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Vård- och omsorgsnämnden/   
 2020-09-21  

 

 

Plats och tid Röda huset, Munkhättevägen 49 samt digitalt, kl  18:30 -20:40 
 
Beslutande Tuva Lund (S), ordförande  
 Aram El Khoury (KD) Kerstin Edman (TUP) 
 Kia Hjelte (M) Lars Holmgren (SD) 
 Daniel Njuguna (S) Marit Normasdotter (V) 
 Taina Virta (S) Isak Nobuoka (MP) 
 Nellie Eriksson (M) tj ers. Jens Vollmer (L) 
             
Ersättare Simon Safari (S), Maria Stjernevall (S), Abdul Khalil Jalil (S), Fred-

rik Ahlinder (TUP), Anders Pemer (V) och Sonja Jonasson (C) §§ 
60-67 
 

Övriga deltagande Petra Oxonius, Christina Almqvist, Åsa Olsen,  
 
Utses att justera Kia Hjelte (M) 

 

Plats och tid för justering Digitalt, 5 oktober 2020 
 
Sekreterare Kerstin Frimodig  Paragrafer 59-62 
        64-67 
   § 63 Omedelbart justerad 
    
Ordförande    
 Tuva Lund (S)        
    
    
Justerare    
 Kia Hjelte (M)   
 
 
 
 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.   

 Nämnd Sammanträdesdatum 

 Vård- och omsorgsnämnden 2020-09-21  
 Anslaget den Nedtas den 

 2020-10-06 2020-10-28 
 Förvaringsplats för protokollet  

 Vård- och omsorgsförvaltningen  
 Underskrift 

Kerstin Frimodig 
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§ 59 
Information från förvaltningen (von/2020:5)  
 
Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av in-
formationen. 
 
Sammanfattning 
Information från omorgsdirektören 
Omsorgsdirektör Petra Oxonius informerar om att det varit lugnt och 
stabilt i förvaltningen kopplat till covid-19 där ingen ny smitta har tagit sig 
in på förvaltnings boenden sedan juni. Mötesplatserna för personer över 
65 år börjar öppna upp med anpassade öppettider och verksamheter. 
Krisledningsnämnden kommer i oktober att ta beslut om ett successivt 
öppnande av daglig verksamhet inom omsorgen om personer med 
funktionsnedsättning. 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har tillsammans med representanter från 
verksamheten letat efter en ny lokal för mötesplats Tumba efter att 
hyresvärden aviserat en hyreshöjning för nuvarande lokal. Med hjälp av 
tekniska förvaltningen så fick förvaltningen erbjudande om en lokal i 
Storvreten, Lagrets tidigare lokal. Efter fortsatta diskussionen med 
nuvarande fastighetsvärd, Sterner Stenhus AB; har förvaltningen fått 
erbjudande om en bättre årshyra för lokalen vilket gör att mötesplats 
Tumba kommer att bli kvar i nuvarande lokaler. Simbassängen kommer 
att avvecklas och en ytrenovering kommer att ske av lokalerna. 
 
Kvalitetschef Christina Almqvist redovisar statistik och informerar om hur 
förvaltningen påverkats av och hanterats covid-19.  Christina visar också 
en film om olika aktiviteter som anordnas på vård- och omsorgsboenden 
under besöksförbundet på grund av  
 
Uppföljning av uppdrag i mål och budget: språkkompetens -HR-chef Åsa 
Olsen informerar om statusen kring nämndens uppdrag gällande 
språkkompetens. 
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§ 60 
Delårsrapport 2 (von/2020:120)  
 
Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner delårsrapport 2 2020. 
 
Sammanfattning 
På uppdrag av kommunfullmäktige ansvarar samtliga kommunens nämn-
der 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.  
 
Då en stor del av nämndens målsatta mått bygger på brukarnas egna upp-
fattningar – som mäts genom årliga brukarundersökningar under hösten – 
är det svårt att dra några direkta slutsatser om hur förvaltningen ligger till i 
relation till många av de uppsatta målen. Utifrån redovisningen av övriga 
mål kan förvaltningen dock konstatera att fem av nämndens uppsatta mål 
kommer att bli svåra att uppnå.  
 
Vård- och omsorgsnämndens ekonomiska helårsprognos visar totalt ett 
överskott på 26 miljoner kronor. I den ekonomiska analysen och nämn-
dens helårsprognos ingår så långt det är möjligt de ekonomiska effekterna 
av coronapandemin. 
 
Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 9,4 miljoner kronor, 
funktionsnedsättningsområdet och centrala verksamheter prognostiserar 
ett överskott på 16,2 miljoner kronor respektive 19,2 miljoner kronor.  
 
Särskilt yttrande 
Kia Hjelte (M) och Nellie Eriksson (M) lämnar ett  
särskilt yttrande, bilaga. 

 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs protokollet. 
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§ 61 
Förhöjd attesträtt ekonomichef (von/2020:213)  
Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att ekonomichefen får 15 miljoner 
kronor i attesträtt för utbetalning av hemtjänstersättning.  
 
Sammanfattning 
Ekonomichefen på vård- och omsorgsförvaltningen föreslås få ett 
undantag från maxbeloppsgränsen för attest som beslutats i ”Riktlinje för 
budgetansvar, attest, redovisning och internkontroll”(KS/2019:644) för att 
kunna hantera utbetalningar av hemtjänstersättning till utförarna. För att 
utförna ska få sin ersättning i rätt tid, krävs att attest sker ombedelbart. 
Undantaget från maxbeloppet gäller endast utbetalning av 
hemtjänstersättning och med ett maxtak på 15 miljoner kronor per 
utbetalning som  betalas ut en gång varje månad. Undantaget från 
maxbeloppsgränser gäller tillsvidare. Samråd har skett med 
ekonomidirektören som tillstyrker förslaget till beslut.  
 
Särskilt yttrande 
 
Marit Normasdotter (V) och Anders Pemer (V) lämnar ett särskilt 
yttrande, bilaga. 
 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs protokollet. 
 
Protokollsanteckning 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Tuva Lund (S) lämnar en pro-
tokollsanteckning: Vi vill förtydliga att förvaltningen följer det regelverk 
för attest som fullmäktige fattat beslut om och där framgår det att dubbel-
attest alltid krävs. 
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§ 62 
Uppdragsbeskrivning hemtjänst i egen regi (von/2020:160)  
 
Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner uppdragsbeskrivningen för hem-
tjänst i egen regi. 
 
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att uppdragsbeskrivningen för hem-
tjänst i egen regi gäller från och med den 1 september 2020. 
 
Deltar ej i beslut 
Marit Normasdotter (V) deltar ej i beslutet i sakfrågan. 
 
Reservationer 
Marit Normasdotter (V) reserverar sig mot beslutet om återremiss. 
Kia Hjelte (M), Nellie Eriksson (M) och Lars Holmberg (SD) reserverar 
sig mot beslutet i sakfrågan. 
 
Motivering 
När nämnden inför valmöjligheter och därmed tillåter externa utförare av 
hemtjänst så förändras nämndens roll. Nämnden blir systemägare och be-
ställare av hemtjänst där det förväntas att nämnden behandlar alla utförare 
lika. Samtidigt har nämnden kvar sin roll som ansvarig för en del av utfö-
randet genom sitt ansvar för Botkyrka kommuns hemtjänst i egen regi.  
 
Detta kommer ställa krav på oss som nämnd att förstå i vilken roll som 
olika beslut hänför. I detta ärende som gäller uppdragsbeskrivning av 
hemtjänsten är det ett beslut för nämnden som beställare där nämnden 
ska ställa samma minimikrav på samtliga utförare. Därmed finns ett 
ärende på bordet om att Botkyrka kommuns hemtjänst ska få en uppdrags-
beskrivning som är likalydande med de uppdragsbeskrivningar som gäller 
för de externa utförarna.  
 
Uppdragsbeskrivningen beskriver en miniminivå men självklart kan varje 
utförare välja att ha högre ambitioner än mininivåkraven. För Botkyrka 
kommuns hemtjänst i egen regi reglerar nämnden nivå på kraven i mål och 
budget. Där framgår det hur nämnden i sin roll som ägare av utföraren 
Botkyrkas hemtjänst ställer för krav och ambitioner för verksamheten. En 
sådan fråga är att vi har som mål att alla medarbetare ska ha rätt utbild-
ning. Redan idag ligger Botkyrka kommuns hemtjänst långt över minikra-
vet i uppdragsbeskrivningen på 50 %.  Detsamma gäller flera andra områ-
den och där ambitionerna ligger kvar, även om nämnden beslutar om en 
uppdragsbeskrivning som beskriver miniminivåer 
 
Yrkande 
Marit Normasdotter (V) yrkar på att ärendet återremitteras, bilaga. 
 
