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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-01-21

§1
Sammanträdets öppnande
Beslut
1.Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av informationen.
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att Aram El Khoury (KD), istället
för ordföranden, justerar sammanträdets protokoll jämte Kia Hjelte (M).

Sammanfattning
Nämndens ledamöter och ersättare samt närvarande tjänstemän presenterar
sig och kvalitetschef Christina Almqvist informerar kort om nämnden och
förvaltningen.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner efter yrkande från ordförande Tuva
Lund (S) att förste vice ordföranden Aram El Khoury (KD) istället för ordföranden justerar sammanträdets protokoll tillsammans med andre vice ordföranden Kia Hjelte (M).
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§2
Öppna sammanträden(von/2018:247)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att vård-och omsorgsnämndens sammanträden ska vara offentliga, med de begränsningar som framgår enligt
kommunallagen.
Sammanfattning

Enligt 6 kapitlet 25 § kommunallagen (2017:725) får en nämnd besluta att
nämndens sammanträden ska vara offentliga om fullmäktige har medgett
det. Undantag görs för ärenden som handlar om myndighetsutövning eller
innehåller sekretessbelagda uppgifter där sammanträdena alltid ska hållas
bakom stängda dörrar.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-18 § 275 (KS 2018:663) att medge
att alla nämnder med undantag av kommunstyrelsen får ha öppna nämndsammanträden.
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår därför att vård- och omsorgsnämndens sammanträden ska vara offentliga med de begränsningar som
framgår av kommunallagen.
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BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-01-21

§3
Information från förvaltningen(von/2019:5)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av informationen.
Sammanfattning

Resultat från Brukarundersökningen- Omsorgen om personer med funktionsnedsättning- kvalitetschef Christina Almqvist presenterar resultatet från
fjolårets brukarundersökning.
Information från verksamheterna- Boendestöd- enhetschef Anna Persson informerar om Boendestödsenhetens arbete.
Månadsuppföljning- äldreomsorgen- kvalitetschef Christina Almqvist informerar om den senaste statistiken från äldreomsorgen.
Information från Omsorgsdirektören
Omsorgsdirektör, tidigare förvaltningschef, Pia Bornevi redogör för bokslut
för 2018 samt informerar om nyheter kring pågående investeringar och
byggprojekt.
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§4
Mål och internbudget 2019(von/2019:17)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner mål och internbudget 2019 med bilaga.
Sammanfattning

Den 27 augusti fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om yttrande till
Mål och budget 2019. Nämndens mål och målsatta mått följer i stort de
formuleringar som fastställdes då. Förslag till internbudget är en budget i
balans och större förändringar i jämförelse med 2018 samt risker beskrivs i
mål- och internbudgetdokumentet.
Vård- och omsorgsförvaltningen började sin internbudgetprocess i samband
med att kommunstyrelsen och fullmäktige fattade beslut om förslag till
kommunbudgeten. Processen har fungerat bra och förvaltningen har god
överblick på internbudgetens styrkor och osäkerheter.
Vård- och omsorgsnämndens driftsbudgetram för 2019 uppgår till netto
1 134 miljoner kronor. Det är en ökning med 11,5 miljoner kronor jämfört
med föregående år. Effektiviseringar motsvarande 25,5 miljoner kronor
finns med i driftsbudgetramen.
Sammantaget uppgår vård- och omsorgsnämndens investeringsprojekt i investeringsplanen 2019 - 2022 till 28,7 miljoner kronor. Bygginvesteringar
presenteras under tekniska nämnden och uppgår till 356,1 miljoner kronor
under 2019 - 2022.
Budgeten är känd och förankrad i organisationen.
Särskilda yttranden

Kia Hjelte (M), Mehmet Kulbay (M) och Nellie Eriksson (M) lämnar ett
särskilt yttrande, bilaga.
Anders Pemer (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
Kerstin Edman (TUP), Fredrik Ahlinder (TUP), Lars Holmberg (SD) och
Anneli Andersen (SD) ställer sig bakom Kia Hjeltes (M), Mehmet Kulbays
(M) och Nellie Erikssons (M) yttrande.
Vård-och omsorgsnämnden godkänner att Kia Hjeltes (M), Mehmet
Kulbays (M) och Nellie Erikssons (M) yttrande samt Anders Pemers (V)
yttrande biläggs protokollet.
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SÄRSKILT YTTRANDE
Vård- och omsorgsnämnden
2019-01-21
Ärende 4

