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Sammanträdesprotokoll för vård- och 

omsorgsnämnden 2021 

Datum och tid: 2021-05-17 kl.  18:30-19:50 

Plats Digitalt via Teams samt i lokal Sillen; Munkhättevägen 9 

 
Utses att justera Kia Hjelte (M) 
Datum och tid för 
Justering: 

  27 maj 2021 

Plats för Justering Digitalt 

 
    
Sekreterare: Kerstin Frimodig § 28 - 38 
   
   
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 2021  2021-05-17  
Anslaget den Nedtas den 

2021-05-27 2021-06-18 
Förvaringsplats för protokollet  

Process: 1.1.3.1 - Hantera nämndprocess med 

underprocesser  

Dnr: VON/2020:00307 
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Närvarolista  

Ledamöter 

Tuva Lund (S), ordförande, deltar på plats 

Aram El Khoury (KD, 1:e vice ordförande, deltar digitalt 

Kia Hjelte (M), 2:e vice ordförande, deltar digitalt 

Daniel Njuguna (S), ledamot, deltar digitalt 

Taina Virta (S), ledamot, deltar på plats 

Nellie Eriksson (M), tjänstgörande ersättare, deltar digitalt 

Fredrik Ahlinder (TUP), ledamot, deltar digitalt 

Lars Holmberg (SD), ledamot, deltar digitalt 

Marit Normasdotter (V), ledamot, deltar digitalt 

Isak Nobuoka (MP), ledamot, deltar digitalt 

Jens Vollmer (L), ledamot §§29-39, deltar digitalt 

Sonja Jonasson (C), tjänstgörande ersättare §28, deltar digitalt 

 

 

Ersättare 
Maria Stjernevall (S), deltar digitalt 

Jalil Abdul Khalil (S), deltar digitalt 

Roland Forsman (TUP), deltar digitalt 

Ewa Norrgård (TUP), deltar digitalt 

Therese Karlsson (V), deltar digitalt 

Ebtesam Zino (KD), deltar digitalt 

Mariam Danho (KD), deltar digitalt 

Sonja Jonasson (C), §§ 29-39, deltar digitalt 

 

 

Övriga deltagare 
Petra Oxonius, Christina Almqvist, Peter Norén, Helena Ruschmeyer,  

Kenny Norlander, personalföreträdare Kommunal §§ 31-33. 
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[Innehållsförteckning]  
 

 

Ärende för beslut   

Sammanträdets öppnande: anmälande av ledamotsinitiativ § 28/2021 

Prioritering av upphandlingar för politisk insyn 2021 § 29/2021 

Information från förvaltningen, maj § 30/2021 

Delårsrapport 1 § 31/2021 

Kompetensfonden: Återrapportering 2020 och ansökan 2022 § 32/2021 

Rekvirering av statsbidrag God och nära vård § 33/2021 

Rekvirering av Länsgemensamma stimulansmedel till 

kommunerna för stärkt brukarmedverkan 

§ 34/2021 

Återrapportering av uppdrag: Pröva om civilsamhället kan 

vara utförare av verksamhet 

§ 35/2021 

Överenskommelse om kostnadsansvar för förskrivningsbara 

hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de 

medicintekniska produkter som används för vård och 

omsorg 

§ 36/2021 

Anmälningsärenden  § 37/2021 

Delegationsärenden  § 38/2021 
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§ 28 

Sammanträdets öppnande: anmälande av ledamotsinitiativ 
VON/2021:00160 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden mottar ledamotsinitiativet. 

 

Sammanfattning 

Marit Normasdotter (V) anmäler vid sammanträdes öppnande ett 

ledamotsinitiativ: Komplettera äldreomsorgslyftet med satsning på 

kompetensutveckling psykisk ohälsa och suicidprevention (V). 
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§ 29 

Prioritering av upphandlingar för politisk insyn 2021 
VON/2021:00115 

Beslut 

 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att genomföra en upphandling av 

externa platser enligt SoL. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att nämnden ska fatta beslut om 

upphandlingsstrategi för den kommande upphandlingen av externa 

platser enligt SoL. 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade 2020 om en modell för ökad politisk insyn i 

strategiskt viktiga upphandlingar i Botkyrka kommun. En förutsättning för 

detta arbete är ett strukturerat arbete med att planera upphandlingsbehov i 

kommunen. Av denna anledning har arbetet med kommunens 

upphandlingsplan utvecklats. 

