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Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-13 § 111

Godkännande av dagordning
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer dagordningen med följande
ändringar.
Tillkommande
Följande initiativ och yrkanden behandlas under §§ 19, 20 och 21




Initiativ (S) om Hemgångsteam
Initiativ (S) om rockad avseende vårdboende/trygghetsboende vid
Gustavsgården (protokollsbilaga 1)
Yrkande (C) och (S) om biståndsbedömning för äldre

Utgående


Initiativ (S) om socialutskott

_______

justering
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Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-13 § 112

Detaljbudget 2017, vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden fastställer detaljbudget för 2017.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning

Vård- och omsorgsnämnden fastställer detaljbudget för 2017 där nettoramen
uppgår till 435,6 mnkr.
Yrkanden

Amie Kronblad (L) yrkar bifall till liggande förslag.
Henrik Paulsen (S) yrkar avslag till liggande förslag.
Ali Özturk (V) deltar ej i beslutet.
Beslutsordning

Ordföranden frågar om liggande förslag bifalles eller avlås och finner att det
bifalles.
Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen anmäler en skriftlig reservation.
”Socialdemokraterna i Värmdö reserverar sig mot beslutet då vi hade ett eget
budgetförslag som hade gett nämnden bättre ekonomiska förutsättningar med en
ram som är 6,2 miljoner kronor högre än Alliansens. Vi kan inte acceptera en
skattesänkarbudget där kommunens kärnverksamheter lämnas underfinansierade.
Vår budget hade bland annat möjliggjort satsningar som:
-

Äldresatsning som bland annat innehåller bättre vård till demenssjuka,
Sänkt avgift för trygghetslarm,
Servicebusslinje,
Internetutbildning för alla över 65 år,
Satsning på funktionsnedsatta med ökade resurser och förbättrat stöd till
funktionsnedsatta enligt LSS,
Inrättandet av ombudsman för funktionsndedsättningsfrågor,
Utbildning av politiska företrädare i LSS. ”

Handlingar i ärendet

Detaljbudget 2017
_______
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Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-13 § 113

Månadsrapport, oktober
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden har tagit del månadsrapport för oktober.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden
_______
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Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-13 § 114

Lokalplan 2017, vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Lokalplan för vård- och omsorgsnämnden antas.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning

Nämnden fastslår lokalplan för 2017 innehållande de behov och
prioriteringar som krävs för att tillgodose verksamheternas behov av lokaler.
Yrkanden

Henrik Paulsen (S) framställer följande tilläggsyrkande.
”Förvaltningen ges i uppdrag att öka ambitionen avseende planering och
utförande av såväl särskilda boenden som LSS-boenden.”
Amie Kronblad (L) yrkar avslag på Paulsens tilläggsyrkande.
Beslutsordning

Ordföranden frågar om Paulsens (S) tilläggsyrkande avslås eller bifalles och
finner att det avslås.
Ordföraden frågar om liggande förslag bifalles eller avslås och finner att det
bifalles.
Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen anmäler en skriftlig resrevation.
”Vi anser att lokalanalysen för 2018-2025 lider av brister vad avser de
utmaningar kommunen står inför på lite sikt. Ett exempel är tillgången på platser
på särskilda boenden där det redan enligt den nu redovisade analysen föreligger
ett underskott på 22 platser, och detta även med tillskotten i Pilhamn och i Östra
Charlottendal. När det gäller LSS boenden framgår det att det till 2025 behövs
fem till sex nya gruppbostäder. Hur dessa behov ska tillgodoses sägs det inte
något om i analysen.
Av erfarenhet vet vi att utförandet av planerade byggen tar mycket längre tid än
man beräknat från början. I lokalplanen från 2013 specificerades att kommunen
behöver nya 160 platser på SÄBO fram till 2021 (rapport 13FNÄ/0024), baserat
på befolkningsprognos. I november 2016 flyttar planen samma mål fram till
2025 (rapport 2016VON/0127). Denna senareläggning innebär en fortsatt
nedrustning av antalet platser på SÄBO. Detta framgår även av en markant
ökning av avslagen på ansökan till SÄBO.