Mål och Internbudget 2019

I majoritetens Mål- och internbudget finns mycket som är bra för våra invånare i
Botkyrka men också sådant som inger farhågor både när det gäller ekonomin som
kvalitet.
Vi moderater efterlyser en plan B när det gäller bostäder för personer med stort
omvårdnadsbehov. Samariten (f.d. Tumba vård- och omsorgsboende) verkar inte
kunna bli klart inom stipulerad tid i sin helhet. Allégården har ytterligare förseningar
aviserade och Vårsta vård- och omsorgsboende har ännu ej startats.
När det gäller gruppbostäder så har byggnationen av dessa ständigt fördröjts.
Här har nu nämnden ändrat målsättningen igen vad avser gruppbostäder före bostäder
med särskild service.
I båda fallen finns stor risk för ökande kostnader för att inte tala om mänskligt
lidande.
Kia Hjelte
Mehmet Kulbay

Nellie Eriksson

Vård- och omsorgsnämnden
2019-01-21
S ÄR S K ILT Y T T R AN D E

Ärende 4 Internbudget
I internbudgeten för 2019 framgår det att budgetramen inkluderar krav på
effektiviseringar på 25,5 miljoner kronor. Effektiviseringarna hanteras
genom att man bland annat ”ser över ramen”, ”fördelar om budget inomoch mellan verksamheter” samt genom ”en generell kostnadsöversyn på
utförarverksamhet och central förvaltning”.
Vård- och omsorgsförvaltningens verksamhet har under en följd av år varit underfinansierad. Det har lett till stora underskott och åtföljande besparingsåtgärder, vilket i sin tur har hämmat det angelägna utvecklingsarbete
som under en tid bedrivits. Ytterligare generella åtstramningar i detta läge
riskerar att få allvarliga konsekvenser.
Vänsterpartiet föreslog därför i sitt förslag till mål och budget för 2019 att
vård- och omsorgsnämnden, utöver av kommunstyrelsen föreslagna budgetjusteringar, skulle tillföras 15 000 tkr. Vi ser med stor oro på den föreslagna fortsatta underfinansieringen av denna ytterst angelägna verksamhet.

Anders Pemer (V)

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2019-01-21

§5
Internkontrollplan(von/2018:244)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner planen för internkontroll 2019 med korrigering av stavfelet.
Sammanfattning

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden och ska vid behov besluta om nämndspecifika regler och anvisningar för den
interna kontrollen.
Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment inom områdena upphandling, HR, ekonomi,
myndighet, omsorg och övrigt. Totalt finns 20 kontrollpunkter som ska kontrolleras med
olika frekvens under året. Kontroller genomförs av vård och omsorgsförvaltningens centrala
stödfunktioner, chefer eller andra nyckelpersoner samt av kommunledningsförvaltningen.
Nytt i 2019 års internkontrollplan är sex kontrollmoment inom områdena myndighet och
omsorg.
Resultatet av samtliga kontroller rapporteras till vård- och omsorgsnämnden i samband med
årsredovisningen.
Yrkanden

Tuva Lund (S) godkänner efter påtalande från Lars Holmberg (SD) att ändra ett stavfel på
sida 10 i interkontrollplanen.

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-01-21

§6
Uppdrag om trygghetsbostäder och en mötesplats i
utvecklingsprogram Hallunda/Norsborg(von/2018:64)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningarnas utredning.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden fick från kommunfullmäktige, 2018-02-22, §42,
i uppdrag att tillsammans med vård- och omsorgsnämnden utreda möjliga
platser för trygghetsbostäder och en mötesplats för äldre i Hallunda/Norsborg. Uppdraget är en del i det utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg som tagits fram av kommunledningsförvaltningen.
Trygghetsboende