 

Som en del i detta arbete presenterar upphandlingsenheten och förvaltningen 

upphandlingsplanen för innevarande år för nämnden för att ge möjlighet till 

bättre insyn i upphandlingsarbetet för de förtroendevalda. Baserat på denna 

presentation får nämnden möjlighet att besluta om vilka strategiskt viktiga 

upphandlingar som nämnden önskar ha ökad insyn i under det kommande 

verksamhetsåret 

 

För dessa prioriterade upphandlingar kommer nämnden att få fatta beslut 

om att godkänna upphandlingsstrategier. I de fall upphandlingens 

ekonomiska värde överstiger förvaltningsdirektörens delegation kommer 

både genomförandebeslut och tilldelningsbeslut fattas av nämnden precis 

som tidigare.  

 

Nedan anges aktuella strategiska upphandlingar där intresse kan finnas hos 

nämnden för ökad politisk insyn genom beslut av upphandlingsstrategin: 

 

• Externa platser enligt SOL 
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§ 30 

Information från förvaltningen, VON/2021:00003 

Beslut 

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

informationen. 

 

Sammanfattning 

Information från omsorgsdirektören 

Omsorgsdirektör Petra Oxonius informerar om att det i dagsläget inte finns 

några covid-19 smittade i förvaltningens verksamheter. Förvaltningen håller 

på att ta fram rutiner för post-covidvård på vård- och omsorgsboendena. 

 

Socialstyrelsen har meddelat att årets brukarundersökning inom 

äldreomsorgen kommer att bli försenad på grund av en försenad 

upphandling. Resultatet från brukarundersökningen kommer tidigast att 

komma i maj 2022 och kommer därför inte kunna användas som underlag 

för uppföljning i nämndens verksamhetsberättelse. 

 

Vidare informerar omsorgsdirektören om att IVO börjat begära in även 

delvis verkställda beslut, vilket gör att listan över icke verkställda beslut till 

IVO denna gång är mer omfattande än i vanliga fall. Detta på grund av att 

många beslut under pandemin inte kunnat verkställas, exempelvis på grund 

av stängda verksamheter så som dagverksamhet och daglig verksamhet. De 

inställda insatserna har kompenserats med andra insatser i stället. 

 

Verksamhetsinformation - Personlig assistans - enhetschef Helena 

Ruschmeyer informerar om verksamheten personlig assistans. 

 

 

 

 

 

 
  

Comfact Signature Referensnummer: 1106026

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLL 7[15]   

Vård- och omsorgsnämnden  2021-05-17 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 

 

§ 31 

Delårsrapport 1 VON/2021:00123 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner delårsrapport 1 2021 inklusive 

bilaga. 

 

Sammanfattning 

På uppdrag av kommunfullmäktige ansvarar samtliga kommunens 

förvaltningar för att i samband med delår 1 och 2 rapportera hur arbetet med 

målen och ekonomin har fortgått och hur möjligheterna att nå målen ser ut. I 

årets första delårsrapport ges en avvikelserapportering av nämndens 

måluppfyllelse, en redovisning av nämndens ekonomiska utfall och en 

bedömning av helårsprognosen för drift och investeringar. 

 

En stor del av vård- och omsorgsnämndens mål bygger på brukarnas egna 

uppfattningar som bedöms genom årliga brukarundersökningar. Arbete 

pågår inom samtliga verksamheter för att brukarnöjdheten ska bli så hög 

som möjligt, men hur medborgarna upplever stödet är svårt att säga innan 

det finns ett resultat att tillgå.  

 

Gällande övriga mål gör nämnden i dagsläget bedömningen att ett av dem 

kommer att bli svårt att nå. Det gäller personalkontinuiteten inom 

hemtjänsten. Beskrivning av vad nämnden baserar sin bedömning på och 

vad för åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas för att nå målet 

framgår av uppföljningen. 

 

Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska helårsprognos visar ett överskott 

på 10 miljoner kronor. Med anledning av den pågående pandemin är det 

fortfarande svårt att bedöma hur nämndens helårsprognos kommer att 

påverkas. I den ekonomiska analysen ingår så långt det är möjligt de 

ekonomiska effekterna av covid-19. 

 
  

Comfact Signature Referensnummer: 1106026

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLL 8[15]   

Vård- och omsorgsnämnden  2021-05-17 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 

 

§ 32 

Kompetensfonden: Återrapportering 2020 och ansökan 
2022 VON/2021:00127 

Beslut 

1.Vård- och omsorgsnämnden godkänner återrapportering av erhållna medel 

från kompetensfonden 2020. 

2.Vård- och omsorgsnämnden godkänner ansökan till kompetensfonden 

2022. 

