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Vård- och omsorgsnämnden 2015-11-10 § 75

Ordföranden informerar
Ordföranden informerar om nämndens pågående arbete, bland annat med
budgetunderskottet.
_______

justering
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Vård- och omsorgsnämnden 2015-11-10 § 76

Budgetuppföljning 3 2015
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner budgetuppföljning 3 2015.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott om 26,4 mnkr jämfört
med budget per sista september. Underskottet fördelas enligt följande.




Myndighetssidan äldre om 4,7 mnkr och beror på fler köpta platser
särskilt boende än budgeterat samt högre kostnader för
bostadsanpassning än budgeterat.
Beställarsidan funktionshinder om 9,4 mnkr och avser fler köpta
barn- och vuxenplaceringar samt daglig verksamhet.
Utförarsidans underskott härrör sig till särskilda boende 7,2 mnkr
och hemtjänsten 5,7 mnkr med förklaringen lägre budgeterade
intäkter och högre personalkostnader än budgeterat.

Årsprognosen för vård- och omsorgsnämnden visar på ett underskott om
ca 34 mnkr mot budgeterat. Underskottet fördelas enligt följande.



Myndighet funktionshinder om 10 mnkr och består av externa barnoch vuxenplaceringar samt dagligverksamhet.
Den egna produktionen/utföraren prognostiserar ett underskott om ca
24 mnkr. Fördelat på särskilda boenden äldre - 10 mnkr fördelat på
Gustavsgårdens äldreboende – 5,5 mnkr (2014, -1,8 mnkr) och
Djurhemmets äldreboende – 4,5 mnkr (2014, -2,7 mnkr).
Hemtjänsten - 11 mnkr fördelat på Gustavsberg/Ingarö – 5 mnkr
(2014, +1,8 mnkr) och Hemmesta/Djurö – 6 mnkr (2014, -3,8 mnkr)
och restaurangerna på äldreboendena - 1 mnkr samt gruppboendena 2 mnkr.

Yrkanden

Mikael Lindström (S) yrkar att ärendet ska återremitteras med motiveringen
att det ska kompletteras med konsekvensanalyser och att ofullständiga
åtgärds-/tidplaner ska justeras.
Mikael Lindström (S) framställer följande tilläggsyrkanden.
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verksamheters uppfyllande av lagstadgade insatser.”
Jan Dolk (KD) yrkar avslag på yrkandet om återremiss samt på
tilläggsyrkandet.
Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det
ska återremitterats och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutat att
ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och verkställs.
Följande voteringsproposition uppläses och godkänns. Ja-röst för att avgöra
ärendet idag, nej-röst för att återremittera ärendet.
Jan Dolk (KD)
Britt Lindmark (FP)
Viveca Melander Jonsson (M)
Mica Nordström (C)
Johannes Sulo (KD)
Mikael Lindström (S)
Anna-Lena Östman (S)
Joachim Vogel (S)
Ali Özturk (V)
Turid Stenhaugen (MP)

JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

Vid voteringen har 5 ja-röster och 5 nej-röster lämnats. Med ordförandens
utslagsröst har nämnden beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition på bifall till liggande förslag till beslut samt
avslag på detsamma och finner att nämnden beslutat att bifalla liggande
förslag till beslut.
Votering begärs och verkställs.
Följande voteringsproposition uppläses och godkänns. Ja-röst för bifall till
liggande förslag till beslut, nej röst- för avslag på detsamma.
Jan Dolk (KD)
Britt Lindmark (FP)
Viveca Melander Jonsson (M)
Mica Nordström (C)
Johannes Sulo (KD)
Mikael Lindström (S)
Anna-Lena Östman (S)
Joachim Vogel (S)
Ali Özturk (V)
Turid Stenhaugen (MP)
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Vid voteringen har 5 ja-röster och 5 nej-röster lämnats. Med ordförandens
utslagsröst har nämnden beslutat att bifalla liggande förslag till beslut.
Ordföranden ställer proposition på bifall till de av Mikael Lindström (S)
framställda tilläggsyrkandena eller avslag på detsamma och finner att
nämnden beslutat att avslå tilläggsyrkandena.
Votering begärs och verkställs.
Jan Dolk (KD)
Britt Lindmark (FP)
Viveca Melander Jonsson (M)
Mica Nordström (C)
Johannes Sulo (KD)
Mikael Lindström (S)
Anna-Lena Östman (S)
Joachim Vogel (S)
Ali Özturk (V)
Turid Stenhaugen (MP)

JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

Vid voteringen har 5 ja-röster och 5 nej-röster lämnats. Med ordförandens
utslagsröst har nämnden beslutat att avslå de av Mikael Lindström (S)
framställda tilläggsyrkandena.
Reservationer och protokollsanteckningar

Mikael Lindström (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering.
”Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet. Våra förslag
syftade till att få kvalitetssäkrat beslutsunderlag, en tätare styrning och ledning
med månatlig uppföljning via ett arbetsutskott, att hemställa hos
kommunfullmäktige om mer pengar till nämnden.
Det är en anmärkningsvärd resultatutveckling i nämnden. Det är än mer
anmärkningsvärt att Alliansen valde att låta nämnden efter första kvartalet
prognosticera ett 0-resultat vid årets slut – trots att varningsklockorna
uppenbarligen ringde redan då. I stället gavs inte nämnden eller förvaltningen
rätt verktyg att jobba med. Först i BUP2/halvårsresultatet som presenterades i
september luftades en prognos som visade på ett underskott vid årets slut, 19
mnkr. När BUP3 nu har kommit på bordet är resultatet 34 mnkr. Från 0, till 19,
till 34… Att BUP1 var fel, anade och flaggade vi får då. Att BUP2 skulle
eskalera till hela 19 mnkr, var högst förvånande, även om det då faktiskt
redovisades ett sannolikt underskott, men hur sanna var de siffrorna? Nu visar
BUP3 34 mnkr, nästan en fördubbling på tre månader. Stämmer den siffran ens?
Vi har helt enkelt svårt att ta Alliansens siffror på allvar.
Vi ser allvarligt på det faktum att nämnden i BUP1 redovisade ett förväntat 0resultat för helåret när sannolikheten för det uppenbarligen var obefintlig. Det
gjorde att nämnden inte kunde plocka fram ett förslag till handlingsplan förrän
efter BUP2. Den handlingsplanen återremitterades dessutom eftersom
underlaget var bristfälligt. När handlingsplanerna nu kommer till BUP3 – i
november – innehåller tjänsteskrivelserna inte ens konsekvensanalyser för
ekonomi, medborgare och barn, som normalt krävs i alla våra tjänsteskrivelser.
justering
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Majoritetens beredning av ärendet följer inte våra interna krav och är därför
inte heller godtagbar ur ett demokratiskt perspektiv.
Vi finner det också anmärkningsvärt att det i Alliansens åtgärdsplaner aldrig
någonsin görs reflektioner huruvida nämndernas verksamheter har tillräckliga
resurser. Kommunens egna verksamhetsnämnder har de senaste årens BUP3
gått med underskott i 40-50-miljonersklassen. I år det dock ett bottenrekord, med
underskott på över 60 miljoner kronor. Det är inte ett ansvarsfullt sätt att
bedriva kommunal verksamhet, att leda och styra. Det handlar om en systematisk
underbudgetering. Samtidigt finns det resurser i kommunens ekonomi. Vi
budgeterar för saker vi inte genomför. Vi har stora finansiella överskott, där
verksamheter alltså betalar internräntor som ger överskott i den centrala
förvaltningen. Vi har reserver som aldrig används. Vi beslutar inte om självklara
åtgärder. Den här svältkosten ger omöjliga förutsättningar för verksamheterna
och personalen uppvisar de högsta ohälsotalen i hela kommunen. Vi yrkade
därför också att hemställa hos kommunfullmäktige att nämnden tillförs extra
medel för att klara av utgifter relaterade till myndighetsutövning och
verksamheters uppfyllande av lagstadgade insatser.”
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, 151029
Budgetuppföljning 3 2015
Sändlista