Tuva Lund (S) yrkar på ändring enligt följande: datum då uppdragsbe-
skrivningen börjar gälla ifrån ändras från 1 september 2020 till 1 oktober 
2020. 
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Kia Hjelte (M) och Nellie Eriksson (M) lämnar ett ändringsyrkande, bi-
laga. Lars Holmberg (SD) yrkar bifall till Moderaternas yrkande. 
 
Tuva Lund (S) yrkar avslag på Kia Hjelte (M) och Nellie Erikssons (M) 
ändringsyrkande. 
 
Propositionsordning 
 
Efter nämndens godkännande ställer ordföranden Marit Normasdotters (V) 
yrkande om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag och finner att 
nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 
 
Ordföranden ställer därefter efter nämndens godkände beslutspunkt ett 
mot Kia Hjelte (M), Nellie Eriksson (M) och Lars Holmbergs (SD)s änd-
ringsyrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförande-
förslaget. 
 
Slutligen ställer ordföranden efter nämndens godkände det reviderade ord-
förandeförslaget i beslutspunkt två mot avslag och finner att nämnden be-
slutar enligt det reviderade ordförandeförslaget. 
 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yrkandemotiveringarna biläggs 
protokollet. 
 
Protokollsanteckning 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Tuva Lund (S) lämnar en pro-
tokollsanteckning: Vi i mittenmajoriteten har inte sänkt kraven eller am-
bitionen gällande kompetensutveckling och det är en feluppfattning om 
man påstår det utifrån detta ärende. Målen för Botkyrkas hemtjänst fast-
slogs på sammanträdet den 27 augusti 2020 när nämnden beslutade om 
nämndmål i yttrande om mål och budget. Nu när nämnden beslutat att till-
låta externa utförare i hemtjänsten så kommer nämnden att ha två roller. 
Dels som beställare av hemtjänst dels så har nämnden ett utföraransvar 
för Botkyrka kommuns hemtjänst, som är en av fem utförare. Som bestäl-
lare behöver nämnden behandla alla aktörer lika och uppdragsbeskriv-
ningen anger mininivåer för samtliga aktörer.  När nämnden nu har två 
olika roller så är det viktigt att särskilja utifrån vilken roll ärenden tas 
fram och beslut fattas. Uppdragsbeskrivningen är ett beslut som fattas uti-
från nämndens beställarroll. Om nämnden utifrån sin utförarroll vill för-
ändra ambitionen för t ex kompetensutveckling för Botkyrkas hemtjänst 
görs det när nämnden fastställer nämndmål. Därav att vi i mittenmajorite-
ten yrkar avslag på (M):s yrkande eftersom nämnden redan beslutat om 
målen och måtten på sammanträdet den 27 augusti 2020. 
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§ 64 
Riktlinjer för ersättning till hemtjänstutförare 
(von/2020:158)  
Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner riktlinjer för ersättning till utfö-
rare inom hemtjänst. 
 
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att riktlinjer för ersättning till utfö-
rare inom hemtjänst gäller från och med den 1 januari 2021. 
 
Deltar ej i beslut 
Marit Normasdotter (V) deltar ej i beslutet. 
 
Reservationer 
Kia Hjelte (M) och Nellie Eriksson (M) reserverar sig mot beslutet att av-
slå tilläggsyrkandet. 
 

 
Sammanfattning 
Vid införandet av ökade valmöjligheter i Botkyrka kommun har ersätt-
ningen till hemtjänsten setts över och ett timbaserat ersättningsystem har 
tagits fram. Det nya ersättningsystemet innebär att alla hemtjänstutförare 
oavsett regiform ersätts på samma sätt. För att tydliggöra hur ersättningen 
till hemtjänstutförarna regleras har riktlinjer för ersättning arbetats fram. 
 
Yrkande  
Kia Hjelte (M) och Nellie Eriksson(M) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga. 
 
Tuva Lund (S) yrkar avslag på Moderaternas tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer efter nämndens godkännande ordförandeförslaget mot 
avslag och finner att nämnden beslutar enligt ordförandeförslaget. 
 