 

Sammanfattning 

2020 erhöll vård- och omsorgsförvaltningen 3, 5 miljoner kronor från 

kompetensfonden. På grund av Coronapandemin så blev inte alla de 

satsningar som vi planerat under 2020 genomförda.  

 

Vård- och omsorgsnämnden söker årligen medel från kompetensfonden för 

att kompetenshöja förvaltningens medarbetare inom grundläggande 

kompetens samt för eventuella satsningar som behövs vid extraordinära 

behov. Förvaltningen ansöker om medel från kompetensfonden för 

omsorgsutbildningar, språkutbildningar, omställning och 

förändringsledning. 
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§ 33 

 

Rekvirering av statsbidrag God och nära vård 
VON/2021:00082 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt vård- och omsorgsnämnden att 

rekvirera utlysta statsbidrag för 2021.  

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt omsorgschef på vård- och 

omsorgsförvaltningen att rekvirera och återrapportera statsbidraget 

till Storsthlm. 

4. Kommunstyrelsen beslutar att fördela medlen till externa utförare i 

enlighet med fördelningsnyckel beskriven i tjänsteskrivelsen. 

. 

5. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att användningen av 

stimulansmedlen återrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse för 

2021. 

 

Sammanfattning 

Botkyrka kommun har genom samverkansorganisationen Storsthlm 

möjlighet att ta del av statliga stimulansmedel för att skapa en god och nära 

vård. Medlen riktar sig till personal inom den kommunala hälso-och 

sjukvården, oavsett utförare, och i Botkyrka delar vård- och 

omsorgsnämnden, socialnämnden och utbildningsnämnden på 

stimulansmedlen utifrån hur många legitimerade hälso- och 

sjukvårdspersonal som finns inom respektive verksamhetsområde. 1. Av de 

5 068 621 kronor som Botkyrka har möjlighet att ta del av föreslås att vård- 

och omsorgsnämnden får 4 162 575 kronor, socialnämnden 290 412 kronor 

och utbildningsnämnden 615 634 kronor. Medlen ska rekvireras från 

Storsthlm senast 31 maj 2021. Storsthlm ansvarar för att återrapportera hur 

de länsgemensamma stimulansmedlen har använts till Kammarkollegiet 

respektive Socialstyrelsen och kan i samband med detta vid behov efterfråga 

mer underlag från kommunerna. 
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§ 34 

Rekvirering av Länsgemensamma stimulansmedel till 
kommunerna för stärkt brukarmedverkan VON/2021:00078 

Beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att vård- och omsorgsförvaltningen 

rekvirerar utlysta stimulansmedel för 2021.  

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgschef att rekvirera och 

återrapportera stimulansmedlen till SKR. 

3.Vård- och omsorgsnämnden beslutar att användningen av stimulansmedel 

återrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse för 2021. 

  

Sammanfattning 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har enats om 

överenskommelsen ”Insatser inom området psykisk hälsa 2021–2022”. Som 

en del av överenskommelsen fördelas länsgemensamma stimulansmedel för 

nedanstående fyra satsningar: 

 

1. Stärkt samverkan för personer med samsjuklighet  

2. Stärkt brukarmedverkan  

3. Suicidprevention 

4. Ungdomsmottagningar 

 

Denna skrivelse avser rekvirering av medel för den andra av dessa 

satsningar – ”Stärkt brukarmedverkan”.  

 

Stimulansmedlen omfattar totalt knappt 42 miljoner kronor som tilldelas 

Stockholmskommunerna inom de fyra satsningarna. Av dessa 

gäller1 000 000 kronor stärkt brukarmedverkan varav Botkyrka har rätt att 

rekvirera 39 799 kronor. Rekvirering av medel ska göras senast den 31 maj 

2021. Storsthlm ansvarar för att återrapportera till Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) hur de länsgemensamma stimulansmedlen har använts och 

fördelats i länet. Storsthlm kommer under året därför att efterfråga 

information om vad kommunen har gjort eller planerar att göra med 

rekvirerade medel. 

Yttrande 

Marit Normasdotter (V) och Therese Karlsson(V) lämnar ett särskilt 

yttrande, bilaga. 
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Kia Hjelte (M) och Nellie Eriksson (M)  ställer sig bakom Marit 

Normasdotter (V) och Therese Karlssons (V) yttrande. 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs protokollet. 
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§ 35 

Återrapportering av uppdrag: Pröva om civilsamhället kan 
vara utförare av verksamhet VON/2021:00111 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner återrapportering av uppdraget att 

pröva om civilsamhället kan vara utförare av verksamhet. 