Ekonomikontoret
Omsorg- och välfärdssektorn
_______
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Vård- och omsorgsnämnden 2015-11-10 § 77

Åtgärds-/handlingsplan med anledning av
prognostiserat budgetunderskott
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner bifogad rapport
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning

Med anledning av prognosticerat underskott om 34 miljoner kronor för
vård- och omsorgsnämndens område har ett ett antal åtgärder för god
resurshållning identifierats.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, 151023
Åtgärdsplan för myndighet funktionsnedsättning
Handlingsplan för vård- och omsorgsavdelningen
Yrkanden

Britt Lindmark (FP) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.
Mikael Lindström (S) yrkar att ärendet ska återremitteras med motiveringen
att ärendet ska kompletteras med konsekvensanalyser och att det ska
säkerställas att föreslagna insatser, formuleringar och handlingsplan inte
strider mot LSS.
Turid Stenhaugen (MP) yrkar bifall till återremissyrkandet.
Mikael Lindström (S) yrkar avslag på liggande förslag till beslut.
Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om det
ska återremitterats och finner att vård- och omsorgsnämnden beslutat att
ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs och verkställs.
Följande voteringsproposition uppläses och godkänns. Ja-röst för att avgöra
ärendet idag, nej-röst för att återremittera ärendet.
Jan Dolk (KD)
Britt Lindmark (FP)
Viveca Melander Jonsson (M)
Mica Nordström (C)
Johannes Sulo (KD)
justering
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NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

Vid voteringen har 5 ja-röster och 5 nej-röster lämnats. Med ordförandens
utslagsröst har nämnden beslutat att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition på bifall till liggande förslag till beslut samt
avslag på detsamma och finner att nämnden beslutat att bifalla liggande
förslag till beslut.
Votering begärs och verkställs.
Följande voteringsproposition uppläses och godkänns. Ja-röst för bifall till
liggande förslag till beslut, nej röst- för avslag på detsamma.
Jan Dolk (KD)
Britt Lindmark (FP)
Viveca Melander Jonsson (M)
Mica Nordström (C)
Johannes Sulo (KD)
Mikael Lindström (S)
Anna-Lena Östman (S)
Joachim Vogel (S)
Ali Özturk (V)
Turid Stenhaugen (MP)

JA
JA
JA
JA
JA
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ
NEJ

Vid voteringen har 5 ja-röster och 5 nej-röster lämnats. Med ordförandens
utslagsröst har nämnden beslutat att bifalla liggande förslag till beslut.
Reservationer och protokollsanteckningar

Mikael Lindström (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering.
”Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet. Vi yrkade på
återremiss för att beslutet skulle åtföljas av gängse konsekvensanalyser, för
ekonomi, medborgare och barn, som normalt krävs i alla våra tjänsteskrivelser.
Majoritetens beredning av ärendet följer inte våra interna krav och är därför
inte heller godtagbar ur ett demokratiskt perspektiv. Utan konsekvensanalyser
kan vi inte fatta beslut om insatser.
Vi menar också att flera av insatserna är kontraproduktiva för att uppnå det
syfte som Alliansen har tänkte sig. Till exempel kommer vi inte att bli en mer
attraktiv arbetsplats genom att erbjuda fler deltider och fler delade turer.
När det gäller insatser för funktionsnedsatta är handlingsplanen förvillande
eftersom den använder begrepp som finns i LSS-lagstiftningen. Om begreppen
hade med LSS-lagstiftningen att göra, vilket man förutsätter att de har när det är
det ärendet avser, är åtgärderna sannolikt lagstridiga på det sätt som Alliansen
väljer att använda dem. Under mötet framkom att man med ”närhetsprincip”,
justering
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”föräldraansvar” och ”normaliseringsprincip” inte alls menar det som LSS
handlar om, utan om annan hemsnickrad semantisk innebörd. Alliansen föreslår
att personer med funktionsnedsättning ”i första hand ska stå i bostadskö för att
ombesörja sitt boende och att de ska söka arbete via arbetsförmedlingen innan
prövning av daglig verksamhet kommunal regi görs”. Vi fick inget svar på vilka
personkretsar i LSS Alliansen tyckte skulle klara sig på detta vis, men man
menade att det var ”normaliseringsprincip” att personer med
funktionsnedsättning ska ges förutsättningar att leva som alla andra. Vi häpnade
över många av svaren. Alliansen påstår att närhetsprincip handlar om att man i
första hand bör ordna insats i kommunen och helst i hemmet. ”Närhetsprincip” i
LSS handlar inte om geografisk närhet, som Alliansen hänvdar, det handlar om
att insatserna ska vara ”lätt tillgängliga” för de som behöver.”

