SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Vård- och omsorgsnämnden

2019-05-27

Alytus, kl 18:30-20:30

Plats och tid

Taina Virta (S) , ordförande
Aram El Khoury (KD)
Kia Hjelte (M)
Daniel Njuguna (S)
Simon Safari (S)
Mehmet Kulbay (M)

Beslutande

Ersättare
Övriga deltagande

Kerstin Edman (TUP)
Lars Holmberg (SD)
Marit Normasdotter (V)
Isak Nobuoka (MP)
Jens Vollmer (MP)

Jalil Adbul Khalil (S), Inger Liljedal (S), Nellie Eriksson (M), Fredrik Ahlinder (TUP), Roland Forsman (TUP), Anneli Andersen (SD)
Petra Oxonius, Kerstin Frimodig, Christina Almqvist, Åsa Olsén,
Henrik Thorstensson, Maria Jäderlund, Annelie Blomberg; personalrepresentant Vision
Mehmet Kulbay (M)

Utses att justera
Plats och tid för justering

Sekreterare

Kommunalhuset 27 maj 2019

Kerstin Frimodig

Ordförande

Paragrafer

32,34,36

Taina Virta (S)

Justerare

Mehmet Kulbay (M)

ANSLAG/BEVIS
Omedelbar justering § 32,34,36
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd

Sammanträdesdatum

Vård- och omsorgsnämnden

2019-05-27

Anslaget den

Nedtas den

2019-05-27
Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen
Underskrift

Kerstin Frimodig

2019-06-18
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-27

§ 32
Delårsrapport 1, 2019 (von/2019:60)
Beslut
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens delårsrapport 1
2019.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning
En stor andel av vård- och omsorgsnämndens mål bygger på brukarnas egna
uppfattningar, som bedöms genom årliga brukarundersökningar vilka genomförs först på hösten. Därför är det svårt att dra några direkta slutsatser
hur förvaltningen ligger till i relation till just dessa uppsatta mål. Det enda
som kan konstateras i detta fall är att arbete pågår inom samtliga verksamheter för att brukarnöjdheten ska bli så hög som möjligt, men att det slutgiltiga utfallet är omöjligt att förutse. Gällande övriga mål gör nämnden bedömningen att alla utom två kommer att kunna uppnås till årsskiftet. De mål
som nämnden ser kommer att bli svåra att uppnå är andel tillsvidareanställda, respektive andel externa korttidsplatser.
Vård- och omsorgsförvaltningens helårsprognos visar på totalen en budget i
balans. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på -16,8 miljoner kronor, funktionsnedsättningsområdet och centrala verksamheter prognostiserar
ett överskott på 12,5 miljoner kronor respektive 4,3 miljoner kronor vilket
balanserar underskottet inom äldreomsorgen.

Särskilt yttrande

Kia Hjelte (M), Mehmet Kulbay (M) och Nellie Erikssons (M) lämnar ett
särskilt yttrande bilaga.
Vård-och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs protokollet.
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-27

§ 34
Yttrande: Revisionsrapport- Granskning av nämndadministration med fokus på allmänna handling (KS/2019:109)
(von/2018:213)
Beslut
1.Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget.
2. Vård- och omsorgsnämnden justerar beslutet omedelbart.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden ska till kommunstyrelsen yttra sig över revisionsrapporten Granskning av nämndadministration med fokus på allmänna
handlingar. Revisorernas samlade bedömning är att styrelsens och nämndernas hantering av allmänna handlingar delvis är ändamålsenlig. Revisionen påvisar brister ibland annat i hur styrdokument och rutiner för registrering och hantering av allmänna handlingar efterlevs i förvaltningarna.
Förvaltningen har under det senaste året tagit fram flera rutiner och riktlinjer
samt haft utbildningsinsatser kring dokument- och ärendehantering för att
underlätta för berörda tjänstepersoner att göra rätt. Förvaltningen ser ett behov av att intensifiera arbetet med detta under 2019 och har en förhoppning
om att detta arbete kommer att underlättas i och med det kommunövergripande arbetet med införandet av ett nytt ärendehanteringssystem.
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-27

§ 36
Yttrande över rekommendation från Storsthlm gällande
överenskommelse om omhändertagande av avlidna
(von/2016:54)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att anta av
Storsthlm föreslagen överenskommelse om omhändertagande av personer
som avlider inom verksamheter där kommunen är sjukvårdshuvudman.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

Sammanfattning
Storsthlm (tidigare Kommunförbundet Stockholms län) rekommenderar
kommunerna att anta en överenskommelse som avser kostnader, administrativa rutiner och ansvarsfördelning för transport och bårhusförvaring när en
person avlider inom verksamheter där kommunen är sjukvårdshuvudman.
Det vill säga inom särskilt boende för äldre, dagverksamhet, bostad med
särskilt service och daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS) och bostad med särskild service enligt socialtjänstlagen. Syftet med överenskommelsen är att ha en enhetlig hantering i
samtliga kommuner inom Stockholms län. Botkyrka kommun arbetar redan
idag i enlighet med föreslagen överenskommelse
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Vård och omsorgsnämnden

Ärende 03

Särskilt yttrande
2019-05-27

Delårsrapport 1, 2019(von/2019:60)

Vård-och omsorgsnämnden helårsprognos visar på en budget i balans. Äldreomsorgen
prognostiserar ett underskott på – 16,8 miljoner kronor, andra verksamheter visar
överskott.

Kommunen och nämnden har otillräckligt med boenden/bostäder för människor som
behöver vård och omsorg. Andelen externa placeringar är fortsatt stort och försvårar
möjligheten idag att anlita sådana då överskottet har minskat i andra kommuner. Vilket
gör att man kan anta att kostnaden kommer öka.
Kommunen har inte heller tillräckligt med korttidsplatser. Det ena hänger ihop med det
andra förstås.
De byggprojekt som antagits håller inte tidsramarna vilket kommer att försvåra
situationen. Det är inte hållbart. Vi moderater är starkt oroade för att människor kan
komma att lida skada, bli sjukare och att otryggheten ökar bland kommuninvånarna.

Kia Hjelte

Mehmet Kulbay

Nellie Eriksson