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

VÄRMDÖ KOMMUN
Vård- och omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2016-12-13

Sid 7 av 18

Av dessa skäl lade vi ett tilläggsyrkande enligt följande ”att förvaltningen ges i
uppdrag att öka ambitionen avseende planering och utförande av såväl särskilda
boenden som LSS boenden”.
Tyvärr insåg inte majoriteten värdet av att vara ute i god tid med planerandet av
nya boenden då ”tröghetsfaktorn” är betydande vid planering av all byggnation.
Därmed reserverar vi oss mot beslutet att inte anta vårt tilläggsyrkande.”
Handlingar i ärendet

Lokaplan 2017
Sändlista

Lokalstrateg
_______

justering
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Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-13 § 115

Konkurrensplan 2017, vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Konkurrensprogram för 2017 antas.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning

Enligt ”Policy för konkurrensprövning i Värmdö kommun” ska vård och
omsorgsnämnden årligen genomföra en konkurrensprövning och redovisa
ett konkurrensprogram för fullmäktige innehållande vilka nya områden som
ska konkurrensutsättas. Konkurrensprogrammet ska ingå i nämndens
detaljbudget.
Yrkanden

Amie Kronblad (L) yrkar bifall till liggande förslag.
Henrik Paulsen (S) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras och i
andra hand avslag.
Turid Stenhaugen (MP) yrkar bifall till återremissyrkandet.
Amie Kronblad (L) och Christina Svenby (C) yrkar avslag på
återremissyrkandet.
Beslutsordning

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller om det ska
återremittas och finner att det ska avgöras idag.
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag bifalles eller avslås och finner
att det bifalles.
Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen anmäler en skriftlig resrevation.
”Det saknas motiv för de olika förslagen om konkurrensutsättning och helheten
är svår att få ett grepp om. Tjänsteskrivelsen saknar även resonemang kring
kvalitéaspekter och sociala åtaganden.
När det gäller Gustavsgården menar vi att denna verksamhet inte bör
konkurrensutsättas. Det främsta skälet till denna vår inställning är att friheten att
välja ett kommunalt drivet boende på Värmdö därmed i praktiken skulle
utsläckas.
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Av ovan anförda skäl yrkade vi att ärendet i första hand skulle återremiteras och
i andra hand yrkade vi avslag. Då våra yrkanden inte till någon del vann gehör
hos majoriteten reserverar vi oss mot beslutet att anta konkurrensplan för 2017.”

(V) anmäler en skriftlig reservation.
”Förvaltningen föreslår att nämnden antar konkurrensprogrammet för 2017, där
främsta konsekvensen blir konkurrensutsättning av driften i Gustavsgården.
Ärendet har tagits upp på KF:s förra möte och återremitterades och åter föreslås
till VON utan ombearbetning ”inbakad” i konkurrensprogrammet.
Det är obegripligt hur förvaltningen har kommit fram till detta förslag på lösning
för problemen inom verksamheten i Gustavsgården.
Att verksamheten går med underskott har varit en realitet i många år. Vi har gång
på gång påpekat att verksamheten är underfinansierat och vid budgeteringen har
man oftast missat att ta hänsyn till volymökningar, löneutveckling samt resultat
från föregående period. Vilket resulterar i att det blir omöjligt för verksamheten
att visa balans i ekonomin. Underskottet följer verksamheten från år till år och
stressar ledningen i sina prioriteringar på hur verksamheten ska drivas samt
personal politik.
Som en avgörande ursäkt till underskottet pekas ut det höga sjukfrånvarotalet.
Det är förvånande hur förvaltningen väljer att ta ställning till fenomenet. I stället
för att ta reda på vilka brister verksamheten har inom arbetsmiljön,
medarbetarnas möjligheter till samverkan i arbetsvillkoren, organisatoriska
brister osv. och ta ansvar som den offentliga arbetsgivaren samt ansvarige
myndighetsutövaren, väljer man att slippa sina åtaganden genom att överlåta
driften till privata sektorn.
Nämndens förhållning till ärendet och diskussionen blir inte bättre av att några
av ledamöterna utser sig själva till representanter till ” privata sektorn ” och
beklagar att de känner sig utmålade som ” den onde, vinstdrivande alternativet
med näste i skatteparadisen”. Nämnden är huvudmannen för Vård och
omsorgssektorn och dess ledamöter bör företräda våra skattebetalare, brukare
samt anställda.
Förvaltningen framhåller även att verksamhetens kvalitet kommer att förbättras
och försäkras genom upphandlingsunderlaget som man har använt sig av tidigare
upphandlingar. Detta stämmer dåligt överens när man tittar på innehållet.
Upphandlingsunderlagen från tidigare konkurrensutsättningar innehåller inga
garantier att spekulanterna kan eller kommer att uppfylla behoven för
verksamheten, lagkrav samt kommunens ambitioner på kvalitet i äldreomsorgen.
Dessutom finns det gällande policy dokument som förpliktigar kommunen att
behålla driften i egen regi och både brukare samt arbetstagare organisationerna
motsätter sig konkurrensutsättningen.
Därför reserverar (v)i oss mot beslutet att anta konkurrensplan 2017 för VON.”
Handlingar i ärendet