Ordföranden ställer därefter Kia Hjelte (M) och Nellie Erikssons (M) till-
läggsyrkande mot avslag på detta och finner att nämnden beslutar att avslå 
tilläggsyrkandet. 
 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yrkandemotiveringen biläggs 
protokollet. 
 
Protokollsanteckning 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att Tuva Lund (S) lämnar en pro-
tokollsanteckning: Nämnden har vid två tillfällen fått utförlig redovisning 
av insatsen ”egen-tid” sedan den infördes. Årligen vid nämndens årsredo-
visning redovisas antal ”egen-tid”-timmar samt kostnader.  Att göra en 
större redovisning över hur nyttjandet av ”egen-tid”-timmar används un-
der ett år där det pågår och har pågått en pandemi skulle inte ge en rätt-
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vis bild av nyttjande av timmarna. Vi i mittemajoriteten vill avvakta med 
redovisning tills verksamheten återgått till mer normalt läge.  
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§ 65 
Yttrande över revision: Granskning av försäljning av verk-
samhet inklusive interkommunala ersättningar 
(von/2020:176)  
 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens svar på revisions-
rapporten i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2020-08-21. 

 
Sammanfattning 

PWC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 
försäljning av verksamhet och interkommunala ersättningar. Förvaltningen 
uppfyller eller uppfyller delvis de kontrollmoment som ingått i gransk-
ningen. Förvaltningen har vidtagit åtgärder på de punkter i revisionen där 
granskningen ansågs vara delvis uppfylld.   
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§ 66 
Anmälningsärenden (von/2020:15, von/2020:2, von/2020:7)  
 
Beslut 

               Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av anmälningsärendena. 

 
Sammanfattning  
Följande ärenden anmäls till vård- och omsorgsnämnden: 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen: 
2020-06-03 Förvaltningssamverkan-protokoll 
Attestförteckning, von/2020:15 
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§ 67 
Delegationsbeslut (von/2020:1, von/2020:15, von/2020:207, 
von/2020:220)  
 
 
Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av dele-
gationsbesluten 
 
Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 
och tjänste-män enligt vård- och omsorgsnämndens delegationsordning. 
Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till vård- och om-
sorgsnämnden. 
 
Omsorgsdirektör/ t.f omsorgsdirektör 
C37 Avsked av anställd, von/2020:207 
DN, Attesträtt, ekonomichef, von/2020:15 
 
Omsorgschef 
C36 Överenskommelse avseende upphörande av anställning, 
von/2020:220 
 
Myndighet 
Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS, SFB och SoL; 2020-08-
01-2020-08- 
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            Bilaga § 60 VON 2020-09-21 

 SÄRSKILT YTTRANDE 
Vård- och omsorgsnämnden 

2020-09-21 
 
Ärende 2 – Delårsrapport 2  
 
I delårsrapport 2 kan man tydligt märka av den rådande pandemin, den försvårar måluppfyllelse 
på flera sätt rent ekonomiskt men också för personal som för brukare/kunder. 
 
Vi konstaterar också att det finns tydliga tabeller med intäkter och kostnader på olika 
ärendeslag, det är lättläst och bra. 
 
Vi tror liksom förvaltningen att de yttersta konsekvenserna av pandemin när det gäller 
brukare/kunder och deras behov av stöd i nära framtid inte går att sia om till fullo. Det har varit 
och är stora påfrestningar för människor som varit isolerade med sin oro, rädsla och frustration. 
Det kommer att ge återverkningar. 
 
Vi kan se att antalet ”hemflyttare” från externa boenden inte nått de uppsatta målen dvs 
personer som fått sitt VoO-boende externt i andra kommuner inte valt att flytta hem till 
kommunen trots påstötningar nu när det finns tomma platser/boenden. 
 
Det anser vi förståeligt och självklart. Har man äntligen fått ett VoO-boende och bott in sig med 
personal, rutiner och aktiviteter är det svårt att tänka sig att bryta upp en gång till. Det rör sig 
om multisjuka och sköra personer. 
 
Här anser vi att kommunen bör ”ligga lågt”, det får inte tjatas eller pockas på så att personer till 
slut känner sig tvungna att säga ja till hemflytt. Det vore oetiskt. 
Det är en kostnad kommunen får ta beroende på att man inte fick ordning på eller prioriterade 
boenden tidigare. 
 
