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Kallelse till möte för vård- och 
omsorgsnämnden  
 
Tid: 2021-10-18, Kl: 18:30  
Plats: Digitalt via Teams och i lokal Sillen, Munkhättevägen 49,/ 
Ordförande: Tuva Lund (S) Botkyrka Kommun 
Sekreterare: Kerstin Frimodig 

Ärenden: 
  Dnr: 
 Ärende för beslut  
1. Information från förvaltningen, oktober VON/2021:00003 
2. Prestationsbaserade statsbidrag till 

kommuner i syfte att utöka bemanningen av 
sjuksköterskor på särskilda boenden 

VON/2021:00221 

3. Prestationsbaserat statsbidrag till kommuner 
för att minska andelen timanställningar 
inom kommunalt finansierad vård och 
omsorg om äldre 

VON/2021:00258 

4. Ansökan om statsbidrag för 2021 för att 
främja ett hållbart arbetsliv inom vård 
och omsorg 

VON/2021:00250 

5. Ekonomisk månadsuppföljning VON/2021:00006 
6. Upphandlingsstrategi externa 

omsorgsboendeplatser enligt SoL 
VON/2021:00194 

7. Uthyrning av boendeplatser på Tunängen VON/2021:00203 
8. Vård- och omsorgsnämndens 

lokalbehovsplan 2021-2030 
VON/2021:00195 

9. Revidering av vård- och omsorgsnämndens 
sammanträdesordning 2022 

VON/2021:00179 

10. Anmälningsärenden 
 

 

11. Delegationsärenden 
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Information från förvaltningen(von/2021:00003) 
Förslag till beslut 

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

Sammanfattning 

Information från verksamheten- Gruppbostad för döva- enhetschef Annelie Asp  
 
Information om kommunövergripande upphandlingar- upphandlingschef Peter 
Norén 
 
Information från förvaltningsdirektören 
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Referens Mottagare 

Kerstin Frimodig 

kerstin.frimodig@botkyrka.se 

Vård- och omsorgsnämnden 

Information från förvaltningen 

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

informationen. 

Sammanfattning 

 

Information från verksamheten- Gruppbostad för döva- enhetschef 
Annelie Asp  

 

Information om kommunövergripande upphandlingar- 
upphandlingschef Peter Norén 

 

Information från förvaltningsdirektören 
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Prestationsbaserade statsbidrag till kommuner i syfte att utöka 
bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden 
(von/2021:000221) 
Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att vård- och omsorgsförvaltningen ansöker 
utlysta stimulansmedel för 2021.  
2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgschef att ansöka om stimulansmedlen 
till Socialstyrelsen. 
 
 

Sammanfattning 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner som: 
• har en god sjuksköterskebemanning eller kan uppvisa en förbättring i antal sjukskö-
terskor per plats i särskilt boende, eller  
• kan uppvisa en förbättring i form av påbörjad vidareutbildning från undersköterska till 
sjuksköterska för befintlig personal, eller  
• ökar antalet anställda specialistundersköterskor eller medicinskt ansvariga läkare 
(MAL).  
Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att öka sjuksköterskebemanningen 
och den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.  
Satsningen omfattar totalt 997 000 000 kronor, medlen betalas ut under andra kvartalet 
2022. I bilaga 2 till regeringsbeslutet (2021-05-27 nr. I:18 S2021/04603 (delvis) fram-
går hur stort belopp som preliminärt fördelas till varje kommun förutsatt att något av 
nedan beskrivna villkor är uppfyllda. 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner som: 
• har en god sjuksköterskebemanning eller kan uppvisa en förbättring i antal 
sjuksköterskor per plats i särskilt boende, eller  
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• kan uppvisa en förbättring i form av påbörjad vidareutbildning från undersköterska till 
sjuksköterska för befintlig personal, eller  
• ökar antalet anställda specialistundersköterskor eller medicinskt ansvariga läkare 
(MAL).  
Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att öka sjuksköterskebemanningen 
och den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.  
Satsningen omfattar totalt 997 000 000 kronor, medlen betalas ut under andra kvartalet 
2022. I bilaga 2 till regeringsbeslutet (2021-05-27 nr. I:18 S2021/04603 (delvis) 
framgår hur stort belopp som preliminärt fördelas till varje kommun förutsatt att något 
av nedan beskrivna villkor är uppfyllda. 

 
Statsbidraget är ett generellt bidrag. Botkyrka har, enligt framtagen fördelningsnyckel, 
möjlighet att rekvirera 5 376 285 kronor. Kommunerna får fritt använda medlen under 
2022 och 2023. Det är upp till respektive kommun att välja om privata utförare ska ges 
möjlighet att ta del av  medlen. 
Beloppet i satsningen fördelas enligt beslut mellan de villkor som anges ovan. För att ta 
del av medlen behöver en kommun uppfylla minst ett villkor.  
Anmälan för att ta del av medlen ska göras senast den 1 oktober. Senast den 31 januari 
2022 ska kommunen rapportera in uppgifter till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kommer 
att kontrollera alla deltagande kommuners prestationer och bedöma vilket alternativt 
vilka villkor som är uppfyllda . Medel omfördelas därefter till deltagande kommuner 
som också uppfyllt villkor för bidraget. Vid en eventuell omfördelning kan en kommun 
maximalt tilldelas tre gånger det belopp som denna tilldelats i fördelningsnyckeln. 
Socialstyrelsen tar sedan beslut och betalar ut tilldelade belopp.  
Bidraget är inte förknippat med återrapportering av användningen av medlen.  
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Referens Mottagare 
Ramona Grapenhielm 
ramona.grapenhielm@botkyrka.se 

Vård- och omsorgsnämnden 

Prestationsbaserade statsbidrag till 
kommuner i syfte att utöka bemanningen 
av sjuksköterskor på särskilda boenden 
Förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att vård- och omsorgsförvaltningen 
ansöker utlysta stimulansmedel för 2021.  
2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgschef att ansöka om 
stimulansmedlen till Socialstyrelsen. 
 
 
 

Sammanfattning 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till 
kommuner som: 
• har en god sjuksköterskebemanning eller kan uppvisa en förbättring i antal 
sjuksköterskor per plats i särskilt boende, eller  
• kan uppvisa en förbättring i form av påbörjad vidareutbildning från 
undersköterska till sjuksköterska för befintlig personal, eller  
• ökar antalet anställda specialistundersköterskor eller medicinskt ansvariga 
läkare (MAL).  
Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att öka 
sjuksköterskebemanningen och den medicinska kompetensen inom 
äldreomsorgen.  
Satsningen omfattar totalt 997 000 000 kronor, medlen betalas ut under 
andra kvartalet 2022. I bilaga 2 till regeringsbeslutet (2021-05-27 nr. I:18 
S2021/04603 (delvis) framgår hur stort belopp som preliminärt fördelas till 
varje kommun förutsatt att något av nedan beskrivna villkor är uppfyllda. 
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Statsbidraget är ett generellt bidrag. Botkyrka har, enligt framtagen 
fördelningsnyckel, möjlighet att rekvirera 5 376 285 kronor. Kommunerna 
får fritt använda medlen under 2022 och 2023. Det är upp till respektive 
kommun att välja om privata utförare ska ges möjlighet att ta del av  
medlen. 

Beloppet i satsningen fördelas enligt beslut mellan de villkor som anges 
ovan. För att ta del av medlen behöver en kommun uppfylla minst ett 
villkor.  
Anmälan för att ta del av medlen ska göras senast den 1 oktober. Senast den 
31 januari 2022 ska kommunen rapportera in uppgifter till Socialstyrelsen. 
Socialstyrelsen kommer att kontrollera alla deltagande kommuners 
prestationer och bedöma vilket alternativt vilka villkor som är uppfyllda . 
Medel omfördelas därefter till deltagande kommuner som också uppfyllt 
villkor för bidraget. Vid en eventuell omfördelning kan en kommun 
maximalt tilldelas tre gånger det belopp som denna tilldelats i 
fördelningsnyckeln. Socialstyrelsen tar sedan beslut och betalar ut tilldelade 
belopp.  
Bidraget är inte förknippat med återrapportering av användningen av 
medlen.  
 
 

Ärendet 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till 
kommuner för att ge kommunerna incitament att öka 
sjuksköterskebemanningen och den medicinska kompetensen inom 
äldreomsorgen.  
Satsningen omfattar totalt 997 000 000 kronor, medlen betalas ut under 
andra kvartalet 2022. I bilaga 2 till regeringsbeslutet (2021-05-27 nr. I:18 
S2021/04603 (delvis) framgår hur stort belopp som preliminärt fördelas till 
varje kommun förutsatt att något av nedan beskrivna villkor är uppfyllda. 

Statsbidraget är ett generellt bidrag. Botkyrka har, enligt framtagen 
fördelningsnyckel, möjlighet att rekvirera 5 376 285 kronor. Kommunerna 
får fritt använda medlen under 2022 och 2023. Det är upp till respektive 
kommun att välja om privata utförare ska ges möjlighet att ta del av medlen. 
Kommunen ska i den mån det är möjligt rapportera alla sina verksamheter, 
såväl kommunalt drivna som verksamheter som drivs av andra utförare. 
Utifrån villkoren som Socialstyrelsen anger erbjuds villa Riksten som 
förvaltningen har avtal med att ta del av medel utifrån prestation.  
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Beloppet i satsningen fördelas enligt beslut mellan de villkor som anges 
nedan. För att ta del av medlen behöver en kommun uppfylla minst ett 
villkor.  
Villkor 1: En redovisad förbättring av antalet sjuksköterskor per plats i 
särskilt boende eller en redan uppnådd god sjuksköterskebemanning.  
Villkor 2: En förbättring i form av antalet individer som påbörjat 
vidareutbildning från undersköterska till sjuksköterska för nuvarande 
personal på särskilda boenden.  
Villkor 3: Antalet anställda specialistundersköterskor eller medicinskt 
ansvariga läkare (MAL) har ökat. 
Anmälan för att ta del av medlen ska göras senast den 1 oktober. Senast den 
31 januari 2022 ska kommunen rapportera in uppgifter till Socialstyrelsen. 
Socialstyrelsen kommer att kontrollera alla deltagande kommuners 
prestationer och bedöma vilket alternativt vilka villkor som är uppfyllda. 
Medel omfördelas därefter till deltagande kommuner som också uppfyllt 
villkor för bidraget. Vid en eventuell omfördelning kan en kommun 
maximalt tilldelas tre gånger det belopp som denna tilldelats i 
fördelningsnyckeln. Socialstyrelsen tar sedan beslut och betalar ut tilldelade 
belopp.  
Bidraget är inte förknippat med återrapportering av användningen av 
medlen.  
 
 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Då beslutet handlar om att rekvirera medel ser vård- och 
omsorgsförvaltningen positiva ekonomiska konsekvenser av beslutet. 
 
 

Petra Oxonius  Ramona Grapenhielm 
Omsorgsdirektör  Omsorgschef 

 
Bilagor 
1. Anvisningar för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat 

bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden. 
2. Preliminär fördelning av statsbidrag för prestationsbaserade medel till 

kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda 
boenden. 
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Expedieras till: 
Kommunstyrelsen (anmälningsärende) 
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SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Anvisningar för prestationsbaserade medel till 

kommuner som utökat bemanningen av 

sjuksköterskor på särskilda boenden 

Bakgrund 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner som  

• har en god sjuksköterskebemanning eller kan uppvisa en förbättring i antal sjuksköterskor 

per plats i särskilt boende, 

eller 

• kan uppvisa en förbättring i form av påbörjad vidareutbildning från undersköterska till sjuk-

sköterska för befintlig personal, 

eller 

• ökar antalet anställda specialistundersköterskor eller medicinskt ansvariga läkare (MAL). 

 

Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att öka sjuksköterskebemanningen och 

den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen.  

Bidragets storlek 

Satsningen omfattar totalt 997 000 000 kronor, medlen betalas ut under andra kvartalet 2022. I 

bilaga 2 till regeringsbeslutet (2021-05-27 nr. I:18 S2021/04603 (delvis)) framgår hur stort be-

lopp som preliminärt fördelas till varje kommun förutsatt att något av nedan beskrivna villkor 

är uppfyllda. 

Vilka kan ta del av medlen? 

Varje kommun får, i egenskap av huvudman för sin egen verksamhet, anmäla intresse för att ta 

del av statsbidraget. 

Vad kan ni använda medlen till? 

Statsbidraget är ett generellt bidrag. Kommunerna får fritt använda medlen under 2022 och 

2023. Det är upp till respektive kommun att välja om privata utförare ska ges möjlighet att ta 

del av bidraget. 

Vilka villkor måste uppfyllas för att kommunen ska beviljas bidrag? 

Villkoren för att tilldelas statsbidrag bygger på regeringens beslut om Uppdrag att fördela och 

betala ut prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor 

på särskilda boenden den 27 maj 2021 (2021-05-27 nr. I:18 S2021/04603 (delvis)). Statsbidra-

get fördelas utifrån kommunernas prestation under perioden den 1 januari 2020 till och med 

den 31 december 2021. 

De nivåer som anges nedan gäller endast för det aktuella statsbidraget och är således inte ge-

nerella, nationellt fastställda nivåer. För att beviljas bidrag enligt den bifogade fördelnings-

nyckeln behöver kommunen redovisa en förbättring avseende något av följande villkor. Anges 

inget specifikt datum som mätpunkt för ett villkor är det data för hela mätperioden som efter-

frågas. 
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Villkor 1: En redovisad förbättring av antalet sjuksköterskor per plats i särskilt boende 

eller en redan uppnådd god sjuksköterskebemanning 

För det aktuella uppdraget har Socialstyrelsen fastställt att en god sjuksköterskebemanning ska 

motsvara 0,041 sjuksköterskor per plats. Denna nivå motsvarar 4,1 sjuksköterskor per 100 plat-

ser. Socialstyrelsen vill påminna om att den beräknade goda sjuksköterskebemanningen endast 

ska användas för hanteringen av detta statsbidrag och ska inte ses som en nivå för god sjukskö-

terskebemanning i andra sammanhang. 

 

Socialstyrelsen har också fastställt att kommunernas prestation avseende förbättring av antalet 

sjuksköterskor per plats ska vara 0,01. Det motsvarar en förbättring på 1 sjuksköterska per 100 

platser i särskilt boende. 

 

Socialstyrelsen har använts sig av Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal 

hälso- och sjukvård 20191 för att fastställa en god sjuksköterskebemanning och en förbättring 

av antalet sjuksköterskor per plats. Uppgiften som använts i undersökningen är antal sjukskö-

terskor per antalet bostäder plus eventuella hemsjukvårdspatienter, vardagar. Av den anled-

ningen kommer Socialstyrelsen att samla in uppgift om sjuksköterskor per plats på samma vis 

som frågan ställs för uppgiften i denna undersökning. Det innebär att Socialstyrelsen kommer 

att efterfråga uppgifter om följande: 

• antal sjuksköterskor som särskilda boenden har tillgång till, 

• totalt antal bostäder som sjuksköterskorna ansvarar för. Om sjuksköterskorna även ansva-

rade för personer i hemsjukvården så kommer dessa att efterfrågas. 

Ovanstående uppgifter ska lämnas för två mätpunkter: den 15 januari 2020 och den 15 decem-

ber 2021. 

 

Villkor 2: En förbättring i form av antalet individer som påbörjat vidareutbildning från 

undersköterska till sjuksköterska för nuvarande personal på särskilda boenden 

De kommuner som kan uppvisa en förbättring i form av påbörjad vidareutbildning från under-

sköterska till sjuksköterska för befintlig personal med minst 1 procent uppfyller villkoret. 

Det innebär att Socialstyrelsen kommer att efterfråga uppgifter om följande: 

• antal undersköterskor som påbörjat utbildning under år 2019, 2020 och 2021, 

• totalt antal undersköterskor under år 2019, 2020 och 2021. 

 

Villkor 3: Antalet anställda specialistundersköterskor eller medicinskt ansvariga läkare 

(MAL) har ökat 

De kommuner som kan uppvisa en ökning av antalet anställda specialistundersköterskor eller 

MAL mellan åren 2020 och 2021 beviljas statsbidraget. Med specialistundersköterska avses de 

undersköterskor inom särskilt boende som har en eftergymnasial utbildning med minst 200 YH 

poäng och inriktningarna äldre, demens, multisjuka äldre eller hälsa och rehabilitering. 

Det innebär att Socialstyrelsen kommer att efterfråga uppgifter om följande: 

 

 antal anställda specialistundersköterskor 2020 och 2021, 

 antal anställda MAL 2020 och 2021. 

                                                      
1 https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-jamforelser/socialtjanst/aldreomsorg/hemtjanst-och-sarskilt-boende/ 
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När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under andra kvartalet 2022, medlen kan användas till och 

med den 31 december 2023. 

Hur får ni del av medlen? 

Anmälan för att ta del av medlen ska lämnas via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 1 oktober 

2021. 

Formulär för att inrapportera uppgifter till Socialstyrelsen skickas ut till kommunerna före 

årsskiftet. Senast den 31 januari 2022 behöver Socialstyrelsen kommunernas svar avseende 

minst det villkor man avser uppfylla.  

Socialstyrelsen kommer att kontrollera alla deltagande kommuners prestationer och bedöma 

vilket alternativt vilka villkor som är uppfyllda. Medel omfördelas därefter till deltagande kom-

muner som också uppfyllt villkor för bidraget. Vid en eventuell omfördelning kan en kommun 

maximalt tilldelas tre gånger det belopp som denna tilldelats i fördelningsnyckeln. Socialstyrel-

sen tar sedan beslut och betalar ut tilldelade belopp. 

 

Länk till statsbidragets webbsida 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning?  

Bidraget är inte förknippat med återrapportering av användningen av medlen. Eftersom bidra-

get beviljas som generella medel kommer heller ingen återbetalning av medlen att vara aktuell. 