Konkurrensplan 2017
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Avtal- och utvecklingsenheten
Vård- och omsorgsavdelningen
Biståndsavdelningen
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Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-13 § 116

Omvandling av platser inom särskilt boende för äldre
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Förslaget att omvandla somatiska platser på Slottsovalen till demensplatser
antas.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning

Andelen platser med demensinriktning utgör idag 40 procent av det totala
antalet platser på särskilt boende för äldre i kommunen. För att bättre
matcha behovet föreslås en successiv omvandling av platser, från somatiska
platser till demensplatser.
Yrkanden

Henrik Paulsen (S) och Turid Stenhaugen (MP) yrkar bifall till liggande
förslag.
Sändlista

Utvecklingsavdelningen
Vård- och omsorgsavdelningen
Biståndsavdelningen
_______
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Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-13 § 117

IKT-strategi för vård- och omsorgsnämnden 2017-2021
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förslaget till IKT-strategi 2017-2021
inklusive handlingsplan.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning

Syftet med en IKT-strategi är att säkerställa att rätt saker görs utifrån
kommunens specifika utmaningar och skapa en tydlig och gemensam
styrning av arbetet inom det digitala området.
Yrkanden

Henrik Paulsen (S) yrkar bifall till liggande förslag.
Handlingar i ärendet

IKT-strategi för vård- och omsorgsnämnden 2017-2021
Plan för IKT-strategi för vård- och omsorgsnämnden
Sändlista

Utvecklingsavdelningen
_______
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Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-13 § 118

Utvärdering av riktlinjer för parboende i särskilt
boende inom äldreomsorgen
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Utvärdering av riktlinjer för parboende i särskilt boende inom
äldreomsorgen godkänns.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning

Äldre människor som beviljas plats i särskilt boende har enligt
socialtjänstlagen rätt att fortsätta bo tillsammans med sin make/maka eller
sambo i det särskilda boendet. För att klargöra vilka rutiner, rättigheter och
skyldigheter som gäller för parboende i särskilt boende inom äldreomsorgen
har riktlinjer angående detta tidigare tagits fram.
Yrkanden

Ali Özturk (V) framställer följande tilläggsyrkande.
”Kravet att avsäga sig sin lagliga rättighet till besittningskydd när man söker
om parboende tas bort från riktlinjerna till parboende.”
Amie Kronblad (L) yrkar avslag till Özturks tilläggsyrkande.
Beslutsordning

Ordföranden frågar om Özturks (V) tilläggsyrkande avslås eller bifalles och
finner att det avslås.
Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen anmäler följande protokollsanteckning.
”Redovisningen visar att det för närvarande inte finns någon person som riskerar
att behöva flytta från något av kommunens särskilda boenden i egenskapen
medboende.
Icke desto mindre är vi alltjämt av den uppfattningen att kommunen ska ansvara
för att en medboende erhåller bostad efter det partnern inte längre har kvar sin
plats på det särskilda boendet. Kan inte detta ske genom att en annan bostad
erbjuds personen ifråga utanför det särskilda boendet ska denne ha rätt att bo
kvar på det särskilda boendet.”