Trygghetsboende är en mellanboendeform för äldre som är för friska för
vård- och omsorgsboende men som vill ha mer trygghet och social samvaro
än vad de kan få i sitt nuvarande hem. Möjliga platser för trygghetsbostäder
bör integreras i det normala bostadsbeståndet, dels i samband med nya exploateringar och dels genom att utreda om det är möjligt att anpassa befintliga bostadshus.
Som underlag till planprogrammet behöver en övergripande behovsanalys
genomföras för att se hur stort behovet av och intresset för trygghetsbostäder är bland stadsdelens invånare. Därefter är det lämpligt att se på möjliga
platser för var dessa kan placeras.
Mötesplats för äldre

Grundtanken med mötesplatsen är att kommunen enbart ska stå för lokalhyran, allt annat ska ske ideellt. En förutsättning för att en sådan verksamhet
ska skapas är därför att det finns medborgare som är beredda att driva den.
Förvaltningens samlade erfarenhet är att det kan vara svårt att få till denna
typ av verksamhet i de norra kommundelarna av Botkyrka då många Botkyrkabor istället är engagerade i andra typer av aktiviteter, föreningar och
grupper, och därför är mindre intresserade av att engagera sig i en mötesplats. Om intresse från medborgarna visar sig finnas ställer sig dock vårdoch omsorgsförvaltningen positiv till att införa en mötesplats i Hallunda/Norsborg. Vård- och omsorgsnämnden har som ambition att det ska
finnas mötesplatser för äldre i varje kommundel.
Särskilt yttrande

Tuva Lund (S), Aram El Khoury (KD), Daniel Njuguna (S), Taina Virta (S),
Isak Nobuoka (MP), Jens Vollmer (L), Simon Safari (S), Maria Stjernevall
(S), Jalil, Abdul Khalil (S), Ebtesam Zino (KD), Maria El Chidiac (KD) och
Sonja Jonasson (C) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.
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Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Tuva Lunds (S), Aram El

Khourys (KD), Daniel Njugunas (S), Taina Virtas (S), Isak Nobuokas (MP),
Jens Vollmers (L), Simon Safaris (S), Maria Stjernevalls (S), Jalil, Abdul
Khalils (S), Ebtesam Zinos (KD), Maria El Chidiacs (KD) och Sonja Jonassons (C) yttrande biläggs protokollet.
Protokollsanteckning

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Kia Hjelte (M), Mehmet Kulbay
(M) och Nellie Eriksson (M) lämnar en protokollsanteckning:
Vi moderater tycker att det är bra att det äntligen händer något med utvecklingsplanerna för Hallunda Norsborg. Några viktiga medskick;
•
Mötesplatsen måste få karaktären av Seniorhuset i Tumba dvs att det
finns förutsättningar för flera föreningar att verka där.
•
Liksom mötesplatsen i Tumba måste det finnas någon anställt som ”
spindel i nätet”.
•
Det behövs nytt vård och omsorgsboende med inriktning på språk och
kultur .
•
Det måste finnas parkeringsplatser som är ljusa och trygga för äldre,
för alla.
•
Gångvägar och parker måste kännas upplysta och trygga
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SÄRSKILT YTTRANDE