Bakgrund 

Riksdagen beslutade den 7 april 2021 om att avsätta medel till fem satsningar för ökad kvalitet 

inom vård och omsorg om äldre (Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU46). Regeringen 

uppdrar åt Socialstyrelsen att hantera fyra uppdrag inom ramen för betänkandet. Dessa anvis-

ningar handlar om initiativet i betänkandet om att öka antalet sjuksköterskor inom särskilda bo-

enden. Den medicinska kompetensen inom äldreomsorgen behöver stärkas, vilket initiativen i 

aktuellt uppdrag på olika sätt syftar till att säkerställa. Socialstyrelsen har tilldelats 997 000 000 

kronor under 2021-2023 för ändamålet. 

 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/prestationsbaserat-statsbidrag-till-kommunerna-i-syfte-att-utoka-bemanningen-av-sjukskoterskor-pa-sarskilda-boenden/
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SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Preliminär fördelning av statsbidrag för 

prestationsbaserade medel till kommuner 

som utökat bemanningen av sjuksköterskor 

på särskilda boenden 

 
 

Beslutad 2021-09-01 

 

Mottagare Beviljat belopp (kr) 

Ale kommun 2 421 394 

Alingsås kommun 4 479 938 

Alvesta kommun 2 277 691 

Aneby kommun 696 959 

Arboga kommun 1 832 212 

Arjeplogs kommun 443 683 

Arvidsjaurs kommun 885 569 

Arvika kommun 3 506 351 

Askersunds kommun 1 399 307 

Avesta kommun 2 895 614 

Bengtsfors kommun 1 442 418 

Bergs kommun 1 020 291 

Bjurholms kommun 427 516 

Bjuvs kommun 1 244 826 

Bodens kommun 3 344 685 

Bollebygds kommun 865 810 

Bollnäs kommun 3 350 074 

Borgholms kommun 1 816 046 

Borlänge kommun 4 981 102 

Borås stad 11 162 123 

Botkyrka kommun 5 376 285 

Boxholms kommun 643 071 

Bromölla kommun 1 476 547 
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Mottagare Beviljat belopp (kr) 

Bräcke kommun 768 811 

Burlövs kommun 1 622 047 

Båstads kommun 2 356 728 

Dals-Eds kommun 686 181 

Danderyds kommun 3 833 275 

Degerfors kommun 1 291 530 

Dorotea kommun 461 646 

Eda kommun 1 052 624 

Ekerö kommun 2 200 451 

Eksjö kommun 2 277 691 

Emmaboda kommun 1 352 604 

Enköpings kommun 4 535 623 

Eskilstuna kommun 10 123 870 

Eslövs kommun 3 121 946 

Essunga kommun 691 570 

Fagersta kommun 1 697 491 

Falkenbergs kommun 5 507 414 

Falköpings kommun 4 011 107 

Falu kommun 6 303 169 

Filipstads kommun 1 528 640 

Finspångs kommun 2 629 763 

Flens kommun 2 099 859 

Forshaga kommun 1 291 530 

Färgelanda kommun 786 773 

Gagnefs kommun 1 146 031 

Gislaveds kommun 3 174 038 

Gnesta kommun 1 045 439 

Gnosjö kommun 937 661 

Grums kommun 1 137 049 

Grästorps kommun 734 681 

Gullspångs kommun 736 477 

Gällivare kommun 2 401 635 

Gävle kommun 10 062 796 

Göteborgs stad 41 494 215 

Götene kommun 1 478 344 

Habo kommun 926 884 

Hagfors kommun 1 837 601 

Hallsbergs kommun 1 613 065 

Hallstahammars kommun 2 054 952 

Halmstads kommun 10 862 144 

Hammarö kommun 1 499 899 

Haninge kommun 5 744 524 

Haparanda stad 1 216 086 
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Mottagare Beviljat belopp (kr) 

Heby kommun 1 679 528 

Hedemora kommun 1 873 527 

Helsingborgs stad 13 533 221 

Herrljunga kommun 1 097 531 

Hjo kommun 1 138 846 

Hofors kommun 1 187 345 

Huddinge kommun 6 622 908 

Hudiksvalls kommun 4 409 883 

Hultsfreds kommun 2 001 063 

Hylte kommun 1 268 178 

Håbo kommun 1 465 770 

Hällefors kommun 1 063 402 

Härjedalens kommun 1 462 177 

Härnösands kommun 3 109 372 

Härryda kommun 2 901 002 

Hässleholms kommun 6 502 557 

Höganäs kommun 3 420 129 

Högsby kommun 723 903 

Hörby kommun 1 688 509 

Höörs kommun 1 659 769 

Jokkmokks kommun 668 219 

Järfälla kommun 6 561 834 

Jönköpings kommun 13 960 738 

Kalix kommun 2 329 783 

Kalmar kommun 7 021 683 

Karlsborgs kommun 950 235 

Karlshamns kommun 4 262 588 

Karlskoga kommun 3 903 330 

Karlskrona kommun 7 388 126 

Karlstads kommun 9 780 779 

Katrineholms kommun 3 926 682 

Kils kommun 1 437 029 

Kinda kommun 1 323 863 

Kiruna kommun 2 541 745 

Klippans kommun 1 895 082 

Knivsta kommun 1 004 124 

Kramfors kommun 2 444 746 

Kristianstads kommun 9 369 430 

Kristinehamns kommun 3 123 742 

Krokoms kommun 1 311 289 

Kumla kommun 1 956 156 

Kungsbacka kommun 8 306 028 

Kungsörs kommun 939 458 
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Mottagare Beviljat belopp (kr) 

Kungälvs kommun 4 907 454 

Kävlinge kommun 2 649 522 

Köpings kommun 3 183 019 

Laholms kommun 3 012 372 

Landskrona stad 4 302 106 

Laxå kommun 802 940 

Lekebergs kommun 808 329 

Leksands kommun 2 058 544 

Lerums kommun 3 754 238 

Lessebo kommun 955 624 

Lidingö stad 5 214 619 

Lidköpings kommun 4 580 530 

Lilla Edets kommun 1 199 919 

Lindesbergs kommun 2 751 911 

Linköpings kommun 15 094 194 

Ljungby kommun 3 535 092 

Ljusdals kommun 2 530 967 

Ljusnarsbergs kommun 648 459 

Lomma kommun 2 850 706 

Ludvika kommun 3 262 056 

Luleå kommun 7 989 882 

Lunds kommun 9 719 705 

Lycksele kommun 1 553 788 

Lysekils kommun 2 101 655 

Malmö stad 26 198 836 

Malung-Sälens kommun 1 323 863 

Malå kommun 414 942 

Mariestads kommun 3 362 648 

Markaryds kommun 1 356 196 

Marks kommun 3 937 460 

Melleruds kommun 1 296 919 

Mjölby kommun 2 901 002 

Mora kommun 2 626 171 

Motala kommun 5 000 861 

Mullsjö kommun 761 625 

Munkedals kommun 1 316 678 

Munkfors kommun 632 293 

Mölndals stad 5 338 563 

Mönsterås kommun 1 692 102 

Mörbylånga kommun 1 726 231 

Nacka kommun 7 781 512 

Nora kommun 1 314 882 

Norbergs kommun 696 959 
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Mottagare Beviljat belopp (kr) 

Nordanstigs kommun 1 063 402 

Nordmalings kommun 1 000 531 

Norrköpings kommun 13 017 687 

Norrtälje kommun 7 821 031 

Norsjö kommun 558 645 

Nybro kommun 2 784 244 

Nykvarns kommun 740 070 

Nyköpings kommun 6 877 980 

Nynäshamns kommun 2 812 984 

Nässjö kommun 3 339 296 

Ockelbo kommun 664 626 

Olofströms kommun 2 006 452 

Orsa kommun 930 476 

Orust kommun 2 044 174 

Osby kommun 1 810 657 

Oskarshamns kommun 3 321 333 

Ovanåkers kommun 1 573 547 

Oxelösunds kommun 1 699 287 

Pajala kommun 1 072 383 

Partille kommun 3 362 648 

Perstorps kommun 826 292 

Piteå kommun 4 418 864 

Ragunda kommun 792 162 

Region Gotland 7 228 256 

Robertsfors kommun 815 514 

Ronneby kommun 3 833 275 

Rättviks kommun 1 790 897 

Sala kommun 2 660 300 

Salems kommun 1 534 029 

Sandvikens kommun 4 609 271 

Sigtuna kommun 3 403 963 

Simrishamns kommun 3 159 668 

Sjöbo kommun 2 036 989 

Skara kommun 2 004 656 

Skellefteå kommun 8 539 545 

Skinnskattebergs kommun 569 423 

Skurups kommun 1 456 788 

Skövde kommun 5 615 191 

Smedjebackens kommun 1 304 104 

Sollefteå kommun 2 793 225 

Sollentuna kommun 5 570 284 

Solna stad 5 916 967 

Sorsele kommun 418 535 
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Mottagare Beviljat belopp (kr) 

Sotenäs kommun 1 293 326 

Staffanstorps kommun 2 556 115 

Stenungsunds kommun 2 642 337 

Stockholms kommun 64 910 604 

Storfors kommun 450 868 

Storumans kommun 889 162 

Strängnäs kommun 3 646 461 

Strömstads kommun 1 431 640 

Strömsunds kommun 1 684 917 

Sundbybergs stad 2 640 541 

Sundsvalls kommun 10 671 737 

Sunne kommun 1 661 565 

Surahammars kommun 1 169 382 

Svalövs kommun 1 115 494 

Svedala kommun 1 760 361 

Svenljunga kommun 1 192 734 

Säffle kommun 2 277 691 

Säters kommun 1 237 641 

Sävsjö kommun 1 433 437 

Söderhamns kommun 3 287 204 

Söderköpings kommun 1 548 399 

Södertälje kommun 7 679 124 

Sölvesborgs kommun 2 252 543 

Tanums kommun 1 650 787 

Tibro kommun 1 458 585 

Tidaholms kommun 1 654 380 

Tierps kommun 2 513 005 

Timrå kommun 1 810 657 

Tingsryds kommun 1 891 490 

Tjörns kommun 1 948 971 

Tomelilla kommun 1 672 343 

Torsby kommun 1 719 046 

Torsås kommun 935 865 

Tranemo kommun 1 431 640 

Tranås kommun 2 613 597 

Trelleborgs kommun 4 823 029 

Trollhättans stad 5 622 376 

Trosa kommun 1 298 715 

Tyresö kommun 4 124 273 

Täby kommun 7 165 386 

Töreboda kommun 1 074 179 

Uddevalla kommun 6 380 409 

Ulricehamns kommun 2 890 225 
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Mottagare Beviljat belopp (kr) 

Umeå kommun 10 096 926 

Upplands Väsby kommun 3 443 481 

Upplands-Bro kommun 1 785 509 

Uppsala kommun 17 564 088 

Uppvidinge kommun 1 189 142 

Vadstena kommun 1 176 568 

Vaggeryds kommun 1 352 604 

Valdemarsviks kommun 1 056 216 

Vallentuna kommun 2 536 356 

Vansbro kommun 937 661 

Vara kommun 1 830 416 

Varbergs kommun 7 285 737 

Vaxholms stad 953 828 

Vellinge kommun 3 910 515 

Vetlanda kommun 3 434 500 

Vilhelmina kommun 892 754 

Vimmerby kommun 2 080 100 

Vindelns kommun 754 440 

Vingåkers kommun 975 384 

Vårgårda kommun 1 110 105 

Vänersborgs kommun 4 582 326 

Vännäs kommun 1 004 124 

Värmdö kommun 2 895 614 

Värnamo kommun 3 781 183 

Västerviks kommun 5 275 693 

Västerås stad 15 140 898 

Växjö kommun 8 791 025 

Ydre kommun 513 738 

Ystads kommun 4 100 922 

Åmåls kommun 1 771 138 

Ånge kommun 1 266 382 

Åre kommun 898 143 

Årjängs kommun 1 230 456 

Åsele kommun 447 275 

Åstorps kommun 1 302 308 

Åtvidabergs kommun 1 543 010 

Älmhults kommun 1 877 119 

Älvdalens kommun 1 034 661 

Älvkarleby kommun 1 049 031 

Älvsbyns kommun 1 135 253 

Ängelholms kommun 5 263 119 

Öckerö kommun 1 467 566 

Ödeshögs kommun 675 404 
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Mottagare Beviljat belopp (kr) 

Örebro kommun 13 123 668 

Örkelljunga kommun 1 190 938 

Örnsköldsviks kommun 6 719 907 

Östersunds kommun 6 482 797 

Österåkers kommun 3 676 998 

Östhammars kommun 2 850 706 

Östra Göinge kommun 1 613 065 

Överkalix kommun 596 367 

Övertorneå kommun 732 885 

Summa 997 000 000 
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Referens Mottagare 

Afamia Elkhoury 

afamia.elkhoury@botkyrka.se 

Vård- och omsorgsnämnden 

Prestationsbaserat statsbidrag till 
kommuner för att minska andelen 
timanställningar inom kommunalt 
finansierad vård och omsorg om äldre 

Förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att vård- och omsorgsförvaltningen 

ansöker utlysta stimulansmedel för 2021.  

2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgschef att ansöka 

stimulansmedlen till Socialstyrelsen. 

Sammanfattning 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till 

kommuner baserat på kommunernas möjligheter att minska andelen 

timanställningar inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen av 

äldre. Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att minska 

andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om 

äldre för att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom äldreomsorgen. 

Satsningen omfattar totalt 1 997 000 000 kronor och medlen betalas ut 

under andra kvartalet 2022. Statsbidraget fördelas utifrån kommunernas 

prestation under perioden 1 januari 2020 till och med den 31 december 

2021. Senast den 31 januari 2022 ska kommunen rapportera in uppgifter till 

Socialstyrelsen. Botkyrka har enligt framtagen fördelningsnyckel möjlighet 

att rekvirera 10 768 747 kronor, medel som får användas fritt under 2022 

och 2023. Eftersom tilldelningen i fördelningsnyckeln är preliminär kan 

beloppen i den slutliga fördelningen komma att vara högre eller lägre för 

enskilda kommuner.  

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
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Anmälan för att ta del av medlen ska göras senast den 1 oktober. Bidraget är 

inte förknippat med återrapportering av användningen av medlen. 

Ärendet 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till 

kommuner baserat på kommunernas möjligheter att minska andelen 

timanställningar inom den kommunalt finansierade vården och omsorgen av 

äldre. Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att minska 

andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om 

äldre för att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom äldreomsorgen. 

Satsningen omfattar totalt 1 997 000 000 kronor och medlen betalas ut 

under andra kvartalet 2022. Statsbidraget fördelas utifrån kommunernas 

prestation under perioden 1 januari 2020 till och med den 31 december 

2021. Botkyrka har enligt framtagen fördelningsnyckel möjlighet att 

rekvirera 10 768 747 kronor, medel som får användas fritt under 2022 och 

2023. Eftersom tilldelningen i fördelningsnyckeln är preliminär kan 

beloppen i den slutliga fördelningen komma att vara högre eller lägre för 

enskilda kommuner. Beloppet i satsningen fördelas enligt beslut mellan de 

villkor som anges nedan. En tredjedel av summan fördelas till de kommuner 

som uppfyller villkor för god nivå, medan två tredjedelar fördelas till de 

kommuner som uppfyller villkoret för en tydlig förbättring. För att ta del av 

medlen behöver en kommun uppfylla minst ett villkor. 

För att beviljas bidrag behöver kommunen redovisa en förbättring avseende 

något av följande villkor: 

• Villkor 1 – En redan god nivå 

En god nivå bestäms i uppdraget till att andelen timanställda är högst 

17 procent. De kommuner som bedöms ha en god nivå av 

timanställda relativt personalstyrkan uppfyller villkoret. 

• Villkor 2 – En tydlig förbättring 

Villkoret delas upp utifrån huruvida en kommun uppnår en redan 

god nivå såsom den definierats ovan. De kommuner som uppnår 

följande nivåer uppfyller villkoret. 

- De kommuner som redan har en god nivå behöver förbättra 

förhållandet med 3 procentenheter. 

- De kommuner som inte uppnår en god nivå behöver förbättra 

förhållandet med 5 procentenheter. 

 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
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Anmälan för att ta del av medlen ska göras senast den 1 oktober. Senast 

den 31 januari 2022 ska kommunen rapportera in uppgifter till 

Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kommer att kontrollera alla deltagande 

kommuners prestationer och bedöma vilket, alternativt vilka villkor som är 

uppfyllda. Medel fördelas därefter mellan de deltagande kommuner som 

uppfyllt villkoren för bidraget. Socialstyrelsen tar sedan beslut och betalar 

ut tilldelade belopp.  

Bidraget är inte förknippat med återrapportering av användningen av 

medlen. 

Av Socialstyrelsens anvisningar framgår att det är upp till kommunen att 

besluta om man vill att privata utförare ska ta del av medlen. Kommunen 

ska i den mån det är möjligt rapportera alla sina verksamheter, såväl 

kommunalt drivna som verksamheter som drivs av andra utförare inom 

ramen för LOV eller LOU. Utifrån villkoren som Socialstyrelsen anger 

erbjuds Villa Riksten som förvaltningen har LOU avtal med att ta del av 

medel utifrån prestation. Då mätpunkterna för uppdraget är från februari 

2020 till november 2021, omfattas inte de externa utförare av hemtjänst 

som kommunen har avtal med utifrån LOU. Detta då avtalen började gälla 

först den 1 januari 2021.  

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 

Då beslutet handlar om att rekvirera medel ser vård- och 

omsorgsförvaltningen positiva ekonomiska konsekvenser av beslutet. 

 
                    
 
                   Petra Oxonius                             Afamia Elkhoury                                  
                   Omsorgsdirektör                         Omsorgschef              

 

Bilagor 
1. Anvisningar för prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen 

timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre 

2. Preliminär fördelning av statsbidrag för prestationsbaserade medel i syfte 

att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård 

och omsorg om äldre. 

 

 

 

Expedieras till: 
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Anvisningar för prestationsbaserade medel i syfte 

att minska andelen timanställningar inom 

kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre  

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner baserat på 

kommunernas möjligheter att minska andelen timanställningar inom den kommunalt finansi-

erade vården och omsorgen av äldre. Syftet med bidraget är att ge kommunerna incitament att 

minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre för att 

stärka kvaliteten och öka tryggheten inom äldreomsorgen.  