Ali Özturk (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering.
”(V)i anser att handlingsplanen har stora brister och felaktigheter gällande
ursaker till underskottet, analysen samt avsedda verkan av föreslagna åtgärder.
Den största anledningen till underskottet, anser vi är underbudgetering av
verksamheten. Trots att BUP redovisningen inte ger en fullständigt bild av läget,
kan man ändå avläsa att man har budgeterat verksamheten enbart efter
förhoppning och önskemål om att det ska bli så billigt som möjligt.
Aspekter som rättssäkerhet, arbetsmiljö, hållbarhet, kvalitet, långsiktigt
kompetensförsörjning, medmänsklighet osv har prioriterats i andra hand.
Dessvärre cementerar de föreslagna åtgärderna den nuvarande
utvecklingsinriktningen. Det är svårt att övertyga någon om att nedskärningar i
personalkostnaderna kan åstadkomma bättre kvalité i verksamheten, då
rimligtvis är arbetsbelastningen blir högre med påföljande stress, vantrivsel,
ökad sjukfrånvaro, sämre arbetsmiljö osv. Samtidigt som man ämnar att
förstärka ledningsgruppen.
Formuleringar som " normaliserings principer ska börja gälla " kan tolkas som
underkännande av nuvarande verksamhetsutövningen eller strävan efter så
många avslag som möjligt. Att ta ifrån delegationen från handläggare som är
utbildade och anställda för ändamålet rimmar illa med " LEAN " tänkande och
är både slöseri med satsade arbete samt omyndigt förklarande av arbetslaget.
Handlingsplanen saknar genomtänkta konsekvensanalyser och har missat den
primära orsaken till underskottet som är underbudgeteringen. Därför reserverar
Vänsterpartiet sig mot beslutet.”
Sändlista

Omsorg- och välfärdssektorn
_______
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Vård- och omsorgsnämnden 2015-11-10 § 78

Ej verkställda beslut inom tre månader, kvartal 3 2015
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Redovisning av beslut ej verktällda inom tre månader för kvartal 3 2015
godkänns.
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

Rapporten omfattar 7 ej verkställda beslut inom tre månader från det att
beslut togs. Av dessa har nu 3 besut verkställts eler avslutats under tredje
kvartalet 2015. Det innebär att fyra av besluten rapporteras vid nästa
kvartalsrapportering också.
Yrkanden

Mikael Lindström (S) framställer följande tilläggsyrkande.


”Insatser för att miska andelen ej verkställda beslut, som beskrevs
för kvartal 1, tas upp till nämnden för beslut.”

Jan Dolk (KD) yrkar avslag på tilläggsyrkandet.
Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till det av Mikael Lindström (S)
framställda tilläggsyrkandet eller avslag på detsamma och finner att
nämnden beslutat att avslå tilläggsyrkandet.
Reservationer och protokollsanteckningar

Mikael Lindström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, 151023
Sändlista

Omsorg- och välfärdssektorn
_______
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Vård- och omsorgsnämnden 2015-11-10 § 79

Riktlinjer för handläggning enligt LSS och SoL för
personer under 65 år
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Riktlinjer för handläggning enligt LSS och SoL för personer under 65 år
återremitteras.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning

