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Sammanträdesprotokoll för vård- och 
omsorgsnämnden  

Datum och tid: 2022-11-17 kl.  18.30-19:35 
Plats Kommunalhuset, lokal Stange eller digitalt via teams 

 
Utses att justera Kia Hjelte (M) 
Datum och tid för 
Justering: 17 november 2022 
Plats för Justering Digitalt 

 
    
Sekreterare:  § 70 - 75 
 Kerstin Frimodig  
   
Ordförande:   
 Tuva Lund (S)  
   
Justerare:   
 Kia Hjelte (M)  
  

Se protokollets sista sida för digitala signaturer. 
 

 
 
 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
 

Nämnd Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden 2022  2022-11-17  
Anslaget den Nedtas den 

2022-11-18 2022-12-12 
Förvaringsplats för protokollet  

Process: 1.1.3.1 - Hantera nämndprocess med 
underprocesser  
Dnr: VON/2021:00308 
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Närvarolista  

Ledamöter 
Tuva Lund (S), ordförande, deltar på plats 
Caroline Blom (KD), 1:e vice ordförande, deltar på plats 
Kia Hjelte (M), 2:e vice ordförande, deltar på plats 
Maria Stjernevall (S), tj ers. digitalt 
Taina Virta (S), ledamot, deltar på plats 
Nellie Eriksson (M), ledamot, deltar på plats 
Camilla Jägemalm (TUP), tj ers. delar på plats 
Kristoffer Szubzda (SD), tj ers. deltar på plats 
Marit Normasdotter (V), ledamot, deltar på plats 
Isak Nobuoka (MP), ledamot, deltar på plats 
Sirpa Humalisto (L), ledamot, deltar på plats 
 
 
Ersättare 
Khalil Jalil Abdul (S), deltar digitalt 
Vivian Nehme (M), deltar digitalt 
Silje Vara-Mittermaier (V), deltar digitalt 
Mariam Danho (KD), deltar på plats 
Sonja Jonasson (C), deltar digitalt §71-75 
 
 
Övriga deltagare 
Christina Almqvist, Anne Hajas och Kerstin Frimodig 
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[Innehållsförteckning]  
 

 
Ärende för beslut   

Information från förvaltningen, november § 70/2022 
Ekonomisk månadsuppföljning oktober § 71/2022 
Svar på remiss ”Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i 
vård och omsorg för äldre personer” SOU 2022:41 

§ 72/2022 

Avgifter för 2023 § 73/2022 
Anmälningsärenden § 74/2022 

Anmälan av delegationsbeslut § 75/2022 
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§ 70 

Information från förvaltningen, VON/2022:00003 

Beslut 

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

 

Sammanfattning 

Information från vård- och omsorgsdirektör 

Kvalitetschef Christina Almqvist informerar om en pågående 
informationskampanj om bedrägerier som hemtjänsten bedriver tillsammans 
med polisen. 
 
Vidare informerar kvalitetschefen om att Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) har två pågående tillsynsinspektioner mot nämndens verksamhet, en 
mot vård-och omsorgsboende kopplat till hälso- och sjukvård samt tillsyn 
mot gruppbostad för att säkerställa att tvångs- och begränsningsåtgärder ej 
används. 
 

Information om arbetet med kommunens Risk- och sårbarhetsanalys- 
säkerhetssamordnare Anne Hajas 

Vård- och omsorgsförvaltningens säkerhetssamordnare Anne Hajas redogör 
för kommunens och förvaltningens arbete med kommunens Risk- och 
sårbarhetsanalys. 
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§ 71 
 

Ekonomisk månadsuppföljning oktober VON/2022:00006 

Beslut 

1.Vård- och omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska 
månadsuppföljningen per oktober 2022. 
2. Vård- och omsorgsnämnden justerar paragrafen omedelbart. 