Bidragets storlek 

Satsningen omfattar totalt 1 997 000 000 kronor, medlen betalas ut under andra kvartalet 2022. 

I bilaga 2 till regeringsbeslutet (2021-05-27 nr. I:17 S2021/04601 (delvis)) framgår hur stort 

belopp som preliminärt tilldelats varje kommun. Eftersom tilldelningen i fördelningsnyckeln är 

preliminär kan beloppen i den slutliga fördelningen komma att vara högre eller lägre för en-

skilda kommuner. 

Beloppet i satsningen fördelas enligt beslut mellan de villkor som anges nedan. En tredjedel 

av summan fördelas till de kommuner som uppfyller villkor för god nivå, medan två tredjedelar 

fördelas till de kommuner som uppfyller villkoret för en tydlig förbättring. För att ta del av 

medlen behöver en kommun uppfylla minst ett villkor. 

Vilka kan ta del av medlen? 

Varje kommun får, i egenskap av huvudman för sin egen verksamhet och för den verksamhet 

som privata utförare bedriver på uppdrag av kommunen, anmäla intresse för att ta del av stats-

bidraget. 

Vad kan ni använda medlen till? 

Statsbidraget är ett generellt bidrag. Kommunerna får fritt använda medlen under 2022 och 

2023. Det är upp till respektive kommun att välja om privata utförare ska ges möjlighet att ta 

del av bidraget. 

Vilka villkor måste uppfyllas för att kommunen ska beviljas bidrag? 

Villkoren för att tilldelas statsbidrag bygger på regeringens beslut om Uppdrag att fördela och 

betala ut prestationsbaserade medel i syfte att minska andelen timanställningar inom kommu-

nalt finansierad vård och omsorg om äldre den 27 maj 2021 (2021-05-27 nr. I:17 S2021/04601 

(delvis)). Statsbidraget fördelas utifrån kommunernas prestation under perioden den 1 januari 

2020 till och med den 31 december 2021. 

 

De nivåer som anges nedan och i beslutet gäller endast för det aktuella bidraget och är således 

inte generella, nationellt fastställda nivåer. 

 

Mätpunkterna för uppdraget är för år 2020 februari månad och för år 2021 november månad. 

De verksamheter som andelen ska beräknas inom är särskilt boende och hemtjänsten. Kom-

munen ska i den mån det är möjligt rapportera alla sina verksamheter, såväl kommunalt drivna 

som verksamheter som drivs av andra utförare inom ramen för LOV eller LOU. 
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Som timanställd räknas den som arbetat minst 8 timmar under den månad då mätningen 

sker. Har en anställd flera anställningar, till exempel en tillsvidareanställning och en deltidsan-

ställning, ska denne räknas till den anställningsform som under månaden då mätningen sker ge-

nererat den högsta lönen. 

Delar kommunen en enhet med andra kommuner ska alla kommuner redovisa för verksam-

heten på enheten; detta gäller dock inte för enstaka platser som en kommun köper av en annan 

kommun. 

Med anställda avses sjuksköterskor, undersköterskor inkl. specialistundersökterskor, vårdbi-

träden, arbetsterapeut, fysioterapeut samt sjukgymnast. 

 

För att beviljas bidrag behöver kommunen redovisa en förbättring avseende något av följande 

villkor: 

 

Villkor 1 – En redan god nivå 

En god nivå bestäms i uppdraget till att andelen timanställda är högst 17 procent. De kommu-

ner som bedöms ha en god nivå av timanställda relativt personalstyrkan uppfyller villkoret. 

 

Villkor 2 – En tydlig förbättring 

Villkoret delas upp utifrån huruvida en kommun uppnår en redan god nivå såsom den definie-

rats ovan. De kommuner som uppnår följande nivåer uppfyller villkoret. 

• De kommuner som redan har en god nivå behöver förbättra förhållandet med 3 procenten-

heter. 

• De kommuner som inte uppnår en god nivå behöver förbättra förhållandet med 5 procenten-

heter. 

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under andra kvartalet 2022 och dessa kan användas till och 

med den 31 december 2023. 

Hur får ni del av medlen? 

Anmälan för att ta del av medlen ska lämnas via Socialstyrelsens e-tjänst senast den 1 oktober 

2021. 

Formulär för att rapportera uppgifter skickas ut före årsskiftet. Senast den 31 januari 2022 ska 

kommunen rapportera in uppgifter till Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen kommer att kontrollera alla deltagande kommuners prestationer och bedöma 

vilket alternativt vilka villkor som är uppfyllda. Medel fördelas därefter mellan de deltagande 

kommunerna som också uppfyllt villkor för bidraget. Socialstyrelsen tar sedan beslut och beta-

lar ut tilldelade belopp. Det slutligt tilldelade beloppet kan vara högre eller lägre än det belopp 

som framgår i fördelningsnyckeln. 

 

Länk till statsbidragets webbsida 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning?  

Bidraget är inte förknippat med återrapportering av användningen av medlen. Eftersom bidra-

get beviljas som generella medel kommer heller ingen återbetalning av medlen att vara aktuell. 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/prestationsbaserat-statsbidrag-till-kommunerna-i-syfte-att-minska-andelen-timanstallningar-inom-kommunalt-finansierad-vard-och-omsorg-om-aldre/
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Bakgrund 

Riksdagen beslutade den 7 april 2021 om att avsätta medel till fem satsningar för ökad kvalitet 

inom vård och omsorg om äldre (Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU46). Regeringen 

uppdrar åt Socialstyrelsen att hantera fyra uppdrag inom ramen för betänkandet. Dessa anvis-

ningar handlar om initiativet i betänkandet om att minska timanställningarna inom kommunalt 

finansierad vård och omsorg av äldre. Ökad anställningstrygghet och personalkontinuitet iden-

tifieras i betänkandet som en viktig faktor för att stärka kvaliteten och öka tryggheten inom 

äldreomsorgen. Regeringen beslutar därför att tilldela Socialstyrelsen 1 997 000 000 kronor un-

der 2021-2023 för ändamålet. 
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Behörighet och statsbidrag 

 
 

  

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Preliminär fördelning av statsbidrag för pre-

stationsbaserade medel i syfte att minska 

andelen timanställningar inom kommunalt 

finansierad vård och omsorg om äldre  

 
 

Beslutad 2021-09-01 

 

Mottagare Beviljat belopp (kr) 

Ale kommun 4 850 074 

Alingsås kommun 8 973 357 

Alvesta kommun 4 562 236 

Aneby kommun 1 396 015 

Arboga kommun 3 669 937 

Arjeplogs kommun 888 700 

Arvidsjaurs kommun 1 773 803 

Arvika kommun 7 023 253 

Askersunds kommun 2 802 825 

Avesta kommun 5 799 940 

Bengtsfors kommun 2 889 176 

Bergs kommun 2 043 651 

Bjurholms kommun 856 319 

Bjuvs kommun 2 493 399 

Bodens kommun 6 699 435 

Bollebygds kommun 1 734 225 

Bollnäs kommun 6 710 229 

Borgholms kommun 3 637 556 

Borlänge kommun 9 977 192 

Borås stad 22 357 834 

Botkyrka kommun 10 768 747 

Boxholms kommun 1 288 076 

Bromölla kommun 2 957 538 

Bräcke kommun 1 539 934 
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Mottagare Beviljat belopp (kr) 

Burlövs kommun 3 248 974 

Båstads kommun 4 720 547 

Dals-Eds kommun 1 374 427 

Danderyds kommun 7 678 085 

Degerfors kommun 2 586 946 

Dorotea kommun 924 680 

Eda kommun 2 108 415 

Ekerö kommun 4 407 523 

Eksjö kommun 4 562 236 

Emmaboda kommun 2 709 277 

Enköpings kommun 9 084 894 

Eskilstuna kommun 20 278 203 

Eslövs kommun 6 253 285 

Essunga kommun 1 385 221 

Fagersta kommun 3 400 089 

Falkenbergs kommun 11 031 400 

Falköpings kommun 8 034 284 

Falu kommun 12 625 304 

Filipstads kommun 3 061 879 

Finspångs kommun 5 267 439 

Flens kommun 4 206 036 

Forshaga kommun 2 586 946 

Färgelanda kommun 1 575 914 

Gagnefs kommun 2 295 510 

Gislaveds kommun 6 357 627 

Gnesta kommun 2 094 023 

Gnosjö kommun 1 878 144 

Grums kommun 2 277 520 

Grästorps kommun 1 471 573 

Gullspångs kommun 1 475 171 

Gällivare kommun 4 810 496 

Gävle kommun 20 155 872 

Göteborgs stad 83 113 287 

Götene kommun 2 961 136 

Habo kommun 1 856 557 

Hagfors kommun 3 680 731 

Hallsbergs kommun 3 230 984 

Hallstahammars kommun 4 116 087 

Halmstads kommun 21 756 972 

Hammarö kommun 3 004 311 

Haninge kommun 11 506 333 

Haparanda stad 2 435 831 

Heby kommun 3 364 109 
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Mottagare Beviljat belopp (kr) 

Hedemora kommun 3 752 691 

Helsingborgs stad 27 107 165 

Herrljunga kommun 2 198 364 

Hjo kommun 2 281 118 

Hofors kommun 2 378 263 

Huddinge kommun 13 265 744 

Hudiksvalls kommun 8 833 035 

Hultsfreds kommun 4 008 147 

Hylte kommun 2 540 172 

Håbo kommun 2 935 950 

Hällefors kommun 2 130 003 

Härjedalens kommun 2 928 754 

Härnösands kommun 6 228 100 

Härryda kommun 5 810 734 

Hässleholms kommun 13 024 680 

Höganäs kommun 6 850 550 

Högsby kommun 1 449 985 

Hörby kommun 3 382 099 

Höörs kommun 3 324 531 

Jokkmokks kommun 1 338 448 

Järfälla kommun 13 143 413 

Jönköpings kommun 27 963 483 

Kalix kommun 4 666 577 

Kalmar kommun 14 064 495 

Karlsborgs kommun 1 903 330 

Karlshamns kommun 8 538 001 

Karlskoga kommun 7 818 406 

Karlskrona kommun 14 798 483 

Karlstads kommun 19 590 989 

Katrineholms kommun 7 865 179 

Kils kommun 2 878 382 

Kinda kommun 2 651 710 

Kiruna kommun 5 091 139 

Klippans kommun 3 795 867 

Knivsta kommun 2 011 270 

Kramfors kommun 4 896 848 

Kristianstads kommun 18 767 052 

Kristinehamns kommun 6 256 883 

Krokoms kommun 2 626 524 

Kumla kommun 3 918 198 

Kungsbacka kommun 16 637 049 

Kungsörs kommun 1 881 742 

Kungälvs kommun 9 829 675 
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Mottagare Beviljat belopp (kr) 

Kävlinge kommun 5 307 017 

Köpings kommun 6 375 617 

Laholms kommun 6 033 809 

Landskrona stad 8 617 157 

Laxå kommun 1 608 296 

Lekebergs kommun 1 619 090 

Leksands kommun 4 123 283 

Lerums kommun 7 519 774 

Lessebo kommun 1 914 124 

Lidingö stad 10 444 929 

Lidköpings kommun 9 174 843 

Lilla Edets kommun 2 403 449 

Lindesbergs kommun 5 512 102 

Linköpings kommun 30 233 807 

Ljungby kommun 7 080 820 

Ljusdals kommun 5 069 551 

Ljusnarsbergs kommun 1 298 870 

Lomma kommun 5 709 991 

Ludvika kommun 6 533 928 

Luleå kommun 16 003 805 

Lunds kommun 19 468 658 

Lycksele kommun 3 112 251 

Lysekils kommun 4 209 634 

Malmö stad 52 476 506 

Malung-Sälens kommun 2 651 710 

Malå kommun 831 133 

Mariestads kommun 6 735 414 

Markaryds kommun 2 716 473 

Marks kommun 7 886 767 

Melleruds kommun 2 597 740 

Mjölby kommun 5 810 734 

Mora kommun 5 260 243 

Motala kommun 10 016 770 

Mullsjö kommun 1 525 543 

Munkedals kommun 2 637 318 

Munkfors kommun 1 266 488 

Mölndals stad 10 693 190 

Mönsterås kommun 3 389 295 

Mörbylånga kommun 3 457 657 

Nacka kommun 15 586 440 

Nora kommun 2 633 720 

Norbergs kommun 1 396 015 

Nordanstigs kommun 2 130 003 
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Mottagare Beviljat belopp (kr) 

Nordmalings kommun 2 004 074 

Norrköpings kommun 26 074 545 

Norrtälje kommun 15 665 595 

Norsjö kommun 1 118 971 

Nybro kommun 5 576 866 

Nykvarns kommun 1 482 367 

Nyköpings kommun 13 776 657 

Nynäshamns kommun 5 634 433 

Nässjö kommun 6 688 641 

Ockelbo kommun 1 331 252 

Olofströms kommun 4 018 941 

Orsa kommun 1 863 752 

Orust kommun 4 094 499 

Osby kommun 3 626 762 

Oskarshamns kommun 6 652 661 

Ovanåkers kommun 3 151 829 

Oxelösunds kommun 3 403 687 

Pajala kommun 2 147 993 

Partille kommun 6 735 414 

Perstorps kommun 1 655 070 

Piteå kommun 8 851 025 

Ragunda kommun 1 586 708 

Region Gotland 14 478 263 

Robertsfors kommun 1 633 482 

Ronneby kommun 7 678 085 

Rättviks kommun 3 587 184 

Sala kommun 5 328 605 

Salems kommun 3 072 673 

Sandvikens kommun 9 232 411 

Sigtuna kommun 6 818 168 

Simrishamns kommun 6 328 843 

Sjöbo kommun 4 080 107 

Skara kommun 4 015 343 

Skellefteå kommun 17 104 786 

Skinnskattebergs kommun 1 140 559 

Skurups kommun 2 917 960 

Skövde kommun 11 247 279 

Smedjebackens kommun 2 612 132 

Sollefteå kommun 5 594 855 

Sollentuna kommun 11 157 329 

Solna stad 11 851 739 

Sorsele kommun 838 329 

Sotenäs kommun 2 590 544 



  
 

SOCIALSTYRELSEN 2021-09-01 Dnr 9.2-25062/2021 6(8) 

 

Mottagare Beviljat belopp (kr) 

Staffanstorps kommun 5 119 922 

Stenungsunds kommun 5 292 625 

Stockholms kommun 130 016 525 

Storfors kommun 903 092 

Storumans kommun 1 780 999 

Strängnäs kommun 7 303 895 

Strömstads kommun 2 867 588 

Strömsunds kommun 3 374 903 

Sundbybergs stad 5 289 027 

Sundsvalls kommun 21 375 586 

Sunne kommun 3 328 129 

Surahammars kommun 2 342 284 

Svalövs kommun 2 234 344 

Svedala kommun 3 526 018 

Svenljunga kommun 2 389 057 

Säffle kommun 4 562 236 

Säters kommun 2 479 007 

Sävsjö kommun 2 871 186 

Söderhamns kommun 6 584 299 

Söderköpings kommun 3 101 457 

Södertälje kommun 15 381 355 

Sölvesborgs kommun 4 511 864 

Tanums kommun 3 306 542 

Tibro kommun 2 921 558 

Tidaholms kommun 3 313 738 

Tierps kommun 5 033 571 

Timrå kommun 3 626 762 

Tingsryds kommun 3 788 671 

Tjörns kommun 3 903 806 

Tomelilla kommun 3 349 717 

Torsby kommun 3 443 265 

Torsås kommun 1 874 546 

Tranemo kommun 2 867 588 

Tranås kommun 5 235 058 

Trelleborgs kommun 9 660 570 

Trollhättans stad 11 261 670 

Trosa kommun 2 601 338 

Tyresö kommun 8 260 957 

Täby kommun 14 352 333 

Töreboda kommun 2 151 591 

Uddevalla kommun 12 780 017 

Ulricehamns kommun 5 789 146 

Umeå kommun 20 224 233 
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Mottagare Beviljat belopp (kr) 

Upplands Väsby kommun 6 897 323 

Upplands-Bro kommun 3 576 390 

Uppsala kommun 35 181 027 

Uppvidinge kommun 2 381 861 

Vadstena kommun 2 356 675 

Vaggeryds kommun 2 709 277 

Valdemarsviks kommun 2 115 611 

Vallentuna kommun 5 080 345 

Vansbro kommun 1 878 144 

Vara kommun 3 666 339 

Varbergs kommun 14 593 398 

Vaxholms stad 1 910 526 

Vellinge kommun 7 832 798 

Vetlanda kommun 6 879 333 

Vilhelmina kommun 1 788 195 

Vimmerby kommun 4 166 458 

Vindelns kommun 1 511 151 

Vingåkers kommun 1 953 702 

Vårgårda kommun 2 223 550 

Vänersborgs kommun 9 178 441 

Vännäs kommun 2 011 270 

Värmdö kommun 5 799 940 

Värnamo kommun 7 573 743 

Västerviks kommun 10 567 261 

Västerås stad 30 327 355 

Växjö kommun 17 608 503 

Ydre kommun 1 029 022 

Ystads kommun 8 214 183 

Åmåls kommun 3 547 606 

Ånge kommun 2 536 574 

Åre kommun 1 798 989 

Årjängs kommun 2 464 615 

Åsele kommun 895 896 

Åstorps kommun 2 608 534 

Åtvidabergs kommun 3 090 663 

Älmhults kommun 3 759 887 

Älvdalens kommun 2 072 435 

Älvkarleby kommun 2 101 219 

Älvsbyns kommun 2 273 922 

Ängelholms kommun 10 542 075 

Öckerö kommun 2 939 548 

Ödeshögs kommun 1 352 840 

Örebro kommun 26 286 826 
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Mottagare Beviljat belopp (kr) 

Örkelljunga kommun 2 385 459 

Örnsköldsviks kommun 13 460 035 

Östersunds kommun 12 985 102 

Österåkers kommun 7 365 061 

Östhammars kommun 5 709 991 

Östra Göinge kommun 3 230 984 

Överkalix kommun 1 194 529 

Övertorneå kommun 1 467 975 

Summa 1 997 000 000 
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Ansökan om statsbidrag för 2021 för att främja ett hållbart ar-
betsliv inom vård och omsorg 
(von/2021:000250) 
Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att vård- och omsorgsförvaltningen ansöker om 
stimulansmedel för 2021.  
2. Vård- och omsorgsnämnden uppdrar åt omsorgschef att ansöka och återrapportera 
stimulansmedlen till Socialstyrelsen. 
 