Riktlinjernas syfte är att vara en vägledning och riktning i beslut som fattas
för personer med funktionsnedästtning enligt LSS och SoL. Riktlinjerna
avser personer som omfattas av LSS och personer med funktionsnedsättning
under 65 år. En prioriterad grupp i Värmdö är ungdomar då de har behov av
att skapa relationer och större behov av att komma ut.
Värmdö kommun har identifierat tre målområden i kommunens plan för
personer med funktionsnedästtning. Dessa är:
 Tillgänglighet
 Inkludering
 Delaktighet och inflytande
Yrkanden

Jan Dolk (KD) och Mikael Lindström (S) yrkar att ärendet återremitteras
med motiveringen att det ska behandlas i rådet för funktionshinder samt
kompletteras med konsekvensanalyser.
Handlingar i ärendet

Riktlinjer för handläggning enligt LSS och SoL för personer under 65 år.
Befintliga rutiner för handläggning enligt LSS (15SCN/0102)
Sändlista

Omsorg- och välfärdssektorn
_______
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2015-11-10

Sid 13 av 25

Vård- och omsorgsnämnden 2015-10-11 § 80

Överenskommelse mellan landstinget och
kommunerna i Stockholms län om samverkan när en
individ behöver praktisk hjälp med egenvård
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Stockholms län
om samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård antas.
Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

KSL rekommenderar kommunerna i länet att anta en överkommelse om
samverkan när en individ behöver praktisk hjälp med egenvård. I förslaget
till ny överenskommelse tydliggörs samverkan när det gäller egenvård som
legitimerad personal inom landstingets verksamhet bedömt att den enskilde
kan utföra och/eller ansvara för, men behöver stöd från kommunal
verksamhet för att genomföra. Överenskommelsen gäller alla individer
oavsett ålder.
Handlingar i ärendet

Rekommendation från KSL
Samverkan när enskilda patienter behöver praktisk hjälp med egenvård
Sändlista

Omsorg- och välfärdssektorn
Kommunstyrelsen
UTN
_______

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

Dnr 2015VON/0194

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-10

Sid 14 av 25

Vård- och omsorgsnämnden 2015-11-10 § 81

Överenskommelse om vård och omsorg för äldre
Vård- och omsorgsnämndens beslut





Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för personer
som bor i särskilt boende för äldre,
Tilläggsöverenskommelsen om samverkan kring att förebygga och
behandla missbruk och beroende hos äldre,
Tilläggsöverenskommelse om samverkan kring äldre med psyisk
sjukdom och funktionsnedästtning antas.

Beslutsnivå

Kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning

Överenskommelsen består av fem delar som har samlats under ett paraply.
Målgruppen är personer som bor i särskilt boende för äldre.
Överenskommelse ska utgöra ett stöd för det gemensamma arbetet mellan
kommun och landsting på lokal nivå genom att klargöra ansvarsgränser.
I tillläggsöverenskommelserna gällande äldre förtydligas vikten av
anpassade insatser utifrån den enskildes behov av vård och omsorg samt
respektive huvudmans ansvar. Parterna åtar sig även att genomföra en
inventering av äldre personer med missbruks- och beroendproblematik eller
risk för detta.
Handlingar i ärendet

Rekommendation från KSL
Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre
Tilläggsöverenskommelse om samverkan kring att förebygga och behandla
missbruk och beroende hos äldre
Tilläggsöverenskommelse avseende samverkan king att äldre med psykisk
sjukdom och funktionsnedsättning
Sändlista

Omsorg- och välfärdssektorn
Kommunstyrelsen
_______

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

Dnr 2015VON/0191

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-10

Sid 15 av 25

Vård- och omsorgsnämnden 2015-11-10 § 82

Yttrande med anledning av ej verkställt beslut
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut godkänns.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning

Det fanns ingen plats på särskilt boende att erbjuda den enskilde, då det inte
fanns tillräckligt med lediga platser i kommunen. Brukaren ville endast bli
erbjuden plats i Värmdö kommun och därför var inte någon plats i annan
kommun aktuell.
I februari 2015 erbjöds plats på ett särskilt boende i Värmdö kommun.
Brukaren tackade nej till erbjudan plats, trots behov. Enligt gällande
riktlinjer i Värmdö kommun så togs den enskilde bort från väntelistan då
hon tackade nej till erbjuden plats.
Den enskilde skickade in en ny ansökan 150223 och ansökan bevilades.
Permanent plats erbjöds i mars 2015 och den enskilde flyttade in i särskilt
boende 150309. Beslutet är därmed verkställt.
Handlingar i ärendet

