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§ 30
Information från förvaltningen (von/2019:5)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av informationen.

Sammanfattning
Verksamhetsinformation - myndighet SoL över 65 år - verksamhetschef
Henrik Thorstensson informerar om handläggningsprocessen gällande insatser inom socialtjänstlagen samt hur enheten arbetar för att få nöjdare brukare.
Nämndens arbetsmiljöansvar- HR chef Åsa Olsén informerar om nämndens
ansvar för arbetsmiljön inom vård- och omsorgsförvaltningen.
Information om JO ärenden – kvalitetschef Christina Almqvist informerar
om två pågående JO-ärenden.
Kvalitetsuppföljning- kvalitetschef Christina Almqvist redogör för kvalitetsuppföljningen med statistik från verksamheterna.
Information från omsorgsdirektören Petra Oxonius
•
•

•

•

Ny myndighetschef presenteras - Maria Jäderlund
Information om korttidsplatser
Tio av de korttidsplatser som i höstas beslutades att flyttas från Tumba
vård- och omsorgsboende till Villa Botvid kommer i höst flyttas tillbaka till vård- och omsorgsförvaltningen.
Information om namnändring Tumba vård- och omsorgsboende
Tumba vård- och omsorgsboende kommer under hösten att byta namn
till Tunängen. Information om invigning kommer när det närmar sig.
Investeringar och byggprojekt
Ombyggnationen av Allégården fortlöper enligt nuvarande plan.
Tekniska förvaltningen håller på med utformningen av förfrågningsunderlaget för byggandet av vård- och omsorgsboendet i Vårsta/Ensta.
Gruppbostad Sandstugan fortlöper enligt plan men det är fortfarande
rätt tidigt i processen där samverkan precis är avklarad.

Ordförande Taina Virta (S) informerar om att det inte blir någon nämndsammanträde 10 juni utan att den ställs in på grund av få ärenden.
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§ 31
Svar på Medborgarförslag - Utreda möjligheten för att anställa kommunfarmaceuter (von/2019:18)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag att besvara inskickat medborgarförslag om att Botkyrka kommun ska anställa kommunfarmaceuter.
Vård- och omsorgsnämnden delar förslagsställarens uppfattning om att
kommunfarmaceuter kan ge ökad patientsäkerhet, förbättrad hälsa till brukare samt bidra till kompetenshöjning. Förvaltningen har därför avtal med
Apoteket om årliga kvalitetsgranskningar av läkedelshantering. Syftet med
kvalitetsgranskningarna är att säkerställa en säker och rationell läkemedelshantering. Granskningen sker i nära samarbete med medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS) och enhetens ansvariga sjuksköterska. Efter genomförd granskning upprättar apotekets farmaceut en rapport med eventuella åtgärder som sedan följs upp på enheten med ansvarig sjuksköterska.
Utifrån ovanstående gör nämnden bedömningen att de insatser som redan
görs uppfyller medborgarförslagets intentioner och att ytterligare insatser
inte är aktuella.
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§ 33
Förnyad beställning av vård- och omsorgsboende
(von/2019:53)
Beslut
1.Vård- och omsorgsnämnden uppdaterar den tidigare beställningen av
byggnation av ett nytt vård- och omsorgsboende i Vårsta/Ensta till ett boende med 60 lägenheter utan tillagningskök.
2. Det nya boendet ska byggas i enlighet med nämndens lokalfunktionsprogram, von/2017:158.

Sammanfattning
Vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka kommun har enligt socialtjänstlagen
ansvar för att de äldre kommuninvånarnas behov av omvårdnad och service
tillgodoses. Vård- och omsorgsnämnden beställde 2012 (von/2012:2) ett
vård- och omsorgsboende i Vårsta innefattande 52 - 54 lägenheter och ett
tillagningskök. Det har gått några år sedan beställningen gjordes därför har
förutsättningarna förändrats och det finns behov av att uppdatera beställningen till att omfatta ett boende på 6o lägenheter utan tillagningskök
Särskilt yttrande

Kia Hjelte (M), Mehmet Kulbay (M) och Nellie Erikssons (M) lämnar ett
särskilt yttrande bilaga.
Lars Holmberg (SD), Anneli Andersen (SD), Kerstin Edman (TuP), Fredrik
Ahlinder (TuP) och Roland Forsman (TuP) ansluter sig till Moderaternas
yttrande.
Vård-och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs protokollet.
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§ 35
Ställningstagande gällande SKL:s rekommendation om
gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter (von/2019:48)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte anta SKL:s rekommendation
om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i
socialtjänstens verksamheter.