Sammanfattning 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela statsbidrag till reg-
ioner och kommuner för insatser som bidrar till att främja ett hållbart arbetsliv för per-
sonal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverksamhet avseende om-
sorg om äldre personer. Syftet med statsbidraget är att stärka förutsättningarna för ett 
hållbart arbetsliv för personalen inom dessa verksamheter. 
Regeringens intention är att satsningen ska vara flerårig med start 2021. Kommuner och 
regioner kan ansöka medel för kostnader som uppstår under det aktuella bidragsåret. 
Vård- och omsorgsnämnden ansöker om 875 572 kr. Medlen som ansöks i år kan an-
vändas till och med den 31 december 2021. Ansökan av medlen ska göras senast den 1 
september 2021 och återrapporteras senast den 31 mars 2022 om hur medlen har an-
vänts. 
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Referens Mottagare 

Afamia Elkhoury 

afamia.elkhoury@botkyrka.se 

Vård- och omsorgsnämnden 

Ansökan om statsbidrag för 2021 för att 
främja ett hållbart arbetsliv inom vård och 
omsorg 

Förslag till beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att vård- och omsorgsförvaltningen 

ansöker om stimulansmedel för 2021.  

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

återrapportera stimulansmedlen till Socialstyrelsen. 

Sammanfattning 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela 

statsbidrag till regioner och kommuner för insatser som bidrar till att främja 

ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt 

socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer. Syftet med 

statsbidraget är att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för 

personalen inom dessa verksamheter. 

Regeringens intention är att satsningen ska vara flerårig med start 2021. 

Kommuner och regioner kan ansöka medel för kostnader som uppstår under 

det aktuella bidragsåret. Vård- och omsorgsnämnden ansöker om 875 572 

kr. Medlen som ansöks i år kan användas till och med den 31 december 

2021. Ansökan av medlen ska göras senast den 1 september 2021 och 

återrapporteras senast den 31 mars 2022 om hur medlen har använts. 

Ärendet 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela 

statsbidrag till regioner och kommuner för insatser som bidrar till att främja 

ett hållbart arbetsliv för personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
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socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer. Syftet med 

statsbidraget är att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för 

personalen inom dessa verksamheter. 

Ansökan ska göras till Socialstyrelsen senast den 1 september 2021 och 

senast den 31 mars 2022 ska det återrapporteras hur medlen har använts. 

Statsbidraget som ska fördelas 2021 är totalt 295 000 000 kronor varav 

Botkyrka ansöker om 875 572 kr till två projekt.  

▪ Projekt 1: Enhetligt förbättringsarbete där brukare och 

medarbetare blir delaktiga i framtagandet av förslag till 

förbättringsåtgärder i verksamheten  

▪ Projekt 2: Breddar införande av bemanningsenhet med målet att 

skapa en attraktiv arbetsplats genom att minska 

antalet deltidsanställningar och öka heltidsanställningar och 

därigenom behålla kompetenta medarbetare. 

 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 

Då beslutet handlar om att ansöka om medel ser vård- och 

omsorgsförvaltningen positiva ekonomiska konsekvenser av beslutet på sikt 

utifrån att man skapar en attraktiv arbetsplats som kan behålla 

kompetenta medarbetare. 

 

 

 

 
                   Petra Oxonius                             Afamia Elkhoury                                  
                   Omsorgsdirektör                         Omsorgschef              

 

 

Bilaga 
• Anvisningar för att ansöka om statsbidrag för 2021 för att främja ett 

hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen) 

 

Expedieras till: 
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SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Anvisningar för att ansöka om statsbidrag 

för 2021 för att främja ett hållbart arbetsliv 

inom vård och omsorg  

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela statsbidrag 

till regioner och kommuner för insatser som bidrar till att främja ett hållbart ar-

betsliv för personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt socialtjänstverk-

samhet avseende omsorg om äldre personer. Syftet med statsbidraget är att 

stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv för personalen inom dessa verk-

samheter. 

 

Regeringens intention är att satsningen ska vara flerårig med start 2021 och ni 

kan söka medel för kostnader som uppstår under det aktuella bidragsåret. 

 

Sista datum att inkomma med ansökan är den 10 september 2021.  

 

Läs förordningen (2021:313) om statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv 

inom vård och omsorg samt syftet med bidraget samt dessa anvisningar innan ni 

fyller i och skickar in ansökan. Läs mer om uppdraget: [länk till webbsida]. 

Bidragets storlek 

Statsbidraget som ska fördelas efter ansökan 2021 är totalt 295 000 000 kronor. 

Eventuellt kan ytterligare 500 000 kronor fördelas under förutsättningen att riks-

dagen beviljar medel för ändamålet. 

Vilka kan söka medlen? 

Regioner och kommuner som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård 

samt socialtjänstverksamhet avseende omsorg om äldre personer kan söka med-

len eller där skötseln har överlämnats till en juridisk person enligt 10 kap. 1 § 

kommunallagen (2017:725). 

Vad kan ni söka medel för? 

Statsbidraget kan sökas för att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv 

för personal. Medel kan sökas för kostnader avseende projekt som innebär att 

verksamheten prövar nya eller vidareutvecklar befintliga arbetsmetoder, arbets-

sätt eller arbetstidsmodeller för att långsiktigt stärka arbetsmiljön. 

När kan ni använda medlen? 

Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2021 och de kan användas till och med 

den 31 december 2021.  

 

Bidrag lämnas endast för projekt som påbörjas efter det att ansökan om bidrag 

kommit in till Socialstyrelsen. 
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När behöver Socialstyrelsen ha er ansökan? 

Ansökan ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den 10 september 2021. Vi 

beräknar att ge samtliga sökanden ett skriftligt besked om beslut under hösten 

2021.  

 

Särskilda prioriteringar 

Socialstyrelsen får prioritera mellan inkomna ansökningar om bidrag och ge fö-

reträde till de ansökningar som bäst bedöms uppfylla det syfte med bidraget. 

 

Vid prioriteringen mellan inkomna ansökningar får intresset av en geografisk 

spridning över hela landet beaktas. 

 

Hur gör ni ansökan? 

Socialstyrelsen har tagit fram ett webbformulär för de uppgifter som vi efterfrå-

gar i ansökan. Formuläret återspeglar de villkor som framgår av förordning 

2021:313. Ansökan görs via Socialstyrelsens e-tjänst. Läs mer om e-tjänsten för 

statsbidrag: https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-etjansterna/e-tjansten-for-

att-soka-statsbidrag/  

 

Vad gäller för återrapportering och återbetalning av 

medel? 

Den som beviljas bidrag ska senast den 31 mars 2022 lämna en kortfattad ekono-

misk redovisning och en sammanfattande redogörelse till Socialstyrelsen om hur 

statsbidraget har använts. Redogörelsen ska även innehålla en sammanfattande 

bedömning av hur och på vilket sätt projektet har bidragit till att uppfylla det 

syfte med bidraget som anges i 2 § i förordningen samt hur projektet kommer att 

tas om hand inom verksamheten när bidraget upphör.  Socialstyrelsen skickar i 

början av 2022 ett webbaserat återrapporteringsformulär till utsedd kontaktper-

son hos bidragsmottagaren. Meddela därför Socialstyrelsen om kontaktuppgif-

terna ändras under bidragsåret. 

 

Medel som inte har använts eller som inte har använts för de ändamål som det 

lämnats för ska återbetalas till Socialstyrelsen. Bidraget ska även betalas tillbaka 

om det har beviljats på felaktig grund eller med för högt belopp, om bidragsmot-

tagaren inte har återrapporterat på föreskrivet sätt eller om villkor i beslutet om 

bidrag inte har följts. Socialstyrelsen fakturerar berörda bidragsmottagare.  

 

Socialstyrelsen får besluta att helt eller delvis avstå från återkrav om det finns 

särskilda skäl för det. 

 

https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-etjansterna/e-tjansten-for-att-soka-statsbidrag/
https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/om-etjansterna/e-tjansten-for-att-soka-statsbidrag/
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Ekonomisk månadsuppföljning september 2021 
(von/2021:00006) 
Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska månadsuppföljningen per sep-
tember 2021.  
 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsförvaltningen prognosticerar i uppföljningen för september ett 
överskott på 31,0 miljoner kronor för helåret 2021.  

 
Äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett 
överskott på 11,6 miljoner kronor respektive 14,3 miljoner kronor medan gemensam 
verksamhet prognostiserar ett underskott på 5,1 miljoner kronor.  
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Referens Mottagare 
Jennifer Hultberg 
jennifer.hultberg@botkyrka.se 

Vård- och omsorgsnämnden 

Ekonomisk månadsuppföljning september 
2021 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska 
månadsuppföljningen per september 2021.  

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsförvaltningen prognosticerar i uppföljningen för 
september ett överskott på 31,0 miljoner kronor för helåret 2021.  
 
Äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
prognostiserar ett överskott på 11,6 miljoner kronor respektive 14,3 miljoner 
kronor medan gemensam verksamhet prognostiserar ett underskott på 5,1 
miljoner kronor.  

Ärendet 
Uppföljningen per september är den sjunde uppföljningen för 2021. Vård- 
och omsorgsförvaltningens samtliga budgetansvariga har genomfört 
prognosen enligt gällande rutiner och med stöd av förvaltningens 
controllers. 

Ekonomisk uppföljning 
Vård- och omsorgsnämndens helårsprognos visar ett överskott på 31,0 
miljoner kronor. 
 
Äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
prognostiserar ett överskott på 11,3 miljoner kronor respektive 14,3 miljoner 
kronor medan gemensam verksamhet prognostiserar ett underskott på 5,1 
miljoner kronor. 
 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
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Överskottet för gemensam verksamhet beror på överskott av tilldelade 
medel från kompetensfonden, ersättning för merkostnader avseende covid-
19 för december 2020 motsvarande 4,2 miljoner kronor, vakanta tjänster 
samt ofördelade poster. 
 
Överskottet för äldreomsorgen finns främst inom verksamheterna hemtjänst, 
kostorganisationen och externa platser SoL, som minskas av ett underskott 
inom vård- och omsorgsboende. Överskottet inom hemtjänst finns inom 
Myndighet och förklaras med att antalet ersatta hemtjänsttimmar 
prognostiseras bli lägre än vad som budgeterats. För de externa platserna 
SoL finns det prognostiserade överskottet också inom Myndighet och beror 
på köp av färre antal årsplatser än vad som budgeterats. Det prognostiserade 
underskottet för vård- och omsorgsboende beror på minskade intäkter för 
Myndighet, till följd av lägre beläggning på boenden i egen regi än 
budgeterat, samt merkostnader för utförarverksamheten på grund av covid-
19. Överskottet inom externa platser och underskottet för vård- och 
omsorgsboende i egen regi behöver ses i relation till varandra.  
 
För omsorgen om personer med funktionsnedsättning finns överskottet inom 
externa platser OF som minskas något av ett underskott inom gruppbostad, 
och personlig assistans. Överskottet för externa platser OF finns på 
Myndighet och beror på köp av färre antal årsplatser än vad som 
budgeterats. Underskottet inom gruppbostad finns inom 
utförarverksamheten och beror främst på merkostnader på grund av covid-
19 med bland annat ökad bemanning utifrån att daglig verksamhet inte varit 
under hela året. För personlig assistans beror underskottet främst på 
tillfälliga utökningar på grund av covid-19. 

Osäkerheter i uppföljningen 
I prognosen ingår de ekonomiska effekterna av coronapandemin och hur 
pandemin fortsatt kommer påverka det ekonomiska läget för året. Inga 
statsbidrag har aviserats för merkostnader. Coronarelaterade kostnader följs 
på varje enhet och på övergripande nivå. Förvaltningen har erhållit 
ersättning för sjuklönekostnader i januari till augusti motsvarande 4,3 
miljoner kronor. Försäkringskassan har aviserat att sjuklöner utöver normalt 
förlängts och kommer ersättas till september 2021. Den ersättning som ännu 
inte har utbetalats till förvaltningen för september finns medräknad i 
helårsprognosen.  
 
En ytterligare osäkerhet i helårsprognosen är då förvaltningen har tilldelats 
statsbidrag för kompetensutveckling vilket innebär att alla medel för 
kompetensfonden inte kommer nyttjas.  

 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
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Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Inga ekonomiska konsekvenser till följd av beslutet av denna rapport 
 
Petra Oxonius   Jennifer Hultberg 
Omsorgsdirektör  tf. Ekonomichef 

 
Expedieras till: 
 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
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Strategi externa vård- och omsorgsboendeplatser enligt SoL 
(von/2021:00194) 
Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden fastställer föreslagen upphandlingsstrategi. 

Sammanfattning 

Nuvarande ramavtal avseende externa platser på vård- och omsorgsboenden enligt social-
tjänstlagen löper ut den 31 maj 2022, varför det föreligger behov av att genomföra en ny 
upphandling. .De upphandlade platserna avser att utgöra ett komplement till kommunens 
egna vård- och omsorgsboenden. Upphandlingen kommer att göras som ett förenklat förfa-
rande enligt LOU och ramavtal tecknas för 4 år. Utöver grundläggande krav kommer också, 
för vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka kommun, viktiga kravområden anges. Samtliga 
krav kommer att utvecklas i förfrågningsunderlaget. 
 
Botkyrka kommun har beslutat om en ny process för upphandlingar där det tydligt framgår 
vilka moment i upphandlingsprocessen politiken beslutar om och vilka delar som överläm-
nas till förvaltningsorganisationen att genomföra. Upphandlingsstrategin är politikens möj-
lighet att komma med sina medskick inför viktiga nämndupphandlingar.  

Nämnden ska nu genomföra en ramupphandling av vård- och omsorgsboendeplatser som är 
ett komplement till kommunens egen regi. 

Vi ställer oss bakom strategin men önskar understryka vikten av ett antal områden. God 
kvalitet är avgörande för att kunna möta Botkyrkabornas behov och vi vill föra fram vikten 
av att kvalitetskrav blir styrande i valet av utförare tillsammans med pris. I upphandlingen 
av hemtjänstutförare 2020 ställdes en rad viktiga kvalitetskrav som många är relevanta även 
i denna upphandling. Inte minst vikten av kompetens hos medarbetarna både vad gäller att 
ha grundläggande utbildning som undersköterskeutbildning eller motsvarande och god 
språkkompetens i svenska. I strategin står det formulerat som goda arbetsvillkor och vi ut-
går ifrån att det motsvarar utförare med kollektivavtals liknande villkor. Vi vill framhålla att 
det är väldigt bra att nationella migrationslagstiftningen lyfts fram som viktigt perspektiv i 
strategin. Utöver det vill vi också understryka vikten av att närheten till Botkyrka. Precis 
som det står i strategin förstår vi att det kanske inte alltid är möjligt att hitta ett boende som 
kan tillgodose ens behov i en närliggande kommun. Men att så långt som det är möjligt hitta 
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boenden i kommunen eller i närliggande kommuner så att Botkyrkabon ska kunna bo så 
nära den plats som känns som hemma och därmed kunna besöka viktiga ställen för hen och 
för att närstående och vänner lätt ska kunna komma på besök.  
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Referens Mottagare 
Maria Jäderlund 
maria.jaderlund@botkyrka.se 

Vård- och omsorgsnämnden 

Strategi externa vård- och 
omsorgsboendeplatser enligt SoL 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden fastställer föreslagen upphandlingsstrategi. 

Sammanfattning 
Nuvarande ramavtal avseende externa platser på vård- och omsorgsboenden 
enligt socialtjänstlagen löper ut den 31 maj 2022, varför det föreligger 
behov av att genomföra en ny upphandling. 
De upphandlade platserna avser att utgöra ett komplement till kommunens 
egna vård- och omsorgsboenden. 
Upphandlingen kommer att göras som ett förenklat förfarande enligt LOU 
och ramavtal tecknas för 4 år. 
Utöver grundläggande krav kommer också, för vård- och omsorgsnämnden i 
Botkyrka kommun, viktiga kravområden anges. Samtliga krav kommer att 
utvecklas i förfrågningsunderlaget. 
 

Ärendet 
Utöver platser på vård- och omsorgsboenden i egenregi köper kommunen 
även platser på externa vård- och omsorgsboenden. Nuvarande ramavtal 
löper ut den 31 maj 2022, varför det föreligger behov av att genomföra en 
ny upphandling av externa platser enligt socialtjänstlagen. 
 
Ökad samsjuklighet, kombinerat med stora omsorgsbehov, gör att äldre 
personers behov blir alltmer komplexa, samtidigt som andelen personer över 
80 år ökar. Medborgare i Botkyrka kommun har vidare i stor utsträckning 
utländsk härkomst vilket kan föranleda behov av att få vård och omsorg 
med olika språkinriktning och/eller olika profiler. De upphandlade platserna 
avser därmed att utgöra ett komplement till kommunens egna vård- och 
omsorgsboenden. 
 
Upphandlingsförfarandet 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
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Upphandlingen kommer att göras som ett förenklat förfarande enligt LOU 
med de speciella regler som gäller för sociala tjänster och ramavtal tecknas 
för 4 år (2+1+1) med avtalsstart 2022-06-01. 
Utvärderingen kommer att ske utifrån det mest fördelaktiga priset och avtal 
tecknas med samtliga anbudsgivare som uppfyller givna krav i 
förfrågningsunderlaget. 
Vid avrop från tecknade avtal kommer stor hänsyn att tas till den enskildes 
behov av omsorg samt den enskildes önskemål och delaktighet.  
 