Yttrande med anledning av ej verkställt beslut
Utredning
Sändlista

Omsorg- och välfärdssektorn
IVO
_______

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

Dnr 2015VON/0202

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-10

Sid 16 av 25

Vård- och omsorgsnämnden 2015-11-10 § 83

Sammanträdestider 2016
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Följande sammanträdestider för 2016 fastställs. Vård- och omsorgsnämnden
sammanträder kl. 16.30.
26/1
22/3
26/4
7/6

13/9
11/10
15/11
13/12

Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning

Förslag till sammanträdesdagar för 2016 utgår från tisdagar som ordinarie
sammanträdesdag med anpassningar för de andra nämnderna i kommunen.
Hänsyn är tagen till:







Preliminära tider för ekonomirapportering 2016
Sportlov vecka 9
Påsklov vecka 12 och 13
Kristihimmelsfärd 5 maj
Midsommarafton 24 juni
Höstlov vecka 44

Sändlista

Nämndsekretariatet
Kontaktcenter
Kommunikationsavdelningen
_______

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

Dnr 2015VON/0195

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-10

Sid 17 av 25

Vård- och omsorgsnämnden 2015-11-10 § 84

Svar på motion (S) om bostäder för äldre
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Motionens respektive yttranden avslås eller anses besvarade enligt följande:
1. Utbyggnad av äldreboenden

Avslås

2. Kartläggning av bostadsbehov bland äldre och unga

Avslås

3. Årliga bostadsbyggnadsprognoser med sociala
konsekvensanalyser

Besvarad

Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

Käte Fransson m.fl. (S) har i en motion lämnat tre yrkanden, avseende
bostäder för äldre, varav två avslås och ett anses besvarat. Motionärens
första yrkande handlar om att kommunfullmäktige beslutar att relevant
nämnd omedelbart startar detaljplanearbetet för samtliga planerade vårdoch trygghetsboenden enligt äldreomsorgsplanen, utan avvaktan på fortsatta
övergripande utredningar. Kommunen har behov av nya bostäder för många
olika grupper och har tagit fram en översiktsplan för byggandet i
kommunen. Dessutom har kommunen att följa de lagar och regler som styr
detaljplaneprocessen. Alla byggprojekt bör behandlas lika utifrån den
fastslagna planen, varför yrkandet föreslås avslås.
Motionärernas andra yrkande avser genomförandet av en enkätundersökning
med äldre (65+) och yngre (18-25) om deras
bostadsönskemål/bostadsplaner. Kommunen har idag tillgång till en mängd
olika rapporter som syftar till att kartlägga just denna fråga. Enkäter ses inte
som en tillförlitlig metod i detta avseende och bedöms inte bidra med någon
ny information, varför yrkandet föreslås avslås.
Motionärernas tredje yrkande avser årliga bostadsbyggnadsprognoser
innehållandes en utvidgad social konsekvensanalys enligt ett särskilt
program fastställt av fullmäktige. Värmdö kommun har en gemensamt
beslutad översiktsplan 2012-2030 för planering och byggande som baseras
på Vision 2030. Till detta kommer den strategi för byggande som antogs av
kommunfullmäktige 2010 och som nu planeras ersättas av riktlinjer för
bostadsförsörjning 2015-2019, som ska behandlas av fullmäktige i
november. Dessutom utarbetas bostadsbyggnads- och befolkningsprognoser
årligen. Sammantaget ger detta en bra bild av nutida och framtida behov.
Det finns ett äldreperspektiv och ett ungdomsperspektiv i
bostadsplaneringen och därmed föreslås yrkandet anses vara besvarat.
justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-10

Sid 18 av 25

Yrkanden

Mikael Lindström (S) yrkar bifall till motionen.
Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på att bifalla motionen eller att beslut enligt
liggande förslag till beslut och finner att nämnden beslutat enligt liggande
förslag till beslut.
Handlingar i ärendet