Vård- och omsorgsnämnden
2019-01-21
Ärende 6

Bakgrund
Samhällsbyggnadsnämnden fick från kommunfullmäktige, 2018-02-22, §42, i uppdrag att tillsammans
med vård- och omsorgsnämnden utreda möjliga platser för trygghetsbostäder och en mötesplats för
äldre i Hallunda/Norsborg. Uppdraget är en del i det utvecklingsprogram för Hallunda/Norsborg som
tagits fram av kommunledningsförvaltningen.
Motivering
Vi i mittenmajoriteten vill att det ska tillkomma både ett Trygghetsboende eller någon annan form av
likvärdigt mellanboende för äldre i Hallunda/Norsborg och en mötesplats för äldre. En idé som bör
prövas är att t ex kombinera Trygghetsboende/mellanboendet med en mötesplats för äldre.
I Botkyrka ska man kunna åldras tryggt. Botkyrka är mitt i en stor bostadsutveckling. Det ska
tillkomma 8000 nya hem innan 2024. Mittenmajoriteten (s, kd, mp, l och c) har som ambition att
stärka denna utveckling. En viktig del är att man i Botkyrka ska kunna hitta en bostad som passar sitt
liv. Bostaden är en stor trygghet. Vi vill att alla äldre ska kunna bo i en bostad som är anpassade efter
deras behov i Botkyrka. När man blir äldre ställs nya krav på sin bostad, antingen behöver man
omsorg dygnet runt, servicestöd eller bara mer sällskap och kanske fysiskt anpassade bostäder.
Mittenmajoritetens ambition är att alla äldre ska kunna få en bostad som är anpassad efter sina
behov. Ny lagstiftning är på gång som innebär fler möjligheter att få till så kallade mellanboenden för
äldre. För att medborgarna i Botkyrka ska vara trygga med att de ska få möjlighet till en anpassad
bostad när man blir äldre behöver kommunen ta tillvara på alla möjligheter som står till bud.
Utöver en bra och anpassad bostad är möjlighet till social gemenskap viktigt för äldre. I Botkyrka har
vi utvecklat mötesplatser som till stor del drivs av frivilliga seniorers engagemang och insatser.
Mötesplatserna har olika inriktning och verksamheten utformas av deltagarna själva. Det här är en
viktig och hälsofrämjande verksamhet som är otroligt uppskattad av de seniorer som deltar i
verksamheterna. Mittensmajoritetens ambition är att mötesplatser liknande de som finns i Tumba
och Vårsta ska finnas i kommunens alla olika kommundelar.
Vår övertygelse är att det går att förverkliga en mötesplats i samtliga kommundelar men att det
förutsätter flexibilitet och öppenhet för olika former av upplägg och samarbeten. I
Hallunda/Norsborg finns exempel på mötesplatser för äldre som så väl drivits av civilsamhället
genom syrisk ortodoxa kyrkan som av kommunen. I varje kommundel behövs göras egen analys av
hur förverkligandet av en mötesplats kan genomföras utifrån den kommundelens förutsättningar.

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-01-21

§7
Åtaganden kopplande till utvecklingsprogram för HallundaNorsborg (von/2018:64)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningen svar med åtaganden
kopplade till utvecklingsprogrammet.
Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen har på uppdrag av Kommunstyrelsen tagit
fram ett utvecklingsprogram för Hallunda-Norsborg. Programmet antogs av
Kommunstyrelsen 2018-01-25. Som en del i programmet har vård- och omsorgsnämnden fått i uppdrag att återkomma med åtagande om hur nämnden
kan bidra med förverkligandet av utvecklingsprogrammet.
Programmet tar upp fyra olika områden i behov av förändring:
•
•
•
•

Mer jämlika, hälsofrämjande och trygga uppväxtvillkor
Bättre jobbchanser, inkomster och livsvillkor
Förnyad stadsmiljö
Starkare samspel och känsla för platsen.

Inom var och ett av dessa områden preciseras i planen vilka behov utredarna
ser och föreslår utifrån det olika aktiviteter. Bland dessa ser vård- och omsorgsförvaltningen att främst två av aktiviteterna gäller nämndens ansvarsområde, nämligen:
•
•

Att söka upp grupper med särskilda svårigheter att konkurrera på arbetsmarknaden eller som står helt utanför den, och lotsa dem till arbetsfrämjande och motiverande insatser.
Att öppna för fler mötesplatser, aktiviteter och arbetsplatser som främjar
jämlikare möten, dialoger och samarbeten mellan individer och grupper
av medborgare.
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§8
Anmälningsärenden (von/2018:2, von/2019:2)
Beslut

Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att det tagit del av ärendena.
Reservation

Kia Hjelte (M), Mehmet Kulbay (M), Kerstin Edman (TUP) och Lars
Holmberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige
§190 KF 2018-10-25 Redovisning och förlängd beredningstid för motioner
(KS/2018:155)
§191 KF 2018-10-25 Redovisning och förlängd beredningstid för medborgarförslag (KS/2018:155)
§192 KF 2018-10-25 Redovisning av lämnade uppdrag från kommunstyrelse och kommunfullmäktige (KS/2018:562)
§ 200 KF 2018-10-25 Revidering av reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda, (KS/2018:178)
§ 208 KF 2018-11-22 Skattesats (KS/2018:192)
§ 212 KF 2018-11-22 Återrapportering av uppdrag - Tobacco Endgame,
(KS/2016:181)
§ 213 KF 2018-11-22 Antagande av regler för kommunens ANT-arbete,
(KS/2017:751)
Kommunstyrelsen
§ 221 KS 2018-10-26 Delrapportering och analys av nämndernas aktivitetsplaner för värdegrund och jämlikt Botkyrka, von/2018:178
§ 254 KS 2018-11-26 Internkontrollplan 2019 - Kommunstyrelsens övergripande ansvar, (KS/2018:634)
Kommunrevisionen
Revisionsrapport: Granskning av kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen,
von/2018:246
Tilläggsyrkande