 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att gå 

igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället skulle kunna vara 

utförare av verksamheten och i de fall det är möjligt att ingå långsiktiga 

samarbetsavtal. I nuläget har vård- och omsorgsnämnden inga 

samarbetsavtal med civilsamhället, men har utifrån uppdraget påbörjat ett 

arbete med att se över vilka möjligheter som finns inom området. Till följd 

av coronapandemin och allt den inneburit för nämnden, har dock arbetet 

varit mindre aktivt under en tid men så smått börjat återupptas under våren. 
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§ 36 

Överenskommelse om kostnadsansvar för 
förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel 
samt för de medicintekniska produkter som används för 
vård och omsorg VON/2020:00297 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden antar Överenskommelse om kostnadsansvar för 

förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de 

medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt 

boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende. 

 

Sammanfattning 

 

Storsthlms styrelse beslutade på sammanträdet den 12 november 2020 att 

rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelse mellan 

kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om kostnadsansvar 

för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de 

medicintekniska produkter som används för vård och omsorg i särskilt 

boende, dagverksamhet, daglig verksamhet samt socialpsykiatriskt boende.  

 

Förlaget till ny överenskommelse har föregåtts av en förstudie 2018, ett 

flertal möten mellan kommuner och regionen och omarbetningar för att göra 

överenskommelsen så tydlig som möjlig. Storsthlm och hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen (HSF) har tagit till sig av de synpunkter som kommit 

från kommunerna och har nu tagit fram ett förslag som innebär att tre 

överenskommelser blir en och att det blir så lika som möjligt i de olika 

verksamheterna. Det delade ansvaret som funnits för vissa hjälpmedel som 

exempelvis madrasser och komfortrullstolar har tagits bort, samtidigt som 

överenskommelsen ska vara kostnadsneutral.  
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§ 37 

 
Anmälningsärenden VON/2021:00002 

Beslut 

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

anmälningsärendena. 
 
Sammanfattning 
Följande ärenden anmäls till vård- och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktige 

§ 32 KF 2021-03-25 - Avsägelser och fyllnadsval; ersättare (V), 

von/2021:0007 

Kommunstyrelsen 

§ 53 2021-04-12 Internkontrolluppföljning 2021 på kommunövergripande 

nivå, von/2021:00053 

Vård- och omsorgsnämnden 

Återrapportering deltagande i konferens, von/2021:00330 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

Sammanställning av domar LSS kvartal 1 2021, von/2021:00016 

Förvaltningssamverkan - protokoll 2021-01-20, von/2021:00007 

Förvaltningssamverkan - protokoll 2021-02-05, von/2021:00007 

Förvaltningssamverkan - protokoll 2021-03-09, von/2021:00007 

Redovisning av ej verkställda beslut LSS 2021 Q1, von/2021:00021 

Redovisning av ej verkställda beslut SoL 2021 Q1, von/2021:00021 

Nestor 

Rapport- När samverkan ställs på sin spets 
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PROTOKOLL 15[15]   

Vård- och omsorgsnämnden  2021-05-17 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 

 

§ 38 

 
Anmälan om delegationsbeslut VON/2021:00001 
   
Beslut 

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

delegationsbesluten.  

 
Sammanfattning  

Enhetschef  

C37 Avtal om upphörande av anställning, medarbetare hemtjänsten, 

von/2021:00074  

Myndighet  

Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS, SFB och SoL, 

2021-03-01 –2021-03-31. 
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Vård- och omsorgsnämnden 

2021-05-17 

 
 

 

 
 
 

SÄRSKILT YTTRANDE 

 

Rekvirering av länsgemensamma stimulansmedel till 
kommunerna (von/2021: 00078) 

 

Vänsterpartiet ser positivt på att VON äskar medel inom ramen för den läns-

gemensamma överenskommelsen ”Insatser inom området psykisk hälsa”. 

Det område VON äskar medel till är ”stärkt brukarmedverkan” och detta är 

ett område som också vi ser ett behov av att höja och sätta högre upp på 

agendan. 

 

Under begreppet god och nära vård som också är ett rättesnöre för både 

nämnden och regionen är stärkt brukarmedverkan ett tydligt mål att efter-

sträva. Storsthlm ansvarar för att återrapportera till Sveriges kommuner och 

regioner (SKR) hur de länsgemensamma stimulansmedlen har använts och 

fördelats i länet. Storsthlm kommer under året därför att efterfråga informat-

ion om vad kommunen har gjort eller planerar att göra med rekvirerade me-

del. Detta ser Vänsterpartiet fram emot att ta del av och vi känner därför inte 

behov av att yrka på ytterligare delrapportering av beviljade medel. 

 

 

 

Marit Normasdotter (V) 

 

Therese Karlsson (V) 
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