Krav som ska ställas i upphandlingen 
Utöver grundläggande krav (särskilda krav för vård och omsorg, 
hållbarhetskrav och sociala krav) kommer andra, för vård- och 
omsorgsnämnden i Botkyrka kommun, viktiga kravområden anges. 
Samtliga krav kommer att utvecklas i förfrågningsunderlaget. De 
grundläggande kraven, vilka framgår av upphandlingsstrategin, ska 
uppfyllas av samtliga anbudsgivare. Övriga kravområden, vilka också 
framgår av upphandlingsstrategin, förväntas uppfyllas av flera och olika 
anbudsgivare utifrån olika profiler på respektive vård- och omsorgsboende.  
Att ställa samtliga dessa krav för alla anbud skulle sannolikt öka risken för 
få anbud och därmed inte uppnå målet med upphandlingen. 
 
Avtalsuppföljning 
Resurser för implementering av nya ramavtal samt avtalsuppföljning 
kommer att avsättas från såväl vård- och omsorgsförvaltningen som från 
upphandlingsenheten. 
 
Tids- och aktivitetsplan 
Oktober 2021 – Upphandlingsstrategi, beslut i Vård- och omsorgsnämnden 
November 2021 till januari 2022 – Upphandlingsdokument utarbetas 
Februari 2022 – Annonsering 
Mars 2022 – Utvärdering 
April 2022 – Tilldelningsbeslut, beslut i Vård- och omsorgsnämnden  
Maj 2022 – Avtalstecknande och implementationsstart 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Upphandlingen medför i sig inga ekonomiska konsekvenser. 
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Petra Oxonius   Maria Jäderlund 

Omsorgsdirektör  Myndighetschef 

 
Bilaga 
Upphandlingsstrategi- Externa vård- och omsorgsboende platser enligt 
socialtjänstlagen 
 
 

Expedieras till: 
Upphandlingsenheten 
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UPPHANDLINGSSTRATEGI 
 
 
 
 

Maria Jäderlund 
Margareta Folkesson 

Ärendebeskrivning: Externa platser enligt SoL 

Mottagare: Vård- och omsorgsnämnden Dnr: von/2021:00194 
 

Externa vård- och omsorgsboende platser 
enligt socialtjänstlagen 

 
 

Bakgrund 
Botkyrka kommun bedriver i dag sju vård- och omsorgsboenden i egen regi, utöver 
det köper kommunen även platser på externa vård- och omsorgsboenden. 

 
Förvaltningen bedömer att det finns ett fortsatt behov av att komplettera 
kommunens egna vård- och omsorgsboenden med platser på externa vård- och 
omsorgsboenden.  
 
Då tidigare ramavtal löper ut den 31 maj 2022 finns behov av att genomföra en 
ny upphandling av externa platser enligt socialtjänstlagen. 

 
 

Målbeskrivning för upphandling 
Målet med att upphandla externa vård- och omsorgsboendeplatser är att de ska 
utgöra ett komplement till kommunens egna vård- och omsorgsboenden.  
Syftet är att säkerställa att specifika behov kan tillgodoses med god kvalitet på 
så kallade profilboenden samt att insatsen ska kunna erbjudas inom skälig tid.  

 
Målgrupp och andra intressenter 
Medborgare med stora omsorgsbehov som inte kan tillgodoses i ordinärt 
boende och/eller på vård- och omsorgsboende i kommunal regi samt dennes 
närstående.  

 
Behovsanalys 
Vid halvårsskiftet 2021 var cirka 500 medborgare beviljade vård- och 
omsorgsboende. Av dem fick cirka 400 sina beslut verkställda på vård- och 
omsorgsboende i egen regi medan cirka 100 bodde upphandlat boende i privat 
regi.                  Cirka en femtedel av de som bor på externt vård- och omsorgsboende har 
specifika behov som tillgodoses på så kallade profilboenden med särskild inriktning 
och kompetens. 
Ökad samsjuklighet, exempelvis missbruksproblematik och psykisk 
funktionsnedsättning kombinerat med stora omsorgsbehov orsakade av ålder eller 
annan sjukdom såsom demens, gör att bedömningen är att äldre personers behov 
blir alltmer komplexa. Utifrån det finns även ett ökat behov av tillgång till 
profilboende, som kan tillgodose varje brukares unika behov av vård och omsorg. 

 
En stor andel av de äldre i Botkyrka har en utländsk härkomst och har ett annat 
modersmål än svenska. En demenssjukdom kan få svåra följder för äldre med 
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utländsk bakgrund. I samband med sjukdomen tappas ofta det svenska 
språket, därför finns ett behov av få vård och omsorg på olika språk och med 
olika språkinriktning. 
 
De närmaste åren kommer också andelen personer över 80 år öka, vilket kan 
medföra ett ökat behov av vård- och omsorgsboendeplatser. För att säkerställa 
att behov kan tillgodoses inom skälig tid behövs möjlighet till lättillgängliga, 
enstaka platser i extern regi. 

 
 

Marknad och omvärldsanalys 
Det finns cirka fem leverantörer på marknaden.  
Fördjupad omvärldsanalys kan komma att göras i samband med att upphandlingsdokumentet 
utarbetas. 

 
Anbudsområden och optioner 
Botkyrka kommun kommer att genomföra denna upphandling som ett ramavtal (4 
år). 

Planerad omfattning 
Externa vård- och omsorgsboende platser, särskilt boende enligt SoL, med samtliga inkommande 
godkända anbud. 

 
Samband med närliggande områden 
Det ska vara lätt för närstående att      besöka sin anhörig. Vård- och 
omsorgsboendet bör därför vara beläget inom Stockholmsregionen och/eller vara 
lättillgängligt med allmänna kommunikationsmedel.  

 
Grundläggande krav 
Följande krav ska ställas i upphandlingen: 

 
Särskilda krav för Vård- och omsorg 

 
• Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med SOSFS 

2011:9  
• Tillstånd från IVO för att bedriva verksamhet i form av vård- och 

omsorgsboende vid ramavtalstecknande 

Hållbarhetskrav 

• Miljöpolicy, övergripande målsättning, viljeinriktning och medel för verksamhetens 
miljöpåverkan. 

Sociala krav 
 
• Sysselsättningskrav genom dialog, särskilda kontraktsvillkor 
• Tillgänglighetskrav 
• Arbetsrättsliga villkor 

 
Andra viktiga kravområden 
Följande krav är önskvärda:  
 
• Hög personalkontinuitet 
• Omsorgsboende med syriansk inriktning 
• Omsorgsboende med finsk inriktning 
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• Omsorgsboende med inriktning, nationella minoriteter 
• Omsorgsboende med kompetens att möta psykisk funktionsnedsättning och/eller 

missbruksproblematik hos äldre personer 
• Omsorgsboende med möjlighet att tillgodose komplexa behov, 

exempelvis vid utåtageranden eller andra avvikande beteenden 
• Omsorgsboenden med kompetens om yngre personer med kognitiv 

funktionsnedsättning (demenssjukdom eller demensliknande symptom). 
 
 

Prissättning 
Efterfrågat pris i upphandlingen kommer att vara pris per dygn. 

 
Upphandlingens genomförande 
Upphandlingen görs som ett förenklat förfarande enligt LOU med de speciella 
regler som gäller för sociala tjänster. 
 
Upphandlingen kommer att annonseras under första kvartalet 2022. I mån av tid 
kommer informationsmöten med potentiella anbudsgivare genomföras under slutet 
av januari månad eller början av februari månad för att öka intresset för 
upphandlingen. 

 
Upphandlingsform 
Förenklat förfarande LOU Sociala tjänster. Vid ett förenklat förfarande sker kvalificering och 
anbudsutvärdering i ett steg. Annonseras nationellt. 

 
Antal leverantörer 
Ramavtal tecknas med alla godkända leverantörer. 

 
Avtalstider 
Planerad avtalsstart är 2022-06-01. 

 
Ramavtal kommer att tecknas på fyra år (2+1+1) 

 
 

Utvärderingskriterier 
Utvärdering kommer ske enligt det ekonomiska mest fördelaktiga anbudet med 
grunden: 

• Pris 
 

Avropsmekanismer 
Stor hänsyn kommer att tas till den enskildes behov av omsorg samt den enskildes 
önskemål och delaktighet. Val av utförare vid avrop kommer att ske från den som 
bäst kan tillgodose den enskildes individuella behov vid varje avropstillfälle. 

 
E-handelskrav 
Enbart krav om e-faktura. 

 
Implementering och uppföljning av avtal 
Vård- och omsorgsförvaltningen kommer avsätta resurser inför implementering 
av nytt ramavtal samt uppföljning av upphandlade verksamheter där externa 
platser förekommer. 
Upphandlingsenheten ansvarar för årliga justeringar av priser, att eventuella 
avtalsändringar sker i enlighet med ramavtal samt vidtar eventuella åtgärder i det 
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fall avtal inte efterlevs. 
Upphandlingsenheten och vård- och omsorgsförvaltningen ska gemensamt 
bjuda in till möten med upphandlade verksamheters företrädare minst en gång 
vartannat år, eller tidigare om sådana skäl föreligger. 

 
Inför förvaltningsfasen 
Upphandlingsenheten och vård- och omsorgsförvaltningen kommer avsätta 
resurser för att säkerställa att samtliga dokument som behövs för platser är 
upprättade och finns tillgängliga i avtalsdatabasen. Vård- och omsorgs förvaltningen 
ansvarar vidare för att göra avtalet känt bland berörda i förvaltningen 
 
 
Risker och möjligheter 
Förutsättningen att tillgodose specifika behov på särskilda profilboenden i högre utsträckning ökar 
genom att upphandla särskilda kategorier av boenden, vilket ses som en möjlighet. 
Risk föreligger att anbud inte inkommer i den utsträckning som önskas, exempelvis avseende 
vård- och omsorgsboende med syriansk inriktning eller andra viktiga kravområden. 
 
Övrig information 
Inget att tillägga 
 
 
 
 
Arbetsgrupp 
Myndighetschef – Maria Jäderlund 
Upphandlare – Margareta Folkesson, Mariella Kotur 

Tids- och aktivitetsplan 
Nedan summeras milstolpar för upphandlingsarbetet: 

 
• Oktober 2021 – Upphandlingsstrategi, beslut i Vård- och omsorgsnämnden 
• November 2021 till januari 2022 – Upphandlingsdokument utarbetas 
• Februari 2022 – Annonsering 
• Mars 2022 – Utvärdering 
• April 2022 – Tilldelningsbeslut, beslut i Vård- och omsorgsnämnden  
• Maj 2022 – Avtalstecknande och implementationsstart 
 
 
 
 

 
Beslutande 

 
 
 
 

……………………………… ……………………………… 
 
 

 

Upphandlingsstrategin är undertecknat digitalt. 
Detta dokument är en kopia på den elektroniska fil som 
godkänns genom en kvalificerad elektronisk signatur. 
Giltiga signaturer kan kontrolleras i tjänsten Kommers. 
Filer som hanteras utanför Kommers bör åtföljas av till- 
hörande signeringskvitto. I signeringskvittot finns en 
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kod tillsammans information om var du kan kontrollera 
att dokumentet inte har förvanskats. 
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Information från förvaltningen(von/2021:00203) 
Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att hyra ut 10 platser till socialnämnden på vård- 
och omsorgsboendet Tunängen från 1 januari 2022 till 31 december 2031. 
 

Sammanfattning 

Socialnämnden uppger att behovet hos deras äldre brukare, som idag bor i socialnämn-
dens bostad med särskild service, har förändrats. Det har konstaterats att lokalerna som 
de idag använder inte stödjer verksamhetens funktion samt inte tillgodoser de enskildas 
behov. Vård- och omsorgsnämnden har tomma platser på Tunängens vård- och om-
sorgsboende. Framtidsvisionen är att en flytt av socialnämndens brukare till vård- och 
omsorgsnämndens lokaler även kommer att främja ett gott samarbete mellan de båda 
förvaltningarna. 
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Referens Mottagare 

Åsa Dahl 

asa.dahl@botkyrka.se 

Vård- och omsorgsnämnden 

Uthyrning av boendeplatser på Tunängen 

Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att hyra ut 10 platser till 

socialnämnden på vård- och omsorgsboendet Tunängen från 1 januari 2022 

till 31 december 2031. 
 
 

Sammanfattning 

Socialnämnden uppger att behovet hos deras äldre brukare, som idag bor i 

socialnämndens bostad med särskild service, har förändrats. Det har 

konstaterats att lokalerna som de idag använder inte stödjer verksamhetens 

funktion samt inte tillgodoser de enskildas behov. Vård- och 

omsorgsnämnden har tomma platser på Tunängens vård- och 

omsorgsboende. Framtidsvisionen är att en flytt av socialnämndens brukare 

till vård- och omsorgsnämndens lokaler även kommer att främja ett gott 

samarbete mellan de båda förvaltningarna. 
 

 

Ärendet 
Tunängen har sex avdelningar med 10 lägenheter på varje avdelning i drift. 

Utöver det finns två korttidsavdelningar med 10 platser vardera i drift (en 

demens- samt somatisk samt). Vård- och omsorgsnämnden har under 2021 

haft en beläggningsgrad på sina vård- och omsorgsboende på 89,70% till 

91,60%. Utöver det har det under 2021 funnits cirka 50 externt köpta 

platser. Tunängen har kapacitet lokalmässigt för att vid behov öppna upp 

ytterligare 40 platser. De avdelningar som rymmer dessa 40 platser har 

utifrån behov inte öppnats än. 
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Målgrupp 

Socialnämnden uppger att behovet hos deras äldre brukare, som idag bor i 

socialnämndens bostad med särskild service, har förändrats. Det har 

konstaterats att boendelokalerna som de idag har till förfogande inte stödjer 

verksamhetens funktion och de att de inte tillgodoser brukarnas behov på ett 

tillfredställande sätt. Målgruppens snittålder har blivit äldre, sjukdomsbilden 

mer krävande och brukarna har fått utökade behov. Brukarna har fått en 

ökad somatisk problematik med ökade fysiska besvär och större 

omvårdnadsbehov. Flera av brukarna har en begynnande demens eller 

misstanke om demens. Brukarna bedöms ha behov av en anpassad 

boendemiljö som är utformad så att det underlättar för brukaren att leva så 

självständigt som möjligt.  

 

Den nya boendemiljön för socialnämndens brukare behöver innehålla 

gemensamma lokaler. Lägenheterna bör vara utformade så att olika 

hjälpmedel som tex lift, rullator eller rullstol kan användas. Brukarna är i 

behov av lägenheter där utformningen är sådan att den ger en god 

tillgänglighet samt trygg och säker miljö för olika funktionsnedsättningar. 

Brukarna är i behov av lägenheter där det finns möjlighet att ha 

lift/hissanordning så att brukarna på ett säkert sätt kan få hjälp med att ta sig 

ur säng med mera. Vidare är brukarna i behov av ett hygienutrymme med 

dusch och toalett som är anpassad till brukare med olika 

funktionsnedsättningar. Brukarna är även i behov av gemensamma ytor där 

brukare kan ta sig fram utan att riskera att ramla. De har även behov av en 

utemiljö där gångvägar runt det särskilda boendet är anpassade så att det är 

lätt för brukaren att köra med rullstol eller rollator. En flytt till mer 

anpassade lokaler bedöms öka brukarnas livskvalitet och säkerhet.  

 

De aktuella brukarna som avses flytta in i de lägenheter som socialnämnden 

vill hyra, bor i dag på ett gruppboende genom socialnämnden. På boendet 

som har 10 platser bor personer med psykisk funktionsnedsättning och som 

har ett stort behov av omvårdande insatser. De boende är alla över 65 år 

gamla och alla personer bor i egna lägenheter i nära anslutning till 

gemensamhetslokal och med tillgång till personal dygnet runt. Hälso- och 

sjukvårdsinsatser samt sjuksköterska finns kopplade till verksamheten. 

Stödet är individuellt och utgår ifrån individens behov, det kan handla om 

motiverande samt stödjande samtal, komma i väg på dagliga aktiviteter, få 

hjälp med tvätten, städning och personlig hygien.  

 

Måltiderna planeras idag gemensamt och tillagas tillsammans efter 

individens förmåga. Maten kommer på Tunängen tillagas i brukarnas egna 
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kök tillsammans med personalen från socialförvaltningen. 

Socialförvaltningen kommer att ha sin egen personal samt använda sig av 

socialförvaltningens hälso- och sjukvårdsenhet. 

 

Socialnämnden gör bedömningen att det vore lämpligt med en flytt under 

hösten 2021.Vård- och omsorgsnämnden bedömer utifrån det att det är 

möjligt att hyra ut 10 platser på Tunängen till socialnämnden från och med 

den 1 januari 2022 till den 31 december 2031. Uppsägningstid för båda 

parter är ett år. Under hyresperioden debiteras socialnämnden enligt 

gällande hyressättningsmodell, vilket även innebär de prisjusteringar som 

sker. 

 

Bedömning 

Vård- och omsorgsförvaltningen gör bedömningen att då det finns en 

outnyttjad kapacitet på vård- och omsorgsboenden så är det lämpligt att för 

Botkyrkabornas bästa upplåta 10 platser till socialförvaltningen. Platserna 

som upplåts är för äldre personer som har ett omvårdnadsbehov och insatser 

genom socialnämnden. 

 

Syftet med detta är att tillgodose Botkyrkabor de stöd som de behöver och 

framtidsvisionen är att en flytt av socialnämndens brukare till vård- och 

omsorgsnämndens lokaler även kommer att främja ett framtida gott 

samarbete mellan de båda förvaltningarna. Samt att förvaltningarna i 

framtiden skulle kunna ta hem gemensamma externa placeringar till ett 

gemensamt anpassat boende och utöka sitt samarbete. 

 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 

Årskostnaden för 10 platser på Tunängen är: 

Hyra 1 554 211 

Städ 179 644 

Sophämtning * 

Totalt 1 733 855  

*Ingår eventuellt i internhyra tillkommer annars som en kostnad som delas 

av socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. 

 

Vård- och omsorgsnämnden kommer debitera socialnämnden 144 488 

kronor/månad för de tio platserna (14 449 kronor/plats och månad). 