Sammanfattning
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 2018-12-14 beslutat att rekommendera Sveriges kommuner att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena
uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr,
vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för
fyra år (2020–2024). Botkyrka kommun anser, precis som kommundirektörerna i Stockholms län, att dessa tjänster bör ingå i den ordinarie medlemsavgiften och att SKL måste hantera detta inom befintlig budget genom omprioriteringar.
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§ 37
Svar: synpunkt om broddar för alla över 75 år (von/2019:28)
Beslut
1.

2.

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att anse synpunkten besvarad
med hänvisning att förslaget om gratis broddar till alla Botkyrkabor
över 75 år kommer att utredas vidare.
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att
utreda möjligheten att erbjuda gratis broddar till Botkyrkas äldre.

Sammanfattning
Det har inkommit en synpunkt till vård- och omsorgsförvaltningen där
kommunen föreslås dela ut gratis broddar till alla Botkyrkabor över 75 år.
Ärendet har lyfts till vård- och omsorgsnämnden för beslut. Vård- och omsorgsnämnden anser att det är av största vikt att alla Botkyrkabor har möjlighet till ett aktivt och självständigt liv och att alla oavsett funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällslivet på ett tryggt sätt. Vård- och omsorgsnämnden vill därför att förslaget om gratis broddar till alla Botkyrkabor över 75 år äldre utreds vidare. I utredningen bör även en kostnadsberäkning baserad på flera ålderskategorier ingå. Synpunkten har också behandlats av kommunens pensionärsråd som vid sammanträdet 20 mars 2019
ställde sig bakom synpunksställarens förslag.
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§ 38
Lokal Mötesplats Tumba (von/2019:88)

Beslut
1.Vård- och omsorgsnämnden beslutar att inte ingå nytt hyresavtal för närvarande lokal där mötesplats Tumba har sin verksamhet.
2.Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ge i uppdrag till vård- och omsorgsförvaltningen att tillsammans med deltagare från mötesplatsen
söka efter en alternativ lokal.

Sammanfattning
Gemenskap och sociala relationer är betydelsefullt för ett hälsosamt åldrande och ett självständigt och aktivt liv. Våra mötesplatsen är i många fall
en förutsättning för äldre att vara aktiva tillsammans med andra. Mötesplatserna kan ses som en förebyggande verksamhet för ett hälsosamt åldrande
och därmed ett minskat behov av andra insatser från kommunen. Detta innebär att mötesplatserna är en viktig verksamhet för kommunen i stort och i
synnerhet för enskilda äldre Botkyrkabor.
Samtidigt ska kommunens medel användas så effektivt som möjligt för att
skapa största möjliga värde och nytta för Botkyrkaborna. Att ingå ett nytt
hyresavtal med betydligt försämrade villkor, i form av väsentligt högre hyra
och stora kostnader för underhåll, som sedan länge varit eftersatt är inte det
bästa för Botkyrkaborna.
Vård- och omsorgsförvaltningen får därför i uppdrag att i samarbete med
tekniska förvaltningen att söka efter en ny alternativ lokal för mötesplats
Tumba där det kan erbjudas aktiviteter och möjlighet till social samvaro. I
uppdraget ingår det även att stämma av med deltagarna från mötesplatsen
som ska vara referensgrupp i arbetet med att hitta en passande lokal.