Vi noterar också svårigheterna med att höja kvaliteten i och därmed nöjdheten vad gäller 
hemtjänst. Utfall för 2019 är 73 procents nöjdhet och det är fortfarande bland de sämsta 
resultaten i länet och i landet. Det är inte hållbart. 
 
Vi konstaterar också att det fortfarande inte är någon ordning på detta med Egentid, en politisk 
förmån som inte ingår i vad som kallas lagstyrd verksamhet. I delårsrapporten kan vi läsa: ”Inte 
heller Egentiden har kunnat utföras i den utsträckning som planerats då brukare tackat nej till 
sina hemtjänstinsatser och inte velat ha fler besök än nödvändigt” 
Och ”men också att verksamheten har haft vissa svårigheter med att bemanna för denna typ av 
aktiviteter”. 
 
Vi kan inte se vilken målsättning som finns och hur aktiviteten ska kvalitets-mätas och hur den 
ska följas upp. Vi kan inte heller se vad kostnaden förväntas bli. Det är en brist. 
 
 
 
Kia Hjelte (M)      Nellie Eriksson (M) 
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Vård- och omsorgsnämnden
 Bilaga § 61 VON 

2020-09-21 

SÄRSKILT YTTRANDE 

Ärende 3, Förhöjd attesträtt ekonomichef 
(von/2020:213) 

Förslaget att höja vård- och omsorgsförvaltningens ekonomichefs at-
testrätt är en direkt följd av att kommunen säljer ut hemtjänstverksam-
heten till privata vinstdrivande aktörer. Vänsterpartiet har konsekvent 
motsatt sig denna utförsäljning, som bland annat innebär en stor be-
lastning på kommunens ekonomi, förlust av skattemedel som går till 
privata vinster, försämrad klimatstatus för kommunen när kravet på 
fossilfri fordonsflotta tas bort fem år efter att vi uppnådde målet, och 
ett stort antal risker som är svåra att överblicka och därför omöjliga att 
förebygga.  

Att höja ekonomichefens attesträtt från 250 000 kronor till 15 miljoner 
kronor är en drastisk åtgärd. Det framgår inte av tjänsteskrivelsen om 
dubbelattestering kommer att krävas, vilket borde vara en självklarhet 
men också bör dokumenteras i nämndens beslut. Det är lämpligt att 
den andra attesteraren finns inom central förvaltning, för att skapa 
transparens och minimera risker både för tjänstepersoner och förtroen-
devalda.  

Marit Normasdotter (V) 

Anders Pemer (V) 
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Vård- och omsorgsnämnden 
Bilaga §62 VON 2020-09-21 

YRKANDE 

Ärende 4, Uppdragsbeskrivning hemtjänst i egen regi 

Utförsäljningen av Botkyrkas hemtjänst till privata vinstdrivande ak-
törer innebär inte bara en stor och onödig ekonomisk belastning och 
förlust av skattemedel till privata vinster, utan leder även till omedel-
bara försämringar på ett antal områden där kraven på de privata aktö-
rerna är lägre än den standard kommunens egen hemtjänst hittills ar-
betat med. Nu kommer även kraven på den kommunala hemtjänsten 
att sänkas till den nivå som specificeras för de privata företagens verk-
samhet. 

Ett sådant område är medarbetarnas utbildningsnivå, där Botkyrkas 
egen kommunala hemtjänst redan idag ligger långt över minikravet för 
de privata utförarna. I uppdragsbeskrivningen för den kommunala 
hemtjänsten sänks nivån därför till 50 %. Detsamma gäller flera andra 
områden. Utanför uppdragsbeskrivningen finns också områden där de 
privata utförarna avkrävs en lägre nivå än den kommunala hemtjäns-
ten, vilket ger företagen en ekonomisk fördel och är till nackdel för 
kommunens hållbarhetsarbete. Hit hör till exempel målet om fossilfria 
transporter, som den kommunala verksamheten lyckades uppnå för 
fem år sedan och där vi nu tar ett stort kliv tillbaka i och med att de 
privata utförarna tillåts en lägre ambitionsnivå. 

Det är inte rimligt att vi sänker ambitionsnivån för kommunens hem-
tjänstbrukare, för anställda inom hemtjänstsektorn eller för klimat- 
och miljöarbetet för att underlätta för företag att förvandla skattemedel 
till privata vinster. 
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Jag yrkar att uppdragsbeskrivningen återremitteras och att alla nivå-
krav anpassas till de krav som tidigare ställts, eller minst de nivåer 
som den kommunala verksamheten för närvarande uppfyller. 
 