Socialnämnden debiterar i sin tur hyran från sina brukare som ska vara 

densamma som för vård- och omsorgsnämndens brukare. Den aktuella 

hyran är nu 9639 kr/månad. Enligt förslaget på ny hyressättningsmodell 

kommer den bli 8227 kronor/månad 
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Petra Oxonius   Christina Almqvist 

Omsorgsdirektör  Kvalitetschef 

 

 

 

Expedieras till: 

Socialförvaltningen 
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Vård- och omsorgsnämndens lokalbehovsplan 2021–2030 
(von/2021:00195) 
Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner lokalbehovsplanen för perioden 2021–2030.  
 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en lokalbehovsplan baserat på förvalt-
ningens boendeplan med prognosticerat behov av boendelägenheter gällande vård- och 
omsorgsboende och bostad med särskild service för åren 2021–2030 samt övriga lokal-
behov. Det framtida lokalbehovet framgår av lokalbehovsplanen.  
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Referens Mottagare 
Lindha Constantinou 
lindha.constantinou1@botkyrka.se 

Vård- och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämndens 
lokalbehovsplan 2021–2030 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner lokalbehovsplanen för perioden 
2021–2030.  

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram en lokalbehovsplan baserat 
på förvaltningens boendeplan med prognosticerat behov av 
boendelägenheter gällande vård- och omsorgsboende och bostad med 
särskild service för åren 2021–2030 samt övriga lokalbehov. Det 
framtida lokalbehovet framgår av lokalbehovsplanen.  

Ärendet 
Vård- och omsorgsförvaltningen har de senaste åren tagit fram en 
boendeplan som prognosticerat behov av boendelägenheter, tillgång till 
befintliga boendelägenheter och framtida behov av boendelägenheter. I år 
har förvaltningens boendeplanen legat till grund för en lokalbehovsplan för 
perioden 2021–2030.   
 
Framtida behov av boendeplatser beräknas utifrån kommunens 
befolkningsprognos som togs fram i april 2021 samt hur stor andel som bott 
på särskilt boende under 2018, 1,3 procent av medborgarna som är 65–79 år 
i Botkyrka och 11,8 procent av dem som är 80 år och äldre bodde på vård- 
och omsorgsboende under 2018.  Detta då Botkyrka kommun inte publicerat 
några siffror för 2019 och siffrorna för 2020 inte publicerats ännu. När det 
gäller bostad med särskild service enligt LSS har prognosen utgått från 
andel som var beviljade grupp- och serviceboende under 2020 samt 
kommande befolkningsökning.   
 
Perioden 2020 - 2021 har dessutom varit en speciell period med en 
pågående pandemi som påverkat efterfrågan av vård- och omsorgsplatser, 
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boendetid och därmed även den statistik som boendeplaneringen baseras på. 
Därför finns viss osäkerhet i årets prognoser och något som behöver beaktas 
och följas i kommande planeringar. Vid en jämförelse mellan prognosticerat 
behov i tidigare boendeplaner och faktiskt utfall så kan man se att 
prognosen stämmer väl in med utfall. I 2018 år boendeplan beräknades 
exempelvis framtida behov av vård- och omsorgsplatser till 511 platser för 
2020. Antalet årsplatser 2020 beräknades till 504 årsplatser och kön var i 
genomsnitt sju per månad. I 2019 år boendeplan beräknades behovet 
av ytterligare ett nytt vård- och omsorgsboende till 2026. Den bedömningen 
kvarstår i aktuell plan.  
 
Planperioden för lokalbehovsplanen omfattar nio år. Tidsperioden är en 
viktig faktor i att kunna ha en långsiktig planering då det tar ett flertal år 
från inventering av behov till att ett boende är färdigbyggt. Det framtida 
behovet av boendelägenheter och övriga lokalbehov framgår i 
lokalbehovsplanen 2021–2030.  
 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Beslutet i sig medför inga direkta ekonomiska konsekvenser. Däremot 
innebär ökade behov av boendeplatser att kostnaderna ökar. Ett vård- och 
omsorgsboende ska vara driftsekonomiskt och byggt med kvalitet och 
ekonomi. För att ett vård- och omsorgsboende ska vara driftsekonomiskt 
krävs att det består av minst 60 lägenheter. För bostad med särskild service 
finns det också behov av ett visst antal platser för att det ska vara 
resurseffektivt men utgör inte lika stort antal platser som ett vård- och 
omsorgsboende. Gruppbostäder byggs med sex lägenheter som standard, 
vilket innebär att det är lättare att planera för. Då det inte är resurseffektivt 
att ha ett överskott av boendelägenheter anpassas tidsplanen för kommunens 
nya boenden kontinuerligt.   
 
För att tillgodose behovet av särskilda boendeplatser köper vård- och 
omsorgsnämnden externa platser hos privata utförare. Vård- och 
omsorgsnämnden har avtalat med Vardaga om 54 vård- och 
omsorgsplatser i Riksten. Sett till kostnaden för de olika alternativen som 
kommunen idag har för att tillgodose behoven för vård- och omsorgsboende 
framgår det att dygnskostnaden för vård- och omsorgsboende i egen regi 
tidigare legat markant under genomsnittskostnaden för externa platser, men 
att den ökat successivt och idag marginell överstiger kostnaden för en extern 
plats. Snittkostnaden för externa platser för både grupp- och servicebostad 
ligger däremot markant över kostnaden för en plats i egen regi. Viktigt att 
beakta är dock att många av dessa platser köpts för att tillgodose en 
medborgares specifika behov som en plats i egen regi inte kan tillgodose.  
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Sammanfattning  
Under senare delen av 2019 och början av 2020 blev både Tunängen och 
Allégården klara efter att ha genomgått omfattande ombyggnationer. Båda 
boenden stod klara senare än planerat vilket inneburit att externa 
boendeplatser fått köpas in för att tillgodose de äldres behov. Det medför att 
vård- och omsorgsnämnden idag har en relativt låg beläggningsgrad inom 
vård- och omsorgsboende, främst Tunängen. Detta då de äldre som bor 
externt inte valt att flytta tillbaka till Botkyrka och Tunängen. Av den 
anledningen beslutade vård- och omsorgsnämnden i maj 2020 att skjuta upp 
byggnationen av det planerade boendet i Vårsta med två år fram till 2023. 
När boendet i Vårsta står klart kommer nämndens ambition om att ha ett 
vård- och omsorgsboende i samtliga kommundelar vara uppfyllt. 

Utifrån befolkningsprognosen och de äldres behov av vård- och 
omsorgsboende bedöms det finnas ett ökat behov av cirka 20 
boendelägenheter per år de närmaste åren. För att ett vård- och 
omsorgsboende ska vara driftsekonomiskt måste det ha minst 60 
boendelägenheter och en beläggningsgrad på cirka 98 procent. Att upplåta 
och driva kommunala vård- och omsorgsboenden säkrar tillgången av 
platser men kan komma att innebära att kommunen står med överkapacitet 
innan tillräckligt många äldre har behov av ett nytt boende. Det bidrar till att 
för att vara resurseffektiva kommer det finnas behov av att nyttja boenden 
som drivs av externa leverantörer i Botkyrka och andra kommuner i den 
absoluta närheten till Botkyrka. Detta dels för att säkra att de äldres behov 
av boende kan tillgodoses, dels för att tillgodose de äldres särskilda behov 
såsom exempelvis vård och omsorg på andra språk än svenska. När 
kommunen väljer att bygga vård- och omsorgsboende i egen regi är det 
viktigt att titta på flexibla lösningar som eventuellt kan medföra att lokaler 
kan ställas om och anpassas till andra verksamheter om behov förändras. 

Åren 2020 - 2021 har dessutom varit en speciell period med en pågående 
pandemi som påverkat efterfrågan av vård- och omsorgsplatser, boendetid 
och därmed även den statistik som boendeplaneringen baseras på. Därför 
finns viss osäkerhet i årets prognoser och något som behöver beaktas och 
följas i kommande planering.  

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning planeras idag 
nybyggnationer av både gruppboenden och serviceboenden i lägre 
utsträckning än förväntat behov. Behoven av bostad med särskild service 
bedöms inte kunna tillgodoses enbart i egen regi och kommunen kommer 
behöva fortsätta att köpa lägenheter externt. Med befintliga externa 
gruppboendeplatser understiger de befintliga platserna behovet under 
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perioden 2021–2024, men bedöms möta och överstiga behovet under senare 
delen av planperioden, förutsatt att planerad nybyggnation sker enligt plan. 
År 2030 prognosticeras överkapaciteten motsvara cirka två gruppboenden. 
Detta dock enbart om kommunen inte minskar antalet externa platser som 
köps idag. För att möta behovet av gruppboende i egen regi och minska köp 
av externa platser behöver leveransen flera av de planerade gruppboenden 
justeras. Det bedöms dessutom finnas osäkerhet i tidsplanen kring samtliga 
nybyggnationer vilket kan påverka tillgången av lägenheter och möjligheten 
att kunna erbjuda en bostad till kommunens medborgare. 

När det gäller serviceboende så understiger tillgången prognosticerat behov 
under hela planperioden, även inkluderat de platser som vård- och 
omsorgsnämnden köper av externa aktörer idag. Då lägenheter inom 
serviceboende ska vara integrerade i det övriga bostadsbeståndet är det 
viktigt att behovet analyseras och vägs in i ett tidigt skede i planeringen av 
nybyggnation av lägenheter. Det kräver en dialog redan i tidigt skede mellan 
berörda parter, exempelvis fastighetsägare och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Annars är det svårt att kunna hitta en lokal 
för ett helt nytt serviceboende och utökning av lägenheter kan endast ske 
genom förtätning av enstaka lägenheter i nära anslutning till det befintliga 
boendet. Kommunen måste i högre grad än idag utöka antalet lägenheter för 
serviceboende för att kunna möta det behov som finns under planperioden. 
Vård- och omsorgsnämnden har idag sammantaget tio satelitlägenheter 
knutna till sex gruppboenden. Dessa lägenheter är inte förenliga med de 
krav som ställs på ett gruppboende och ska därför på sikt avvecklas och kan 
eventuellt då kunna nyttjas som serviceboendelägenheter.   

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att erbjuda de personer som bor i 
bostad med särskild service utanför kommunen, möjligheten att flytta till ett 
boende i Botkyrka kommun. Bedömningen är dock att endast enstaka 
personer av de som bor på externa platser kommer att kunna flytta tillbaka 
till Botkyrka. Detta då många av de externa boendena är riktade till 
specifika behov som inte kan tillgodoses i egen regi. Utifrån medborgarens 
fokus finns det därför behov av att i vissa fall fortsätta köpa lägenheter 
externt. Det kan även vara svårt för personer med funktionsnedsättning att 
behöva flytta från sitt boende, när det väl flyttat in, varför det är viktigt att 
kunna erbjuda en varaktig plats i kommunen eller i dess närområde om inte 
den enskildes behov kräver något annat.  
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Inledning 
Vård- och omsorgsnämndens uppdrag är att ge stöd och service till äldre, 
personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Målet är att ge en 
självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Stödet och 
servicen ges i huvudsak enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL). Om medborgaren inte själv kan tillgodose sina behov ska hen ges stöd, 
för att så länge som möjligt kunna bo kvar i ordinärt boende. Stödet kan vara: 

• Olika förebyggande insatser 
• Mötesplatser 
• Hemtjänst 
• Boendestöd  
• Dagverksamhet 
• Ledsagning 
• Avlösning i hemmet 
• Kontaktperson 

Om medborgarens behov inte bedöms kunna tillgodoses med stöd i 
ordinärt boende kan medborgaren ges stöd i form av: 

• Vård- och omsorgsboende  
• Servicehus 
• Gruppboende 
• Serviceboende 
• Korttidsboende 

Målet är att äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att 
leva som andra. Att leva som andra innebär bland annat att ha möjlighet att 
bo som andra och att ha ett eget hem med allt vad det innebär av trygghet, 
integritet och trivsel. De ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under 
trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med 
andra. Det innebär även att ha en bostad som skapar förutsättning för goda 
levnadsvillkor med möjlighet till självbestämmande i så hög utsträckning som 
möjligt utifrån den enskildes förutsättningar och behov. Det innebär att det 
ska finnas särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre och 
personer med funktionsnedsättning som behöver särskilt stöd, de ska så långt 
det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan 
lättåtkomlig service ska ges. 
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Syfte 
Lokalbehovsplanens främsta syfte är att säkerställa en trygg boendesituation 
för äldre och personer med funktionsnedsättning. Syftet med 
lokalbehovsplanen är även att den ska fungera som ett beslutsunderlag för 
strategisk planering, projektering och utförande av framtidens boende för 
äldre och personer med funktionsnedsättning. Vidare syftar 
lokalbehovsplanen till att vård- och omsorgsnämnden ska kunna svara upp 
mot sitt ansvar att säkra behovet av bostäder med särskild service enligt LSS 
och enligt SoL.  

Planeringsförutsättningar 

Vård- och omsorgsnämndens viljeriktning och 
mål  
Botkyrkabor med behov av särskilt boende eller bostad med särskild service 
ska ges möjlighet att bo i Botkyrka och dess absoluta närhet. Äldre i 
Botkyrka ska kunna bo kvar i områden som de känner till och där de känner 
sig trygga därför har vård- och omsorgsnämnden som ambition att ha ett 
kommunalt vård- och omsorgsboende i varje kommundel. För att tillgodose 
Botkyrkabornas behov kan boenden med olika driftsformer och inriktningar 
bli aktuellt, exempelvis privata aktörer som bygger och driver boenden i 
Botkyrka kommun eller närliggande kommunala boenden med särskilda 
inriktningar såsom exempelvis språk. Kommunens särskilda boenden och 
boenden med särskild service ska vara byggda med kvalitet och samtidigt 
vara driftsekonomiska med en hög beläggningsgrad. Boendeplatser som 
upphandlas ska vara fördelaktiga utifrån kvalitet och ekonomi. De 
Botkyrkabor som idag bor på boenden utanför kommunen ska ha rätt att bo 
kvar där, men erbjudas att flytta hem till Botkyrka då möjlighet finns. 

Befolkningsprognos 
Botkyrka kommun tar årligen fram en befolkningsprognos. 
Befolkningsprognosen ligger till grund för kommunens fortsätta arbete och 
planering utifrån medborgarnas fortsatta behov. Den senaste 
befolkningsprognosen kom i april 2021 sträcker sig fram till och med 2030. 
Prognosen visar att kommunens befolkning kommer att fortsätta att öka. 
Den totala årliga ökningen för alla åldersgrupper under 2020–2030 beräknas 
i snitt till cirka 1100 personer, vilket är en lägre prognosticerad ökning 
jämfört med befolkningsprognosen för perioden 2019–2029 då befolkningen 
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beräknades öka med i genomsnitt cirka 1250 personer årligen. Den senaste 
befolkningsprognosen visar totalt för alla ålderskategorier på en något lägre 
befolkningsgrad under hela planperioden jämfört med 2019 års 
befolkningsprognos.  

2020 års prognos är antalet personer mellan 0–64 år i genomsnitt drygt 3200 
personer lägre jämfört med föregående års prognos. Störst skillnad 
prognosticeras i åldersgruppen 22–64 år där det rör sig om en årlig skillnad 
om cirka 2000 personer färre i den nuvarande befolkningsprognosen jämfört 
med föregående års prognos. I ålderskategorin 65–79 år prognosticeras en 
marginell minskning av antalet personer, jämfört med prognosen för 2020–
2029 med i snitt 34 personer årligen jämfört med tidigare prognos. Personer 
80 år och äldre ökar däremot marginellt jämfört med tidigare prognos med 
cirka 23 personer årligen. Detta är endast en prognos och små skillnader i de 
övre ålderskategorierna kan dock markant påverka bedömningen av 
framtida behov. 

Tabell 1. Befolkningsprognos utifrån åldersindelning 
Befolkning 
Ålder 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0–15 20358 20441 20611 20712 20862 20965 21188 21391 21628 21880 
16–21 8282 8387 8549 8776 8985 9212 9381 9571 9749 9912 
22–64 54271 54600 55294 55990 56799 57635 58476 59313 60207 61123 
Totalt 0–64 82911 83428 84454 85478 86646 87812 89045 90275 91584 92915 
           
65–79 10403 10440 10426 10455 10460 10485 10539 10697 10908 11137 
80–89 2594 2755 2972 3158 3364 3502 3665 3753 3816 3872 
90+ 435 433 425 434 446 456 484 512 534 560 
Totalt 13432 13628 13823 14047 14270 14443 14688 14962 15258 15569 
80+ 3029 3188 3397 3592 3810 3958 4149 4265 4350 4432 
           
Totalt 85940 86616 87851 89070 90456 91770 93194 94540 95934 97347 
Källa: Hämtad från befolkningsprognosen 2021–2030. 

Även om prognoserna i sin helhet skiljer sig något mellan åren så ökar 
befolkningen årligen. I genomsnitt ökar antalet personer upp till 64 år med 
cirka 850 personer årligen. Störst är ökningen i åldersgruppen 22–64 år där 
den beräknas vara cirka 600 personer årligen. Antalet personer 22 – 64 år är 
också den grupp som i störst utsträckning är i behov av bostad med särskild 
service. Precis som befolkningen i stort väntas antalet äldre i Botkyrka öka, 
i synnerhet gällande personer som är 80 år och äldre.  



 LOKALBEHOVSPLAN 

/Vård- och omsorgsnämnden/ Dnr: /VON/2021:00195/ 
 

 8/21 

I takt med att kommunens medborgare blir äldre ökar antalet medborgare 
som har behov av stöd och omsorg från vård- och omsorgsnämndens 
verksamheter. Det ställer höga krav på planering för att möta medborgarnas 
fortsatta behov. 

Befintliga och planerade boenden 

Bostad med särskild service 
Botkyrka kommun har 23 gruppboenden som drivs i egen regi med 
sammanlagt 134 lägenheter. Varje gruppboende har fem till åtta lägenheter 
vardera. Till sex av kommunens 23 boenden inkluderas en till två 
satelitlägenheter. En satelitlägenhet är en separat lägenhet som ligger i nära 
anslutning till det övriga boendet och räknas som en del av gruppboendet. 
Stödet för brukaren är detsamma. I satelitlägenheterna bor endast personer 
som har fysisk och kognitiv förmåga att ta sig till den närliggande 
gruppbostaden. Dessa tio satelitlägenheter kommer på sikt att avvecklas 
eller omvandlas till serviceboenden.  