Särskilt yttrande
Marit Normasdotter (V) lämnar ett särskilt yttrande bilaga.
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs protokollet.
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§ 39
Anmälningsärende, maj (von/2017:220, von/2019:2,
von/2019:30)
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att det tagit del av ärendena.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen
§ 69 KS 2019-04-10 Uppföljning internkontrollplan 2018 - kommunstyrelsens övergripande ansvar, von/2019:30
JO
Individärende. Kritik mot vård- och omsorgsnämnden för bristfällig utformning av rutin för delgivning av beslut, dnr 7221-2017, von/2017:220

8[9]

BOTKYRKA KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-05-27

§ 40
Delegationsbeslut, maj (von/2019:1, von/2019:19,
von/2019:25, von/2019:29, von/2019:39)
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.
Omsorgsdirektör
D2 Attesträtt, enhetschef hemtjänsten, von/2019:29:6
D2 Attesträtt, vikarierande enhetschef hemtjänsten, von/2019:29:7
D2 Attesträtt, förvaltningsstrateg, von/2019:29:8
D2 Attesträtt, t.f ekonomichef, von/2019:29:9
D2 Attesträtt, t.f enhetschef vård- och omsorgsboende, von/2019:29:10
D2 Attesträtt, t.f enhetschef hemtjänsten, von/2019:29:11
Omsorgschef
B9 Yttrande till IVO; klagomål på hemtjänsten, von/2019:19
Myndighetschef
B9 Yttrande till JO; handläggning och dokumentation av LSS-ärende,
von/2019:25
B9 Yttrande till JO; handläggning och bedömning av LSS-ärende,
von/2019:39
Myndighet
Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS; SFB och SOL, 2019-0301- 2019-03-31
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Ärende 4

Särskilt yttrande
2019-05-27

Förnyad beställning av vård-och omsorgsboende (von/2019:53)

Vård –och omsorgsnämnden uppdaterar den tidigare beställningen av byggnation av ett
nytt vård-och omsorgsboende i Vårsta/Ensta till ett boende med 60 lägenheter utan
tillagningskök och det nya boendet ska byggas i enlighet med nämndens
lokalfunktionsprogram, von 2017:158.
Redan 2012 beställde nämnden ett vård-och omsorgsboende i Vårsta, då med 52–54
lägenheter och tillagningskök. Det är bara sju år sedan! Sju år är alldeles för lång tid när
Botkyrka saknar många boendeplatser för äldre och multisjuka personer. Situationen är
prekär.
Vi moderater kan inte förstå vad som ligger bakom tidsspillan och noterar att
revisorerna i sin granskning ger kommunen skarp kritik i dokumentet Långsiktig och
strategisk lokalförsörjning inom äldreomsorg och LSS.
Vi hyser stor oro för att människor kan komma till skada och att otryggheten i
kommunen ökar bland äldre människor och människor med funktionsnedsättning.
Det vore mycket bättre om det nya boendet fick en annan utformning än exempelvis
Tornet. Det har hänt mycket under de sju år som har gått sedan första beställningen.
Gällande det nya boendet som kommer att ligga skogsnära, vad vi kan förstå, bör man
prioritera låg bebyggelse med nära utgång till gård och omgivande naturområde.

Kia Hjelte

Mehmet Kulbay

Nellie Eriksson

Vård- och omsorgsnämnden
2019-05-27

S ÄR S K ILT Y T T R AN D E

Ärende 9: Lokal Mötesplats Tumba(von/2019:88)
Mötesplats Tumba i fastigheten Samariten har fungerat väl och varit
mycket populär bland Botkyrkas äldre under en lång tid. Det blir sannolikt mycket svårt att hitta nya lokaler som möjliggör fortsatt verksamhet
med likvärdigt utbud. Samtidigt är den föreslagna hyreshöjningen klart
orimlig och det blir därför nödvändigt för verksamheten att söka nya lokaler.
Detta sorgliga utfall är bara den senaste i en lång rad mycket dyra och
otillfredsställande konsekvenser av försäljningen av fastigheten Samariten
till en privat fastighetsförvaltare. Förhoppningsvis kommer lärdomar från
denna transaktion att informera framtida beslut i liknande ärenden.

Marit Normasdotter (V)