(V) anmäler en skriftlig resrevation.
”(V)i håller med om att samhällets och kommunens resurser ska gå till de
avsedda ändamålen och positiv inställda till riktlinjer gällande kommunens
verksamheter och service.
justering
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Riktlinjerna för parboende (§ 6 s.5) gällande hyresrättsliga frågor, innebär att
våra medborgare som behöver och har rätt till boendeformen i praktiken tvingas
att avstå sin lagstadgade besittningsrätt trots formuleringen i texten. Våra äldre
som precis förlorat sin livskamrat tvingas att ordna med sitt boende mitt under
sorgearbetet. Det nya arbetssättet kommer specifik slå hårdare mot kvinnor då de
i större utsträckning kvarvarande, medboende partnern som har bidragit till
omsorgen av sin respektive.
Det är naivt och oförskämt att förvänta att alla våra brukare har ”sparade pengar
på banken efter försäljningen av villan”, utan är det troligare att de är
låginkomsttagare med dålig pension och sämre möjligheter att hävda sig i
bostadsmarknaden.
Riksdagen, Socialutskottet, Socialtjänsten och Boverket lyfter upp frågan i sina
propositioner, betänkande, riktlinjer och betonar vikten av att få åldras
tillsammans, en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande.
Därför yrkade (v)i rimligtvis att kommunen erbjuder en tak över huvud garanti
för parboende. Yrkandet avslogs av nämnden.
(V)i finner kraven på att avstå sin besittningsrätt för att kunna söka till parboende
och tvingas till kategoriboende oenigt med samhällets gällande normer och
reserverar oss mot beslutet.”
Handlingar i ärendet

Riktlinjer för parboende
_______
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Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-13 § 119

Uppdrag avseende biståndsbedömning för äldre
Vård- och omsorgsnämndens beslut

1. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa (1) hur biståndshanteringen
dokumenteras, (2) hur informella avslagsbeslut dokumenteras samt
(3) vilka bedömningsinstrument som finns.
2. En arbetsgrupp ska bildas som har som mål att bidra till att öka
kvaliteten i biståndbedömningen när det gäller äldreomsorg.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning

Christina Svenby (C) och Henrik Paulsen (S) lämnade vid sammanträdet in
ett gemensamt yrkande om ett uppdrag avseende biståndsbedömning för
äldre.
Yrkanden

Christina Svenby (C) och Henrik Paulsen (S) framställer följande yrkande.
1.

Förvaltningen får i uppdrag att redovisa (1) hur biståndshanteringen
dokumenteras, (2) hur informella avslagsbeslut dokumenteras samt
(3) vilka bedömningsinstrument som finns.
2. En arbetsgrupp ska bildas som har som mål att bidra till att öka
kvaliteten i biståndsbedömningen när det gäller äldreomsorg.
Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen anmäler följande protokollsanteckning.
”Det är med stor tillfredställelse vi ser att en enig nämnd konstaterar att det finns
ett behov av att utveckla kriterierna för rätt till särskilt boende och att vi
gemensamt beslutade om att ett sådant arbete ska inledas. Detta kommer
förhoppningsvis att leda till en tydligare och rättssäkrare hantering av de
ansökningar om särskilt boende som görs. För vår del anser vi att arbetet även
bör ge oss politiker en större insyn i och inflytande på de beslut förvaltningen tar.
Vid sådant förhållande ser vi för närvarande inte något behov av ett socialt
utskott, vilket initiativ därmed återtas.”