Kommunen har även fyra serviceboenden för personer med 
funktionsnedsättning, med sammanlagt 70 lägenheter till förfogande. Till 
serviceboendena finns närliggande servicelokaler som fungerar som 
träfflokaler och personalutrymmen.  

Vård- och omsorgsboende 
Botkyrka kommun har sju vård- och omsorgsboenden som drivs i egen regi 
med totalt 434 lägenheter. Utöver befintliga lägenheter i egen regi har 
Botkyrka kommun upphandlat 54 lägenheter på Vardaga i Riksten.  

Den fastighet som Tunängen ligger i fick under 2017 en ny ägare som då 
inledde en stor ombyggnation. Den första etappen om 60 platser stod klart 
för inflyttning under våren 2019. I den delen finns 50 platser för vård och 
omsorgsboende och 10 platser för korttidsvård. Den andra etappen om 50 
platser och 10 platser om korttidsvård blev klar i början av 2020, men 
endast platserna för korttidsvård har tagits i bruk.  

Under senare delen av 2019 och början av 2020 blev även Allégården klart 
efter att ha genomgått omfattande ombyggnationer. Båda boendena var från 
början planerade att stå klara tidigare och det var in i det sista osäkert när de 
skulle kunna vara inflyttningsklara. Därför fick en hel del platser köpas av 
externa aktörer för att tillgodose de behov som fanns. Det har medfört att 
vård- och omsorgsnämnden i början av 2020 köpt över 85 externa platser 
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utöver de 54 platser som nämnden abonnerar hos Vardaga i Riksten och att 
det därför finns en överkapacitet gällande vård- och omsorgsplatser. 

Att fasa ut externa platser kan ta några år, samtidigt som det alltid kommer 
att finnas behov av ett visst antal externa platser, exempelvis boende med 
särskild inriktning som tillgodoser specifika behov. Vård- och 
omsorgsnämnden föreslås i oktober 2021 besluta att upplåta 10 platser på 
Tunängen till socialnämnden. Vård- och omsorgsförvaltningen bedömer att 
då det finns en outnyttjad kapacitet på Tunängen så är det lämpligt att för 
Botkyrkabornas bästa upplåta 10 platser till socialnämnden. Platserna som 
upplåts är för äldre personer som har ett omvårdnadsbehov och insatser 
genom socialnämnden. 

Beslut om nya boenden  
Utöver befintliga vård- och omsorgsboenden är ytterligare ett vård- och 
omsorgboende beställt. Boendet planeras ligga i Vårsta och kommer att 
omfatta 60 lägenheter. Boendet var utifrån 2018 års investeringsplan tänkt 
att stå klart under början av år 2021. Under 2020 gjordes dock bedömningen 
att förutsättningarna förändrats och det fanns behov att uppdatera 
beställningen. Vård- och omsorgsnämnden beslutade därför i maj 2020 att 
beställningen av vård- och omsorgsboendet i Vårsta skulle uppdateras och 
att boendet istället ska stå klart i början av 2023. Utöver boendet i Vårsta 
finns ytterligare ett vård- och omsorgsboende inräknat i kommunens 
detaljplan över Slagsta strand år 2026. 

Botkyrka kommun har vidare fattat beslut om att bygga ytterligare 
gruppboenden under planperioden. Sju gruppboenden för personer med 
funktionsnedsättning är planerade och det första av dessa planerades stå 
klart 2023. Vård- och omsorgsförvaltningen har dock fått veta att tidplanen 
ändrats och att det första boendet förväntas stå klart 2024. Det råder 
fortfarande viss osäkerhet i leverans av de planerade boendena.  

Tabell 2: Antal planerade nybyggnation av lägenheter.  
Planerade 
gruppbostäder 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

 
2028 

 
2029 

 
2030 

Antal lägenheter i 
gruppbostad 0 0 0 6 12 24 30 

 
36 

 
42 

 
42 

Källa: Uppgifter från investeringsplan 2020. 
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Kösituation 2020 
Under 2020 stod i genomsnitt cirka åtta personer i kö varje månad för att få 
bostad med särskild service i Botkyrka kommun. Det är en minskning med i 
snitt fyra personer jämfört med 2019. Behovet har varierat under året, men 
efterfrågan har totalt sett varit jämn mellan grupp- och serviceboende 

Under 2020 har i genomsnitt nio personer väntat på plats i vård- och 
omsorgsboende per månad, störst efterfrågan var på demensplatser. 
Inkluderas servicehus var det i genomsnitt tio personer som väntade på 
boende. Antalet personer som står i kö för år 2020 har sjunkit markant 
jämfört med 2019 då det igenomsnitt var cirka 30 personer som stod i kö för 
vård- och omsorgsboende varje månad.  

En del medborgare tackar nej till erbjudanden om särskilt boende för att de 
vill bo på ett specifikt boende, eller på grund av att de vill flytta in längre 
fram i tiden. Under 2020 har troligtvis pandemin medfört en lägre 
efterfrågan av boendeplats eller att personer valt att avvakta med att tacka ja 
till en erbjuden lägenhet. Det innebär att det kan vara samma person som 
står i kö flera månader. Vård- och omsorgsnämnden verkställer dock beslut 
om vård- och omsorgsboenden inom skälig tid och har inte fått några viten 
på grund av ej verkställda beslut under 2020.  

I juni 2021 stod sju personer i kö för vård- och omsorgsboende – tre till en 
demensplats och fyra till en plats med somatisk inriktning. Tre personer stod 
samma månad i kö till gruppboende och en person till serviceboende.  

Kostnader 
Ett vård- och omsorgsboende ska vara driftsekonomiskt och byggt med 
kvalitet och ekonomi. För att ett vård-och omsorgsboende ska vara 
driftsekonomiskt krävs att det består av minst 60 lägenheter. Då det inte är 
resurseffektivt att ha ett överskott av boendelägenheter anpassas tidsplanen 
för kommunens nya boenden kontinuerligt. Det innebär att vård- och 
omsorgsnämnden tillfälligt behöver köpa externa platser eller upphandla 
platser på ett boende som drivs av privat utförare i likhet med kommunens 
avtal med Vardaga i Riksten, till dess att det finns lediga platser inom 
kommunens boenden eller till dess att ett nytt boende står klart. Detta 
medför att antalet externa platser varierar över tid och därmed påverkar 
kostnaderna. 
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Tabell 3. Kostnad netto kr per plats och dygn på vård- och omsorgsboende. 
(medel)Vård- och omsorgsboende SoL 2017 2018 2019 2020 

vård- och omsorgsboende, egen regi 1 926 2 058 2 128 2374 

vård- och omsorgsboende (medel), extern plats 2 060 2 090 2 133 2161 

vård- och omsorgsboende, abonnerade platser 1 803 1 942 1963 2285 

 
Sett till kostnaden för de olika alternativen som kommunen idag har att 
tillgodose behoven för vård- och omsorgsboende framgår det av tabell 6 
ovan att dygnskostnaden för vård- och omsorgsboende i egen regi tidigare 
legat markant under genomsnittskostnaden externa platser, men att den ökat 
successivt och idag överstiger kostnaden för en extern plats för år 2020. 
Dygnskostnaden för en abonnerad plats på Vardaga i Riksten är lägre än 
kostnaden för en plats i egen regi men högre än genomsnittskostnaden för 
en extern plats år 2020. 
 
Tabell 4. Kostnad netto kr per plats och dygn för gruppboende (inkl. 
momsåtersökning). 
Bostad med särskild service, LSS 2017 2018 2019 2020 
Gruppbostad, egen regi 2887 2965 2955 3136 
Extern plats (medel), gruppboende 4752 5430 5334 5629 
Servicebostad, egen regi 910 886 894 947 
Extern plats (medel), serviceboende 3577 3340 3474 2559 

Källa: Vård- och omsorgsnämndens ekonomisystem 

Medelkostnaden för en extern plats på gruppboende var år 2020 5629 kr per 
dygn, vilket är drygt 2500 kr dyrare än en plats i egen regi. Viktigt att 
beakta är dock att många av dessa platser köpts för att tillgodose en 
medborgares specifika behov som en plats i egen regi inte kan tillgodose. 
Kostnaden för de platser som vård- och omsorgsnämnden köper från externa 
aktörer skiljer sig mellan 2101 kr till 14 946 kr per dygn och plats. 
Mediankostnaden för en extern plats på gruppboende är 5664 kr. 

Medelkostnaden för en extern plats på serviceboende var 2559 kronor per 
dygn år 2019, vilket är drygt 1600 kronor dyrare än en plats i egen regi. 
Kostnaden för de platser som vård- och omsorgsnämnden köper från externa 
aktörer ligger mellan 1123 kronor och 4276 kronor per dygn och plats. 
Mediankostnaden för en extern plats på serviceboenden är 2726 kronor.  
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Lokalbehov i nuläget 2021 
I januari 2021 infördes ökade valmöjligheter inom hemtjänsten i Botkyrka 
kommun. Det innebär att Botkyrkaborna har möjlighet att välja mellan fem 
olika utförare att utföra hemtjänstinsatser, fyra privata utförare och 
kommunens egen hemtjänst. Under 2021 utförs 20 procent av hemtjänsten 
av privata utförare för att successivt utökas årligen till totalt 50 procent. 
Målen med ökad valmöjlighet är att medborgare med hemtjänst ska få större 
möjligheter att påverka sin vardag (självbestämmande), ökad kvalitet och 
fler nöjda medborgare.  

Omställningen till en ökad valmöjlighet består av ett omfattande arbete som 
kommer pågå under flera år. Arbetet berör stora delar av vård- och 
omsorgsförvaltningen och det finns även behov av att samarbeta med andra 
förvaltningar och enheter inom kommunen, bland annat 
upphandlingsenheten för att nå målen och samtidigt anpassa den egna 
organisationen. Omställningen medför att vård- och omsorgsförvaltningen 
behöver se över hemtjänstgrupper och tillhörande lokaler. Idag pågår arbete 
med att hitta ersättningslokaler till flera hemtjänsteenheter, däribland 
Römossens hemtjänst då nuvarande lokal inte uppfyller grundläggande 
hygienkrav gällande tvätt- och duschmöjligheter. Även Fittja och 
Akvarellens hemtjänst behöver ersättningslokaler då befintliga lokaler inte 
är anpassade eller kostnadseffektiva. Viktigt är dock att ersättningslokalerna 
finns i geografisk närhet till de brukare som tillhör enheten.  

Lokalbehov planperioden 2022–2030 

Bostad med särskild service 
Sedan 2004 har statistik avseende insatser enligt LSS varit en del av 
Sveriges officiella statistik. Syftet med statistiken är att belysa omfattningen 
av insatser som ges till personer med funktionshinder enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Statistiken används av 
statliga och kommunala myndigheter för planering, utvärdering och 
uppföljning av verksamheten. Statistiken används även som underlag i det 
nationella systemet för utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner.  

De uppgifter som kommunen rapporterat in till Socialstyrelsen för 2020 som 
är senast publicerade siffror för Botkyrka kommun visar att andelen 
invånare i Botkyrka kommun som har beslut om bostad med särskild service 
enligt LSS är 0,3 procent av befolkningen 0 till 64 år. Andelen har varit 
densamma de senaste tre åren. Det rör sig alltså om en liten och relativt 
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konstant andel av befolkningen som har behov av boende enligt LSS. 
Andelen omfattar dock inte personer med funktionsnedsättning som är 
beviljade boende enligt socialtjänstlagen. I takt med att antalet 
kommuninvånare ökar så ökar även antalet personer med 
funktionsnedsättning. En del av dessa personer kommer behöva stöd från 
någon eller några av vård- och omsorgsnämndens verksamheter. 

Sett till andelen har behovet av bostad med särskild service över tid varit 
relativt stabil med en hög andel av personer boende på gruppboende i 
förhållande till serviceboende. Behovet av gruppboende har de senaste åren 
minskat något i förhållande till serviceboende i Botkyrka. År 2020 var 
fördelningen av bostad med särskild service, cirka 67,7 procent 
gruppboende och cirka 32,3 procent serviceboende, inkluderat externa 
platser. Fördelningen mellan de olika boendeformerna i Botkyrka ligger i 
nivå med andra kommuner i Stockholm.  

En orsak till den låga andelen serviceboende kan vara att kommunerna har 
svårare att etablera nya serviceboenden på grund av hur bostadssituationen 
ser ut idag. Många kommuner kan i princip bara öka antalet platser på 
serviceboende genom förtätning genom att kommunerna hyr befintliga 
lägenheter som blir tomma. Det skulle kunna innebära att personer som 
skulle kunna ha behov av servicebostad, istället får boendestöd i ordinarie 
bostad. I Botkyrka har antalet personer som har insatsen boendestöd ökat 
över tid.  

Gruppboende 
Figuren nedan visar förväntat behov av och tillgång till gruppboende under 
perioden 2021–2030. Tillgången inkluderar planerad nybyggnation och 
befintliga externa platser. För att vård- och omsorgsnämnden ska kunna 
erbjuda medborgare med funktionsnedsättning en plats på gruppboende med 
rätt kompetens utifrån den enskildes behov och i skälig tid, köpte vård- och 
omsorgsnämnden även 28 lägenheter för vuxna externt 2020. 
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Figur 1. Beräknat framtida behov och tillgång - gruppboende  

 
Källa: Beräknat behov i enlighet med LSS-statistik, andel som har behov och tillgång till 
lägenheter. 
 
Sett till befolkningsprognosen motsvarar eller understiger marginellt 
tillgången det prognosticerade behovet av boendeplatser under perioden 
2021 till 2025.  Detta trots att antalet externa platser kvarstår samt att all 
nybyggnation sker enligt plan. Under senare delen av planperioden 
överstiger dock tillgången det prognosticerade behovet av platser med cirka 
åtta plaster 2025 och cirka ett femtontal platser i slutet av planperioden. 
Dock ingår inte i beräkningen att några av de personer som bor i externa 
boenden flyttar hem till Botkyrka. Om samtliga externa lägenheter skulle 
avvecklas ser vi istället ett underskott av lägenheter i egen regi under hela 
planperioden. 

Serviceboende 
Kommunen har idag totalt 70 lägenheter till förfogande inom 
serviceboende, en utökning med tre platser sedan 2020. Utöver kommunens 
egna lägenheter köpte vård- och omsorgsnämnden åtta lägenheter externt 
under 2020 för att kunna erbjuda plats utifrån den enskildes behov av stöd 
och omsorg. Det är en ökning med två platser sedan 2019. Inga 
nybyggnationer finns med i planering för planperioden. 
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Figuren nedanvisar framtida behov av och tillgång till serviceboende 
inkluderat befintlige externa platser som vård- och omsorgsnämnden köper. 
Sett till det beräknade behovet av serviceboende under planperioden bedöms 
det redan 2020 finnas ett underskott av serviceboende. 
 
Figur 2. Framtida behov av och tillgång till serviceboende.  

Källa: Behov i enlighet med LSS-statistik och tillgång till lägenheter. 

Underskottet beräknas kvarstå under hela planperioden och kommunen 
kommer behöva köpa ytterligare lägenheter externt för att möta förväntat 
behov om inga nya boenden eller ytterligare förtätning av lägenheter 
planeras i egen regi. Det finns inte heller utrymme för att kunna erbjuda de 
personer som idag bor på serviceboende utanför kommunen möjligheten att 
flytta tillbaka till Botkyrka. 

Vård- och omsorgsboende 
Enligt de senast publicerade siffrorna i Kolada1 för Botkyrka kommun 
bodde 11,8 procent av Botkyrkas medborgare över 80 år, och 1,3 procent av 
kommunens medborgare mellan 65–79 år, på vård- och omsorgsboende år 
2018. Det är något lägre andel än för 2017 då dessa siffror var 12,4 
respektive 1,4 procent. Botkyrkas siffror ligger i nivå med Stockholms läns 
där andelen var 12 procent 2018 och 11,5 procent 2019. Siffrorna ligger 
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även i linje med riket i övrigt där andelen var 11,9 procent år 2018 och 11,6 
procent år 2019 av invånarna över 80 år. 

Tabellen nedan visar behov av och tillgången till boendeplatser med 
abonnerade plaster på Vardaga och externa platser inkluderat. Här illustreras 
också när behovet av att öppna upp de återstående platserna på Tunängen 
finns, markerat i blått, och därmed hur många oöppnade platser som finns 
tillgodo i egen regi. Underskottet ökar markant under senare delen av 
planperioden och 2026–2027 finns behov av ytterligare ett vård- och 
omsorgsboende förutsatt att kommunen kan fortsätta tillgodogöra sig de 
platser som idag abonneras av Vardaga i Riksten.  
 
Tabell 5. Framtida behov och tillgång av vård- och omsorgsboende 
Framtida behov av och tillgång till vård- och omsorgsboende 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Framtida behov 493 512 536 560 586 603 627 642 655 668 

Egen regi 394 414 474 474 484 484 484 484 484 484 

Varav oöppnade 30 10 10 10 0 0 0 0 0 0 

Abonnerade årsplatser 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

Externa årsplatser  45 40 30 30 25 25 25 25 25 25 

Totalt antal platser 493 508 558 558 563 563 563 563 563 563 

Underskott/överskott 0 -4 22 -2 -23 -40 -64 -79 -92 -105 

Källa: Uppgifter från befolkningsprognos, bedömt behov och tillgång till boende. 

Myndighet har aktivt arbetat med att erbjuda personer som bor på externa 
vård- och omsorgsboenden möjlighet att flytta till ett av kommunens 
boenden och antalet köpta platser har därmed sjunkit. I december 2020 
köpte vård- och omsorgsnämnden 54 externa platser och i juli 2021 var 
antalet externa platser 45. Att fasa ut externa platser kan ta några år, 
samtidigt som det alltid kommer att finnas behov av ett visst antal externa 
platser, exempelvis boende med särskild inriktning som tillgodoser specifika 
behov. Bedömningen är att det alltid kommer att finnas behov av cirka 25 
externa platser.  
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I figur 3 nedan illustreras hur den det prognosticerade behovet ser ut om 
vård- och omsorgsnämnden inte kan förlänga avtalet med Vardaga i Riksten 
längre än till och med 2026. Det skulle innebära att behovet uppgår till cirka 
118 platser 2027 (redovisat underskott 64 platser plus ytterligare 54 platser 
motsvarande abonnerade platser). Underskottet motsvarar två vård- och 
omsorgsboenden. Om vård- och omsorgsnämnden dock kan fortsätta att 
abonnera eller köpa platserna från Vardaga minskar behovet av nya platser i 
enlighet med tabell 5 ovan.  
 