Motion (S) bostäder för äldre
Protokoll KF 2014-06-18 § 100
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2015-2019
Sändlista

Omsorg- och välfärdssektorn
Kommunstyrelsen
_______

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

Dnr 15KS/246

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-10

Sid 19 av 25

Vård- och omsorgsnämnden 2015-11-10 § 85

Svar på motion (S) om att slopa timhetsen i
hemtjänsten
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Motionen avslås.
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
Ärendebeskrivning

Käte Fransson m.fl. (S) har i en motion lämnat tre yrkanden, avseende
bostäder för äldre, varav två avslås och ett anses besvarat. Motionärens
första yrkande handlar om att kommunfullmäktige beslutar att relevant
nämnd omedelbart startar detaljplanearbetet för samtliga planerade vårdoch trygghetsboenden enligt äldreomsorgsplanen, utan avvaktan på fortsatta
övergripande utredningar. Kommunen har behov av nya bostäder för många
olika grupper och har tagit fram en översiktsplan för byggandet i
kommunen. Dessutom har kommunen att följa de lagar och regler som styr
detaljplaneprocessen. Alla byggprojekt bör behandlas lika utifrån den
fastslagna planen, varför yrkandet föreslås avslås.
Motionärernas andra yrkande avser genomförandet av en enkätundersökning
med äldre (65+) och yngre (18-25) om deras
bostadsönskemål/bostadsplaner. Kommunen har idag tillgång till en mängd
olika rapporter som syftar till att kartlägga just denna fråga. Enkäter ses inte
som en tillförlitlig metod i detta avseende och bedöms inte bidra med någon
ny information, varför yrkandet föreslås avslås.
Motionärernas tredje yrkande avser årliga bostadsbyggnadsprognoser
innehållandes en utvidgad social konsekvensanalys enligt ett särskilt
program fastställt av fullmäktige. Värmdö kommun har en gemensamt
beslutad översiktsplan 2012-2030 för planering och byggande som baseras
på Vision 2030. Till detta kommer den strategi för byggande som antogs av
kommunfullmäktige 2010 och som nu planeras ersättas av riktlinjer för
bostadsförsörjning 2015-2019, som ska behandlas av fullmäktige i
november. Dessutom utarbetas bostadsbyggnads- och befolkningsprognoser
årligen. Sammantaget ger detta en bra bild av nutida och framtida behov.
Det finns ett äldreperspektiv och ett ungdomsperspektiv i
bostadsplaneringen och därmed föreslås yrkandet anses vara besvarat.
Yrkanden

Mikael Lindström (S) yrkar bifall till motionen.

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-10

Sid 20 av 25

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till motionen eller avslag till
densamma och finner att nämnden beslutat att avslå motionen.
Handlingar i ärendet

Protokollsutdrag KF 2015-02-18 § 40
Motion om att slopa timhetsen i hemtjänsten
Sändlista

Omsorg- och välfärdssektorn
Kommunstyrelsen
_______

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

Dnr 2015VON/0189

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-10

Sid 21 av 25

Vård- och omsorgsnämnden 2015-11-10 § 86

Behandling av initiativ (S) avseende att ta fram en
policy mot ensamhet för att rädda våra äldres liv
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Initiativet avslås.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde 2015-09-01 inkom (S)gruppen med ett initiativ avseende att ta fram en policy mot ensamhet för att
rädda våra ädresliv.
Vård- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet 2015-10-13 § 69
att bordlägga initiativet.
Yrkanden

Mikael Lindström (S) yrkar bifall till initiativet.
Jan Dolk (KD) yrkar avslag på initiativet.
Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på bifall till initiativet eller avslag på
densamma och finner att nämnden beslutet att avslå initiativet.
Handlingar i ärendet

Initiativ avseende att ta fram en policy mot ensamhet för att rädda våra
äldres liv.
Sändlista

Omsorg- och välfärdssektorn
_______

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

Dnr 2015VON/0197

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-10

Sid 22 av 25

Vård- och omsorgsnämnden 2015-11-10 § 87

Övriga frågor
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Initiativet ”Offensiv fallprevention i Värmdö – ge gratis broddar till alla
över 65 år!” lämnas för beredning.
Övriga frågor

