borde utredas och analyseras djupare, bl a:
- Andel brukare som är nöjda med bemötandet i vård- och omsorgsboenden 87% (jämfört med
93% 2015)
- Andel brukare som är trygga i vård- och omsorgsboende 77% (jämfört med 86% 2015)
- Andel brukare som är nöjda med verksamheten i vård- och omsorgsboendet 69% (jämfört med
74% 2015)
När det gäller personalen, är det bekymmersamt att andel medarbetare som uppger sig vara nöjda med
sin arbetssituation är endast 60% och inte minst att sjukfrånvaron är fortsatt hög (9,3% jämfört med
8,3% 2015).
Vi vill även framföra önskemål om att en så viktig handling som årsredovisningen är borde skickas ut
till nämnden i god tid före sammanträdet så att man har möjlighet att läsa igenom och inkomma med
frågor och synpunkter.
Botkyrka 2017-02-13

Aram El Khoury (kd)

Kristdemokraterna i Botkyrka

Yttrande (KD)

Årsredovisningen 2016.docÅrsredovisning, 2016

Postadress
Box 251
147 01 Tumba

Besöksadress
Munkhättevägen 45
Tumba

Telefon 08-53061484
Plusgiro 637 3609-4
Telefax 08-53061487
Bankgiro 246-9039
E-mail botkyrka@kristdemokraterna.se
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-02-13

§2
Information från förvaltningen (von/2017:3)
Beslut
Vård- och omsorgsförvaltningen noterar till protokollet att de tagit del av informationen

Sammanfattning
Information från förvaltningschefen
Förvaltningschef Pia Bornevi informerar om de förändringar som skett inom
investeringar och byggprojekt sedan förra nämndsammanträdet. Vidare informerar hon om en styrgrupp som tillsats tillsammans med arbetsmarknadoch vuxenutbildningsförvaltningen för att se över finansieringen av och ansvaret för daglig verksamhet.
Avflyttning till Aleris Riksten
Projektledare Ann- Christin Hajas samt sektionschef för vård- och omsorgsboende, Carin Djäken, informerar om flytten av boende från Tumba Vårdoch omsorgsboende till Riksten som pågår under vecka 1-9. Flytten av boende har gått mycket bra.En riskanalys har gjorts på varje boende inför flytten och enbart de som vill har flyttat.
Lex Maria-anmälan- Annette Karlsson, MAS
Medicinsk ansvarig sjuksköterska Annette Karlsson informerar om en lex
Maria anmälan och beslutet från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i
ärendet.
Lex Sarah-anmälan- Christina Almqvist, kvalitetschef
Kvalitetschef Christina Almqvist informerar om två lex Sarah anmälan som
gjorts, en inom gruppbostad och en inom personlig assistans.
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§3
Information - Medarbetarundersökning 2016 (von/2017:11)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av
informationen.

Sammanfattning
HR- operativ chef Åsa Olsen informerar om 2016 år medarbetarundersökning.
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden
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§4
Information- Våld i nära relation (von/2016:230)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av
informationen

Sammanfattning
Muntlig information från verksamhetsutvecklare Alice Valentin om förvaltningens riktlinje och arbete mot våld i nära relation
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§5
Svar på medborgarförslag: Ha öppet på korttidshemmen en
dag i veckan (von/2016:175)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning
Förslagställaren har föreslagit att kommunens korttidshem ska vara öppna
några timmar en gång i veckan även för barn och ungdomar som inte har en
korttidsplats. Genom detta hoppas förslagställaren att barn med funktionsnedsättningar som inte har plats på korttidshemmen ska kunna träffa flera
barn i samma situation.
Från vård- och omsorgsförvaltningens sida håller vi med förslagställaren att
det är viktigt att det finns bra och anpassade lekytor för barn och ungdomar
utifrån barnets fysiska och sociala välmående. Däremot ser vi problem med
lösningen som förslås i medborgarförslaget. Att öppna upp just kortidshemmen för obehöriga försvårar för kortidshemmen att garantera en trygg
och avskild plats för de barn som bor på boendet. Istället kan kommunen arbeta med detta på andra sätt, som att det ska fortsätta finnas ett tydligt tillgänglighetsperspektiv vid byggandet och i renoveringen av lekplatser i
kommunen. Förvaltningens förslag är därför att medborgarförslaget borde
avslås.
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§6
Svar på medborgarförslag: Mötesplats i Tullinge
(von/2016:255)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att besvara medborgarförslaget.

Sammanfattning
Det har inkommit ett medborgarförslag där förslagställaren efterfrågar en
mötesplats i Tullinge centrum avsedd för personer över 60 år. På mötesplatsen hoppas förslagställaren att det ska finnas möjlighet till gym och vattengympa.
Vi i den politiska majoriteten delar förslagställarens mening om vikten att få
till en mötesplats för äldre i Tullinge. Vår ambition är att få till mötesplaster
för äldre i Botkyrkas alla kommundelar. Vi ser hur viktiga mötesplatserna är
i att främja äldres hälsa. Både utifrån de aktiviteter som genomförs men
också möjligheten till social gemenskap. Att få träffa andra människor har
en stor betydelse för människors hälsa och ett sätt att motverka den ofrivilliga ensamheten som många äldre drabbats av.
Mötesplatserna för äldre i Botkyrka är drivs av frivilliga och bygger på att
det finns frivilliga krafter så som föreningar eller enskilda som vill arbeta
med mötesplatsen. Kommunen ska möjliggöra för mötesplatserna bland annat genom att stå för lokaler men det finns även visst personellt stöd. Om
det finns ett intresse för att driva en mötesplats i Tullinge ska kommunen
stödja det så att verksamhet kan komma igång. I dagsläget saknas lämplig
lokal för en mötesplats i Tullinge centrum men förvaltningen har i uppdrag
att fort-sätta bevaka frågan om lämplig lokal kan hittas och om frivilliga
finns som vill driva verksamheten där.
Vård- och omsorgsförvaltningens förslag är att en eventuell framtida mötesplats i Tullinge inte ska ha en vattenbassäng och ett gym på grund av de
stora kostnader som detta medför och att denna typ av faciliteter redan tillhandahålls på mötesplatsen i Tumba. Vi i den politiska majoriteten delar
förvaltningens bedömning att det kan vara svårt att få till en bassäng – om
man inte hittar lokaler där en bassäng redan finns tillgänglig.