_______
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Vård- och omsorgsnämnden 2016-12-13 § 120

Uppdrag avseende hemgångsteam
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Förvaltningen uppdras att undersöka ifall vi i kommunen har
”hemgångsteam” eller motsvarande service i Värmdö kommun.
Beslutsnivå

Vård- och omsorgsnämnden
Ärendebeskrivning

Henrik Paulsen (S) anmälde vid sammanträdet ett initiativ om
hemgångsteam. Detta initiativ kom efter diskussion att dras tillbaka och
resulterade i ett gemensamt yrkande från presidiet.
Yrkanden

Presidiet yrkar att förvaltningen uppdras att undersöka ifall vi i kommunen
har ”hemgångsteam” eller motsvarande service i Värmdö kommun.
Ann-Kristin Särnbrink (S) yrkar bifall till presidiets yrkande.
Reservationer och protokollsanteckningar

(S)-gruppen anmäler följande protokollsanteckning.
”Det är glädjande att majoriteten visade ett sådant stort intresse för vårt förslag
om att pröva en modell för hemgångsteam i vår kommun. En bra början är då att
inventera situationen på Värmdö, vilket vi blocköverskridande kom överens om
att ge förvaltningen i uppdrag att utföra.”

_______

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande
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Initiaitv (S) om rockad avseende
vårdboende/trygghetsboende vid Gustavsgården
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Initiativ (S) om rockad avseende vårdboende/trygghetsboende vid
Gustavsgården (protokollsbilaga 1) bordläggs.
Ärendebeskrivning

Henrik Paulsen (S) anmäler vid sammanträdet ett initiativ avseende
vårdboende/trygghetsboende vid Gustavsgården.
Yrkanden

Henrik Paulsen (S) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att undersöka
möjligheterna att förändra den nya byggnationen till att avse vårdboende
och inrätta C-huset till trygghetsboende.
Jan Dolk (KD) yrkar att initiativ (S) om rockad avseende
vårdboende/trygghetsboende vid Gustavsgården bordläggs.
Beslutsordning

Ordföranden frågar om initiativet ska bordläggas eller avgöras idag och
finner att det ska bordläggas.
_______

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

Värmdö den 11 december 2016

Vård och omsorgsnämnden

Initiativ

Rockad avseende vårdboende/trygghetsboende vid
Gustavsgården
Planen för trygghetsboende intill Gustavsgården möjliggör lägenheter i flerbostadshus i fyra våningar.
Nuvarande C-huset har 41 lägenheter i tre våningar. Huset är svårjobbat med långa korridorer och
felaktig utformning för behoven. När det byggdes var det för servicelägenheter.
Med hänvisning till det ovan anförda föreslås
-

att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att förändra den nya byggnationen
till att avse vårdboende och inrätta C-huset till trygghetsboende.

För socialdemokraterna på Värmdö

Henrik Paulsen
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Anmälan av delegationsbeslut och ordförandebeslut december
2016
Vård- och omsorgsnämndens beslut

Nämnden anser sig delgiven.
Ärendebeskrivning

Enligt 6 kap. 33 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt dess utskott, en
ledamot eller en ersättare i nämnden eller en tjänsteman i kommunen att på
nämndens vägnar fatta beslut i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden
som inte avser frågor i 6 kap. 34 § kommunallagen.
Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i enlighet med
nämndens delegationsordning. Beslut som fattas enligt
delegationsordningen ska anmälas till nämnden och redovisas skriftligen i
detta ärende.
Delegationsbeslut

Dnr.

Delegation

Delegat, del.nr.

Beslutsdatum

2016VON/0009

Bilaga 1 – Lista över
delegationsbeslut inom
LSS

Se lista

161001 –
161031

-

Bilaga 1a – Lista över
avslagsbeslut med
motiveringar LSS

-

161001 –
161031

2016VON/0009

Bilaga 2 – Lista över
delegationsbeslut inom
äldreomsorg

Se lista

161001 –
161031

_______

justering

|

|

|

utdragsbestyrkande