Kia Hjelte (M) och Mehmet Kulbay (M) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga.
Kerstin Edman (TUP) och Lars Holmberg (SD) yrkar bifall till tilläggsyrkandet, bilaga
Ordföranden Tuva Lund (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
Propositionsordning

Ordföranden finner efter nämndens godkännande att det finns ett förslag till
beslut, ordförandeförslaget.
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Ordföranden ställer därefter efter nämndens godkännande tilläggsyrkandet
mot avslag på tilläggsyrkandet och finner att nämnden väljer att avslå tillläggsyrkandet.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Kia Hjeltes (M) och Mehmet
Kulbays (M) yrkandemotivering biläggs protokollet.
Protokollsanteckning

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att ordföranden Tuva Lund (S) lämnar en protokollsanteckning:
Utan att ta ställning i sakfrågorna i tilläggsyrkandet är jag restriktiv att på
sittande bord fatta beslut om nya rutiner för nämnden. Det känns viktigt att
få möjligheten att bereda frågor, för att få möjlighet att ta del av förvaltningens perspektiv och även ha möjlighet att stämma av med nämndordförandekollegor när det gäller exempelvis nya rutiner för att hantera revisionsrapporter. Jag som nämndordförande är öppen för dialog kring upplägg av
nämndmöten men uppskattar då att man tar kontakt med mig i god tid för en
bra dialog och inte lägger fram förslag samma dag som mötet hålls, för då
finns ingen tid för beredning eller dialog.
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TILLÄGGSYRKANDE
Vård- och omsorgsnämnden
2019-01-21
Ärende 8

Anmälningsärenden. Granskning av kvalitetsarbetet inom
äldreomsorgen

Revisorerna, PWC, har gjort en förtjänstfull genomgång och granskning av det
viktiga kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen.
Man har konstaterat att det finns ett väl fungerande systematiskt arbetssätt när det
gäller processerna kring planering och uppföljning. Det är bra.
Kvalitetsmätningarna från Socialstyrelsen vittnar också om att det skett förbättringar
när det gäller brukarnas/ kundernas nöjdhet och upplevelse av den vård och omsorg
de tar del av.
Visserligen utgår förbättringarna från verkligt låg kundnöjdhet under ett antal år.
Mätetalen har legat under riksgenomsnittet och ibland så lågt som näst sämst av
landets alla kommuner.
Det finns alltså tydliga förutsättningar för ytterligare förbättringar i de ovan nämnda
processerna med systematisk planering och uppföljning. De processer som sker vid
mötet med brukaren/ kunden måste nu intensifieras och utvecklas. Steg har tagits för
detta ändamål.
Vi tycker att det är synd att en så viktig rapport som revisorsgranskningen utgör
hanteras inom ramen för anmälningsärenden. Det här är frågor som måste diskuteras i
nämnden.vi föreslår därför i ett tilläggsyrkande:
• att alla revisionsrapporter behandlas under egen punkt på dagordningarna i
fortsättningen
• att produktionsmålen fortsättningsvis ska redovisas i nämnden eftersom de inte
kommer att presenteras i mål och budget som tidigare
Kia Hjelte
Mehmet Kulbay

Nellie Eriksson

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-01-21

§9
Delegationsbeslut (von/2019:1)
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
F3: Avtal för arbetsledning under kvällar och helger, von/2018:223
D10: Avskrivningar av fodringar; von/2018:185
C37: Avtal avseende upphörande av anställning, von/2018:245
Verksamhetschef
B9: Yttrande till IVO med anledning av anmälan om brister, von/2018:173
B5: Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut, von/2018:227
Myndighet
Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 2018-11- 012018-11-30
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