 

Sammanfattning 

För vård- och omsorgsnämnden prognostiseras ett överskott på 18,0 
miljoner kronor för helåret. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 
1,4 miljoner kronor, omsorgen om personer med funktionsnedsättning ett 
överskott på 10,9 miljoner kronor och gemensam verksamhet ett överskott 
på 8,5 miljoner kronor. 
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§ 72 
 

Svar på remiss ”Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i 
vård och omsorg för äldre personer” SOU 2022:41 
VON/2022:00205 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden antar remissvar avseende betänkandet 
”Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre 
personer” (SOU 2022:41) enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1. 

2. Ärendet justeras omedelbart.   
 

 

Sammanfattning 

Botkyrka kommun har blivit utsedda som remissinstans avseende 
betänkandet ”Nästa steg - Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för 
äldre personer” (SOU 2022:41). Vård- och omsorgsnämnden har fått i 
uppgift att svara på remissen för Botkyrka kommuns räkning. 

Regeringen beslutade den 22 december 2020 att ge en särskild utredare i 
uppdrag att föreslå en äldreomsorgslag. Utredarens uppdrag var att 
förtydliga äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt skapa likvärdig 
kvalitet i äldreomsorgen i hela landet. Den föreslagna lagen syftar till att 
stödja en äldreomsorg som utgår från individens förutsättningar, behov och 
delaktighet. Tanken från utredaren är att i en lag för äldreomsorgen kunna 
formulera nya, specifika mål, för att styra utvecklingen av kvaliteten i 
äldreomsorgen. En lag bedöms även innebära en långsiktighet i styrningen, 
något som enligt utredningen behövs för att utveckla kvaliteten eftersom 
många brister kan kopplas till strukturella skillnader. 

Förvaltningen ser positivt på att äldreomsorgen belyses i syfte att öka 
kvaliteten på såväl vården som omsorgen av landets äldre. Som en del i det 
innehåller utredningen flera viktiga förslag med fokus på helhetssyn, 
samverkan och samordning. Förvaltningen instämmer även i utredningens 
bedömning att individperspektivet behöver stärkas vid utredningar, beslut 
och genomförande av insatser inom äldreomsorgen och välkomnar därför att 
det föreslås införas ett uttryckligt krav i lagen om att insatserna ska vara 
utformade och genomföras så att de tillgodoser personens individuella 
behov och förutsättningar.  

Förvaltningen delar även utredningens intention att stärka tillgången till 
hälso- och sjukvård i kommunerna och ser behovet av ökad samordning och 
samverkan mellan kommuner och regioner. 

Comfact Signature Referensnummer: 54360SE

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLL 7[11]   

Vård- och omsorgsnämnden  2022-11-17 Kod: 1.1.3.1 

 

 

 
Botkyrka Kommun 

Adress: Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA ·  Org.nr: 212000-2882 · Bankgiro: 624-1061 
Medborgarcenter: 08-530 610 00 · E-post: medborgarcenter@botkyrka.se 

Hemsida: www.botkyrka.se 

 

Utöver det väljer vård- och omsorgsförvaltningen att lämna synpunkter på 
remissen kopplat till följande områden: 

• Särlagstiftning  
• Förebyggande perspektiv och ökad individanpassning 
• Kvalitet och uppföljning 
• Behovet av en adekvat bemannad och kompetenssatt äldreomsorg 
• Stärkt primärvård i kommunerna 
• Ledning och styrning 

 

Protokollsanteckning 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Kia Hjelte (M), Nellie Eriksson 
(M) och Vivian Nehme (M) lämnar en protokollsanteckning:  
 
Vi Moderater stöder förvaltningens förslag till svar på denna mycket viktiga 
Äldreomsorgslag tillika också ordförandeförslaget. 