 
 
 

 
 
Marit Normasdotter (V) 
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                    Bilaga §62  VON 2020-09-21 

YRKANDE 
Vård- och omsorgsnämnden 

2020-09-21 
 
Ärende 4  Uppdragsbeskrivning hemtjänst i egen regi(von/2020:160) 
 
Det är bra och tydliga dokument som sammantaget ger möjlighet till kvalitativ utveckling och 
ökad kund/brukar-nöjdhet. Det har blivit tydligt att samma krav och förutsättningar gäller för 
både nämndens egna regi och övriga externa utförare av hemtjänst. 
 
I det bifogade dokumentet ” Uppdragsbeskrivning hemtjänst i egen regi” framgår det på sida 
7 under rubriken Formell kompetens, att kommunen har som mål att 50 procent av personalen 
ska ha en formell kompetens. 
 
Vi moderater tycker att det målet är alldeles för lågt.  
Vi anser att visionen/kravet naturligtvis ska vara 100 procent. 
Vi yrkar i detta fall och i detta dokument att kravet på formell kompetens ska vara 90 procent. 
 
Palliativ vård är ett område som har fått stor medieuppmärksamheten under pågående 
pandemi. Den mediegranskning som pågått har gjort många människor tveksamma till och 
oroliga för begreppet palliativ vård. Därför anser vi att det ska framgå ännu tydligare under 
rubriken Palliativ vård och vård i livets slutskede att beslut om palliativ vård alltid fattas av 
behandlande läkare och i samråd med patienten och/eller anhöriga. 
 
Avslutningsvis anser vi att det formella korta stycket under rubriken Arbetskläder kan 
förtydligas. Förslagsvis genom att beskriva vad man inte får ha som arbetskläder, som till 
exempel joggingoverall, långärmade stora koftor och halsdukar. För att sedan förtydliga att 
skoskydd alltid ska användas vid besök hos brukaren/kunden. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi på 

att  kravet på formell kompetens ska vara 90 procent 

 
   
 
Kia Hjelte (M)  Nellie Eriksson (M) 
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                     Bilaga §64 VON 2020-09-21 

SÄRSKILT YRKANDE 
Vård- och omsorgsnämnden 

2020-09-21 
 
 
Ärende 6 - Riktlinjer för ersättning till utförare inom hemtjänst  
 
Vid införandet av ökade valmöjligheter i Botkyrka kommun har ersättning till hemtjänsten 
setts över och ett timbaserat ersättningssystem tagits fram. 
 
När beslut om hemtjänstinsatser fattas gör biståndshandläggaren en beräkning av hur mycket 
tid de beslutade insatserna tar att utföra hos brukaren/kunden. Den sammanlagda tiden ligger 
sedan till grund för utförarens ersättning och brukarens/kundens avgift. Det nya 
ersättningssystemet innebär att alla hemtjänstutförare oavsett regiform ersätts på samma sätt. 
 
I Botkyrka finns begreppet ”egen tid” som är en timme per månad för samtliga 
brukare/kunder över 65 år som är beviljade hemtjänst enligt 4 kapitlet i socialtjänstlagen. 
Möjlighet finns att spara timmen i 3 månader för att då kunna lägga ihop sparade timmar att 
användas under ett och samma tillfälle.  
 
Egen tid ska man använda tillsammans med sin kontaktman. 
 
I förslaget till ersättningssystem utgår ersättning för egentid-timme per automatik till extern 
utförare oavsett om den använts eller inte. 
 
Nämnden har ännu inte fått den enkla redovisning som önskats av hur många brukare som 
nyttjar sin egentid-timme och i vilken omfattning. Det är en brist.  
 
Nämnden bör snarast få en rapport om hur många brukare som är över 65 år och hur många 
som utnyttjar rätten till egen tid, per månad eller som sparad tid. 
  
Nämnden önskade också få en kostnadsbild över egentid-verksamheten. Den bör också 
redovisas. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar vi på: 
 
att  nämnden får redovisning av nyttjade egentid-timmar enligt ovan 
 
att  nämnden får redovisning av kostnaden för egentid-verksamheten 
 
 
 
  
Kia Hjelte (M)   Nellie Eriksson (M) 
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