Yrkanden
Ordföranden Tuva Lund (S) avger följande ändringsyrkande av ordförandeförslaget: i tredje stycket ändras ”föreningsdrivna” till ”drivs av frivilliga
medborgare”.

Särskilt yttrande
Kia Hjelte (M), Willy Viitala (M) och Christina Tibblin (M) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Propositionsordning
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, det reviderade ordförandeförslaget.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Vård- och omsorgsnämnden
2017-02-13
Ärende 6

Svar på medborgarförslag: Mötesplats i Tullinge

Vi moderater tycker att det är ett bra förslag med en mötesplats för seniorer även i
Tullinge. Vi har tidigare motionerat om en mötesplats i Norra Botkyrka.
Vi anser att det bör finnas mötesplatser i alla kommundelar. Vi kan se att det kan vara
långt att åka om man bor i Tullinge eller exempelvis Hallunda för att delta i aktiviteter i
Tumba Mötesplats. Vi delar dock förvaltningens förslag till beslut i detta fall – att
medborgarförslaget ska anses besvarat.
Vi vill trycka på vad förvaltningen skriver i sin tjänsteskrivelse: ”Vård-och
omsorgsförvaltningen bevakar frågan om Mötesplats i Tullinge, om lämplig lokal skulle
komma fram och det finns frivilliga medborgare som vill bedriva verksamheter eller
aktiviteter”.
Vi tror dock inte att det räcker med att bevaka uppkomsten av eventuella lokaler, vi
menar på att det skulle vara bättre med ett aktivt sökande. Själva antagandet att frivilliga
(seniorer) skulle orka och kunna starta med att leta lokal, skriva avtal,
tillgänglighetsanpassa o.s.v. är att kräva för mycket.
Det skulle vara bättre om förvaltningen, i all enkelhet, kunde hitta och iordningsställa en
lokal för caféverksamhet och andra sammankomster och aktiviteter. I det fallet skulle
det säkert finnas frivilliga som vill vara med och sköta detta.

Kia Hjelte

Willy Viitala

Christina Tibblin

Besnik Morina
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§7
Anmälningsärenden (von/2016:7, von/2017:2)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att nämnden tagit del av
ärendena

Sammanfattning
Kommunfullmäktige:
§ 209 2016-11-24Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 (KS 2016:257)
§ 219 2016-11-24 Kommunfullmäktiges sammanträdesordning 2017
(KS/2016:672)
Kommunstyrelsen:
§ 225 2016-10-28 Kommunstyrelsens sammanträdesordning 2017 (KS
2016:673)
§ 245: 2016-11-24 Internkontrollplan 2017 – kommunstyrelsens övergripande ansvar (KS/2016:754)
§ 18 2017-01-09 IT-tjänstekatalog, IT-prislista och IT servicenivåer 2017
(KS/2016:803)
§ 26 2017-01-09, Löneöversyn 2017 (KS 2016:745)
Tekniska nämnden
§ 131 2016-12-12 Godkännande av hyreskontrakt och försäljning av fastigheten Samariten 1 (TEF 2015:83)
Kommunala pensionärsrådet
Protokoll från kommunala pensionärsrådet 2016-12-06
Samverkan Vård- och omsorgsförvaltningen
Protokoll 2017-02-07
Myndighet:
Sammanställning av domar LSS och SOL, oktober- december 2016.
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§8
Delegationsbeslut (von/2016:131, von/2016:224,
von/2016:225, von/2016:226, von/2016:227, von/2016:228,
von/2016:229, von/2016:252, von/2016:256, von/2017:1,
von/2017:5)
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: Avtal avseende upphörande av anställning von/2016:256
A7: Avtal- Arbetsledning från Stockholms Trygghetsjour von/2016:252
Verksamhetschef
B 37: Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut von/2016:224
B 37: Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut von/2016:225
B 37: Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut von/2016:226
B 37: Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut von/2016:227
B 37: Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut von/2016:228
B 37: Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut von/2016:229
B 45: Yttrande till förvaltningsrätten: särskild avgift enligt LSS
von/2016:131
( på bordet)
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
E1: Anmälan enligt Lex Maria om felaktig användning av medicinskteknisk
produkt, von/2017:5
Myndighet:
Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 2016-1101- 2016-12-31
Delegationsbeslut beslutade av handläggare bostadsanpassning 2016-11-01
– 2016-12-31
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2017-02-13

§9
Ärenden från Dialogforum (von/2017:9)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse som
svar på Tullinge dialogforums fråga.

Sammanfattning
Vid Tullinge dialogforums möte 25 november 2016 ställdes en fråga till
vård- och omsorgsnämnden gällande hur nämnden arbetar vidare med frågan om en mötesplats för äldre i Tullinge.
I dagsläget saknas lämplig lokal för en mötesplats i Tullinge centrum men
förvaltningen fortsätter bevaka frågan om lämplig lokal kan hittas och frivilliga finns som vill driva verksamheten där.

12[12]