 Sektorschefen svarade på frågor avseende ”ris och ros”, regelverk för
samboende och samverkan LSS.
 Ordföranden får ansvar för att skriva ett brev till SL.
 Mikael Lindström (S) anmäler ett initiativ, ”Offensiv fallprevention i
Värmdö – ge gratis broddar till alla över 65 år!”.
 Ordföranden bjuder in samtliga partier i nämnden till ett möte för
politiska diskussioner. Mötet äger rum den 28/1 2016 kl. 17.00 med
en representant för respektive parti.
 Mötet ajourneras kl. 17.53 – 17.59.
_______

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

Dnr 2015VON/0197

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-10

Sid 23 av 25

Vård- och omsorgsnämnden 2015-11-10 § 88

Sektorschef informerar
Sektorschefen informerade om det pågående arbetet inom förvaltningen,
bland annat om sjuktalen.
_______

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-10

Sid 24 av 25

Vård- och omsorgsnämnden 2015-11-10 § 89
Delgivningar oktober 2015
Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Nämnden anser sig delgiven.
2. Presidiet ska tillsammans med förvaltningen ta fram rutiner för
delgivning till nämnden.
Datum

Inkommen
från/utgående till

Ärende

Dnr

2015-10-05

Inkommen från
SPF

2015VON/0190

2015-10-15

Inkommen från
Gustavsbergs
vårdcentral

2015-10-18

Inkommen från
IVO

Fråga om valfrihet
inom hemtjänst och
omsorgsboende
Avtal mellan Värmdö
primärvård och
Värmdö kommun,
Holmviksskogens
serviceboende
Registerutdrag

2015-10-22

Inkommen från
IVO

Beslut om särskild
avgift

2015VON/0200 Redovisas av
sektorschef

_______

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

Övrigt

2015VON/0199

15VON/133

Redovisas av
sektorschef

VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-11-10

Sid 25 av 25

Vård- och omsorgsnämnden 2015-11-10 § 90
Delegationsbeslut oktober 2015
Vård- och omsorgsnämnden beslut

Nämnden anser sig delgiven.
Beslut,
datum

Delegation

Delegat

2015-10-26

Förordnande av chef Värmdö
daglig verksamhet

Chef2

2015-09-30
–
2015-10-29
2015-10-01
–
2015-10-13
2015-09-30

Avslag begäran om insats enligt
LSS: 18 beslut

Handläggare

15VON/44

Avslag bistånd enligt 4 kap. 1 §
SoL (vux. Psyk,BOU): 4 beslut

Handläggare

15VON/44

Avslag bistånd enligt 4 kap. 1 §
SoL (U 65): 1 beslut

Handläggare

15VON/44

7.13

Bifall enligt 9 § 10 p. Daglig
verksamhet: 2 beslut

Handläggare

15VON/44

7.2

Bifall enligt 9 § 2 p. Personlig
assistans: 2 beslut

Handläggare

15VON/44

7.4

Bifall enligt 9 § 3 p.
Ledsagarservice: 6 beslut

Handläggare

15VON/44

7.6

Bifall enligt 9 § 5 p.
Avlösarservice: 1 beslut

Handläggare

15VON/44

Bifall enligt 9 § 6 p.
Korttidsvistelse utanför hem: 5
beslut
Bifall sjuklön 9 § 2 p. LSS: 17
beslut

Handläggare

15VON/44

Handläggare

15VON/44

Bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL (U
65): 12 beslut

Handläggare

15VON/44

Beslut från biståndsenheten äldre:
151 beslut (7 avslag)

Handläggare

15VON/108

2015-10-02
–
2015-10-06
2015-09-30
–
2015-10-21
2015-10-01
–
2015-10-29
2015-10-08

Del
nr

2015-09-30 7.7
–
2015-10-15
2015-10-05
–
2015-10-29
2015-10-01
–
2015-10-26
2015-09-30
–
2015-10-29

_______

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

Dnr