 

Sedan förändringen på 1990-talet om delat ansvar för äldreomsorg och 
hälso-och sjukvård genomfördes har det skett stora förändringar inom 
gruppen äldre och äldre-äldre. Det finns idag en växande grupp 80 år och 
äldre. Många är sköra och multisjuka men kan leva gott med hjälp av 
mediciner och god omvårdnad. Men det kräver och kommer att kräva än 
mer resurser och insatser. Det är nu viktigt att slå fast att omvårdnaden av 
äldre inte ska bli institutionell eller klinisk igen – den ska bedrivas i hemlik 
miljö och i eget hem oavsett i egen bostad eller i särskilt boende. 

 

Därför bör kapitlet om primärvård och primärvård i hemmet med 
läkarinsatser ytterligare belysas liksom de förslag om verksamhetschefernas 
ansvar inom kommunal äldreomsorg och regional dito. 

 

Vi vill särskilt trycka på det övergripande syftet att det ska bli tydligt vad 
kommunens uppdrag är. Och vad man som äldre kan förvänta sig av 
äldreomsorgslagen. Det är oerhört viktigt att arbeta för de förebyggande 
perspektiven; hälsofrämjande, stödja funktionsförmågan och ge bästa 
möjliga hälsa och självständighet. 

 

Här måste man förtydliga att det är det egna behovet som styr – inte det 
befintliga utbudet. 
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Därför är arbetet med genomförandeplaner att se som ett levande dokument 
och ska följas upp kontinuerligt. Här behövs förtydliganden. 

 

Vi tycker att det borde uttryckas tydligare vad som är Skälig levnadsnivå 
och vad som är Goda levnadsvillkor. 

 

Sammantaget är det av godo att äldrefrågorna får ta plats och att 
kvalitetsfrågorna lyfts upp. Hit hör frågorna om kompetens och adekvat 
bemanning. 
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§ 73 
 

 

Avgifter för 2023 VON/2022:00273 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner nya avgifter inom vård och 
omsorg för 2023 i enlighet med tjänsteskrivelsens bilaga 1. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att nya avgifter inom vård och 
omsorg gäller från och med den 1 januari 2023. 

 

Sammanfattning 

Omsorgsavgifterna är konstruerade så att de ska räknas om med förändrat 
prisbasbelopp årligen. Den 1 januari varje år görs det i Botkyrka kommun. 
Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken år 2022 är 48 300 kronor och 
har för år 2023 fastställts till 52 500 kronor. Förvaltningen föreslår därför att 
samtliga belopp i taxan räknas upp enligt nya prisbasbeloppet. Förslag på 
nya avgifter för 2023 framgår av bilaga ”Avgifter för 2023”. 
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§ 74 

               Anmälningsärenden VON/2022:00002 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av 
anmälningsärendena. 
 

Sammanfattning 
 

Följande ärenden anmäls till vård- och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige 

§104 KF 2022-09-29 Avsägelser och fyllnadsval, ny ledamot och ersättare 
(M), von/2022:00007 

Kommunstyrelsen 

§128 KS 2022-09-05 Beslut - Huvudöverenskommelse om länsövergripande 
samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK (KS/2021:00679), 
von/2022:00067 
§ 131 KS 2022-09-05 Firmatecknare 2022 – ändring 2022-09-05 
(KS/2021:00826) 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Sammanställning domar LSS kvartal 3 2022, von/2022:00016 
Sammanställning domar LSS kvartal 3 2022, von/2022:00016 
Attestförteckning,oktober, von/2022:00009 
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§ 75 

Anmälan av delegationsbeslut  VON/2022:00001 
 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av 
delegationsbesluten. 
 

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. 

Vård- och omsorgsdirektör 

D2, Attesträtt, enhetschef, von/2022:00009 :51 
D2, Attesträtt, enhetschef, von/2022:00009 :52 
C37, Överenskommelse om upphörande av anställning, medarbetare 
gruppbostad, von/2022:00217 

Verksamhetschef 

C28, Arbetsrättsligt ärende, varning, medarbetare gruppbostad, 
von/2022:00240 
 

Myndighet 

Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS, SFB och SoL, 2022-09-
01 - 2022-09-30. 
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