Figur 3, Framtida behov och tillgång exkluderat abonnerade platser 

 
Källa: Uppgifter från befolkningsprognos, bedömt behov och tillgång till boende. 

Analys av framtida behov 

Vård- och omsorgsboende 
Trots att ny- och ombyggnation sker enligt plan och målet kring 
beläggningsgrad på 98 procent nås ser det ändå ut som det kommer finnas 
en lägre tillgång av platser på vård- och omsorgsboende i egen regi än 
efterfrågan för hela planperioden. Undantag är för 2023 och 2024 då 
boendet i Vårsta med 60 platser förväntas stå klart. Detta är sett till 
kommunens egna boendeplaster, externt köpta platser samt de platser som 
abonnerar på Vardaga i Riksten. Viktigt att beakta är att utgångspunkten i 
prognosen av behov och tillgång, är att vård- och omsorgsnämnden har kvar 
de 54 upphandlade platserna på Vardaga. Grundavtalet gällde till och med 
december 2020 med möjlighet till avtalsförlängning om ytterligare sex år 
om parterna kommer överens om det skriftligt. Förlängningen sker om två 
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år i taget och ska initieras, av köparen senast nio månader före avtalets 
utgång. Idag är avtalet förlängt med två år och sträcker sig till december 
2022. Det innebär att tillgången av platser minskar med 54 platser senast 
2027. Behovet av boendeplatser kommer därför markant överstiga 
tillgången i slutet av planperioden om inte vård- och omsorgsnämnden 
fortsatt kan abonnera eller köpa platserna av Vardaga. 
 
Sett till befolkningsprognos och andelen som personer som har behov av 
vård och omsorgboende kommer vård- och omsorgsnämnden vara i behov 
av ytterligare minst ett boende runt perioden 2026 till 2027, för att 
medborgarnas behov ska kunna tillgodoses. Detta förutsatt att antalet 
externa platser kvarstår enligt plan och behovet inte förändras. I kommunens 
detaljplan över Slagsta strand finns ett vård- och omsorgboende inkluderat 
från år 2026. 
 
Det är viktigt att beakta förändringar i vårdtid och inflyttningsålder i 
planeringen. Något att beakta är även att medelåldern för inflyttning på 
vård- och omsorgsboende i Botkyrka sjunkit från 83,8 år 2019 till 83,3 år 
2020 och därmed skiljer sig från både andra kommuner och riket i stort, 
samtidigt som boendetiden ökat och ligger i linje med övriga kommuner, 
länet och riket. Hänsyn behöver också tas till att ett visst behov av externa 
lägenheter kommer att finnas även i framtiden för att kunna tillgodose 
medborgarnas specifika behov och önskemål. Alla medborgare som idag 
bor på externa boende bedöms inte kunna flytta hem till Botkyrka, på grund 
av hälsoskäl, trots att behoven skulle kunna tillgodoses. Att flytta från sitt 
boende och hem i en hög ålder och därtill ofta vara multisjuk eller med 
kognitiv nedsättning innebär som ovan nämnts inte sällan stora svårigheter. 
Det har bidragit till att det inte varit möjligt att flytta in i alla nybyggda 
lägenheter som kommunen har tillförfogande idag. I september 2021 är 40 
boendelägenheter på Tunängen fortfarande är oöppnade. Att hyra ut 
lägenheterna på Tunängen är följaktligen något som måste ske succesivt allt 
eftersom behov uppstår och att externa platser kan fasas ut. Samtidigt 
kommer det alltid att finnas behov av ett visst antal externa platser möta att 
möta specifika behov. 
 
Åren 2020 - 2021 har dessutom varit en speciell period med en pågående 
pandemi som påverkat efterfrågan av vård- och omsorgsplatser, boendetid 
och därmed även den statistik som boendeplaneringen baseras på. Därför 
finns viss osäkerhet i årets prognoser och något som behöver beaktas och 
följas i kommande planeringar.  
 
Behovet av plats på vård- och omsorgsboende kommer att öka under åren 
2022 till 2030. Den årliga ökningen innebär ett ökat behov av drygt 20 
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lägenheter per år. För att ett vård- och omsorgsboende ska vara 
driftsekonomiskt krävs att det, som tidigare nämnts, består av minst 60 
lägenheter. Då det inte är resurseffektivt att ha ett överskott av 
boendelägenheter bör inte ett nytt boende stå klart förrän det finns ett 
faktiskt behov av samtliga platser. Det innebär att behov av boendeplatser 
till dess behöver tillgodoses med externa platser om det inte går att hitta en 
lösning för att öppna upp nya boenden successivt. Det medför att antalet 
externa platser kan komma att variera över tid beroende på när nya boenden 
står klara.  

Bostad med särskild service 
Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning planeras idag 
nybyggnationer av både gruppboenden och serviceboenden i lägre 
utsträckning än förväntat behov. Behoven av bostad med särskild service 
bedöms inte kunna tillgodoses enbart i egen regi och kommunen kommer 
behöva fortsätta att köpa lägenheter externt. Med befintliga externa 
gruppboendeplatser understiger de befintliga platserna behovet under 
perioden 2021–2024, men bedöms möta och överstiga behovet under senare 
delen av planperioden, förutsatt att planerad nybyggnation sker enligt plan. 
År 2030 prognosticeras överkapaciteten motsvara cirka två gruppboenden. 
Detta dock enbart om kommunen inte minskar antalet externa platser som 
köps idag.  

Behovet av serviceboende förväntas högre än tillgången av lägenheter under 
hela planperioden även med de externa platserna inkluderat och kommunen 
kommer behöva fortsätta köpa platser för att möta behovet under perioden 
om inga nya boende upplåts.  

Verksamhet som har behov av placering i 
Kommunhus 
Den största delen av vård- och omsorgsnämndens verksamheter är 
utförarverksamheter som lokaliserade runt om i kommunen för att möta 
Botkyrkabornas behov av stöd för att leva ett självständigt liv. Det är därför 
en liten del administrativ personal som ingår i den centrala förvaltningen 
som idag är placerade i kommunhuset. En del verksamheter som idag är 
utplacerade i andra lokaler har planerats att flytta till kommunhuset i 
samband med att det nya kommunhuset stod klart. Nu när det projektet 
avstannat är dessa verksamheter fortsatt utlokaliserade i andra lokaler. 
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Verksamheter som har behov av placering i kommunhuset är dels de 
verksamheter som redan idag som har platser i kommunhuset- 
förvaltningsledning, verksamhetschefer och stöd- och specialistfunktioner 
inom central förvaltning, Ytterligare verksamheter som på sikt har behov av 
att ha sin placering i kommunhuset framgick i den utredning som gjorts av 
tekniska förvaltningen i samband med projektet ”Nytt kommunhus” och 
som presenterats för projektets styrgrupp i april 2020. Det gäller främst 
vård- och omsorgsnämnden myndighetsutövande enheter som idag sitter i 
externa lokaler i Alfa Laval. Tanken då var även att vård- och 
omsorgsnämndens bemanningsenhet också skulle flyttas till det nya 
kommunhuset.  

Framtida lokalbehov att beakta 
Utifrån prognosticerat behov, tillgång av platser och redovisade kostnader är 
det viktigt att även analysera på vilket sätt behovet av boendeplatser ska 
tillgodoses, om det är resurseffektivt att driva i egen regi eller om det är ett 
bättre alternativ att upphandla av privat aktör. Att upplåta och driva 
kommunala vård- och omsorgsboenden säkrar tillgången av platser men kan 
komma att innebära att kommunen står med överkapacitet om behovet 
förändras. Samtidigt som att upphandla platser hos en privat medför en viss 
osäkerhet då kommunen behöver avtala om platser. Det kan medföra att 
kommunen kanske inte kommer ha tillgång till platserna efter att avtalstiden 
löpt ut, trots att behovet kvarstår. Om kommunen väljer att bygga vård- och 
omsorgsboende i egen regi kan det vara viktigt att titta på flexibla lösningar 
som eventuellt kan medföra att lokaler kan ställas om och anpassas till andra 
verksamheter om behov förändras. 
 
För att få till en hållbar boendeplanering är det nödvändigt att planera 
långsiktigt. Att bygga ett vård- och omsorgsboende är en tidskrävande och 
komplex process och innan beställning görs krävs en gedigen analys. Det 
innebär att en mycket längre framförhållning skulle behövas, både gällande 
prognosticerat framtida behov och tillgång till boende. För att kunna 
prognosticera framtida behov krävs en befolkningsprognos som sträcker sig 
längre fram i tiden än vad vi har idag och för att ha en tydlig bild av tillgång 
till boende krävs en bra lokalförsörjningsprocess, men även en fastställd 
planering för underhåll av befintliga boenden. Behovet av lägenheter 
behöver även ställas i relation till att de äldre idag bor kortare tid på boende 
i takt med att de kan få sina behov tillgodosedda i ordinärt boende i allt 
större utsträckning.  
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För att möta behovet av gruppboende i egen regi och minska köp av externa 
platser behöver leveransen flera av de planerade gruppboenden justeras 
enligt behov. Det bedöms dessutom finnas stor osäkerhet i tidsplanen kring 
samtliga nybyggnationer vilket kan påverka tillgången av lägenheter och 
möjligheten att kunna erbjuda en bostad till kommunens medborgare. För att 
få till en hållbar och kostnadseffektiv planering behöver kommunen få till 
mer stabila och bättre förankrade tidsplaner av planerade boenden.  

Då lägenheter inom serviceboende ska vara integrerade i det övriga 
bostadsbeståndet är det viktigt att behovet analyseras och vägs in i ett tidigt 
skede i planeringen av nybyggnation av lägenheter. Annars är det svårt att 
kunna hitta en lokal för ett helt nytt serviceboende och utökning av 
lägenheter kan endast ske genom förtätning av enstaka lägenheter i nära 
anslutning till det befintliga boendet. Kommunen måste i högre grad än idag 
utöka antalet lägenheter för serviceboende för att kunna möta det behov som 
finns under planperioden. Målet är att personer med funktionsnedsättning 
ska ha möjlighet att leva som andra. Att leva som andra innebär bland annat 
att ha möjlighet att bo som andra och att ha ett eget hem med allt vad det 
innebär av trygghet, integritet och trivsel. En bostad som skapar 
förutsättning för goda levnadsvillkor med möjlighet till självbestämmande i 
så hög utsträckning som möjligt utifrån funktionsnedsättningen. Den 
enskildes möjligheter till ett självständigt liv påverkas i högsta grad av att 
hen bor i rätt boendeform och innebär även att kommunen kan använda sina 
resurser på ett mer effektivt sätt. 
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Revidering av vård- och omsorgsnämndens sammanträdes-
ordning 2022 (von/2021:00179) 
Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ändra datum för aprilsammanträdet till tisdagen 
den 19 april. 
 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden fastställde vid sitt senaste sammanträde en sammanträdes-
ordning för 2022, §88 VON 2021-09-20. I samband med beslutet uppmärksammades att 
sammanträdet måndagen den 18 april låg på annandag påsk.  
 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår därför at sammanträdet flyttas till tisdagen den 
19 april. 
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Referens Mottagare 
Kerstin Frimodig 
kerstin.frimodig@botkyrka.se 

Vård- och omsorgsnämnden 

Revidering av vård- och 
omsorgsnämndens sammanträdesordning 
2022 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att ändra datum för aprilsammanträdet 
till tisdagen den 19 april. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden fastställde vid sitt senaste sammanträde en 
sammanträdesordning för 2022, §88 VON 2021-09-20. I samband med 
beslutet uppmärksammades att sammanträdet måndagen den 18 april låg på 
annandag påsk.  
 
Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår därför at sammanträdet flyttas till 
tisdagen den 19 april. 
 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Petra Oxonius   Christina Almqvist 
Omsorgsdirektör  Kvalitetschef 
 

Bilaga 
Protokollsutdrag- §88 VON 2021-09-20 Vård- och omsorgsnämndens 
sammanträdesordning 2022. 
Expedieras till: 
Lena Bogne, kommunledningsförvaltningen 
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§ 68 
 
Vård- och omsorgsnämndens sammanträdesordning 2022 
VON/2021:00179 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner sammanträdesordningen för 2022. 
 
 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsförvaltningen förslår följande sammanträdesordning för 
nämndens sammanträden 2022: 

Torsdagen 17 februari 
Torsdagen 17 mars 
Måndagen 18 april 
Måndagen  16 maj 
Måndagen 13 juni 
Torsdagen 25 augusti 
Tisdagen 27 september 
Torsdagen 13 oktober 
Torsdagen 10 november 
Måndagen 19 december 

 
 

 
Expedieras till: 
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Anmälningsärenden (von/2021:00002) 
Förslag till beslut 

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

 
 

Sammanfattning 

Följande ärenden anmäls till vård- och omsorgsnämnden: 
Kommunstyrelsen 
§133 KS 2021-09-06, Metod för bevarande av digitala underskrifter och digitala beslut, 
KS/2021:00182 
§134 KS 2021-09-06 Beslut att permanenta insatserna hälsosupport och chefsstöd i 
syfte att minska sjukfrånvaron, KS/2021:00393 
§135 2021-09-06 Beslut att permanenta insatserna hälsosupport och chefsstöd i syfte att 
minska sjukfrånvaron, KS/2021:00393 
 
Utskottet Botkyrka organisation 
§25 UBO 2021-09-16 Kompetensfonden - fördelning av medel för år 2022 
KS/2021:00307, VON/2021:00127 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Redovisning av ej verkställda beslut LSS, Q2 2021, von/2021:00018 
Redovisning av ej verkställda beslut SoL, Q2 2021, von/2021:00018 



TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] 

Vård- och omsorgsförvaltningen 2021-09-24 Kod:3.7.0.6 
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Referens Mottagare 
Kerstin Frimodig 
kerstin.frimodig@botkyrka.se 

Vård- och omsorgsnämnden 

Anmälningsärenden 
Förslag till beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av 
anmälningsärendena 
 

Sammanfattning 
Följande ärenden anmäls till vård- och omsorgsnämnden: 

Kommunstyrelsen 
§133 KS 2021-09-06, Metod för bevarande av digitala underskrifter och 
digitala beslut, KS/2021:00182 
§134 KS 2021-09-06 Beslut att permanenta insatserna hälsosupport och 
chefsstöd i syfte att minska sjukfrånvaron, KS/2021:00393 
§135 2021-09-06 Beslut att permanenta insatserna hälsosupport och 
chefsstöd i syfte att minska sjukfrånvaron, KS/2021:00393 
 

Utskottet Botkyrka organisation 
§25 UBO 2021-09-16 Kompetensfonden - fördelning av medel för år 2022 
KS/2021:00307, VON/2021:00127 
 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
Redovisning av ej verkställda beslut LSS, Q2 2021, von/2021:00018 
Redovisning av ej verkställda beslut SoL, Q2 2021, von/2021:00018 
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§ 133 

 

Metod för bevarande av digitala underskrifter och 
digitala beslut KS/2021:00182 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer metod för hantering av 

elektroniskt underskrivna beslut, daterad och intygar de 
elektroniska underskrifternas giltighet i verksamhetssystemet 
Public 360 vid signeringstillfället och därmed över tid.  
 

2. Kommunstyrelsen fastställer att det av förvaltningarnas 
informationshanteringsplaner ska framgå vilka 
handlingstyper som kan signeras elektroniskt. 

 

Sammanfattning 
I och med coronapandemin togs initiativ för att övergå till en digital 
nämndadministration. Initiativet innebar att samtliga nämnder och styrelsers 
protokoll även skulle kunna skrivas under elektroniskt. 
 
Botkyrka kommun har sedan beslutet togs succesivt övergått från en analog 
till digital hantering av nämnders och styrelsers protokoll. Då möjligheterna 
till digital signering inte funnits tidigare har en interimistisk lösning 
framtagits där signeringen sker via extern tjänst. Därefter ska den signerade 
handlingen införas i ärendehanteringssystemet Lex. Under hösten 2020 har 
dock Lex ersatts med nytt ärendehanteringssystem, Public 360, där 
signeringstjänsten är inkluderad i själva ärendehanteringen. Ärendena från 
Lex har överförts till Public 360 och till e-Arkiv. 
 
Kommunstyrelsen får i sin roll som arkivmyndighet fatta 
kommunövergripande beslut för en god arkivvård. Vården av kommunens 
digitala allmänna handlingar ska ske i det kommungemensamma e-arkivet.  
 
Genom att kommunstyrelsen intygar de elektroniska underskrifternas 
giltighet vid signeringstillfället intygas underskrifternas giltighet över tid. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-04-
01. 
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Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 

 
 

Expedieras till: 
Samtliga nämnder och förvaltningar  
Mikael Dahlin, enhetschef för arkiv 
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§ 134 

 

IT-tjänstekatalog, IT-prislista och IT-servicenivåer 2022 
KS/2021:00438 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att 40 000 000 kronor av 

årskostnaden för att leverera tjänsterna inom ram för 
SNÖVIT inte ska ingå i den månadsvisa interndebiteringen 
utan motsvarande kostnad ska istället anslagsfinansieras. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att resterande 48 000 000 kronor 
ska internfaktureras likt nuvarande princip, dock i enlighet 
med den nya prissättningen.  
 

3. Kommunstyrelsen fastställer principerna för ny prissättning.  
 

Sammanfattning 
Nuvarande interndebitering 2021 till förvaltningarna för Snövits tjänster är 
ca 93 000 000 kronor. Ny interndebitering 2022 baserad på nya priser 
uppskattas till ca 48 000 000 kronor. Resterande kostnader för IT-
tjänsteleveransen finansieras via anslag, ca 40 000 000 kronor. I enlighet 
med detta, och även i enlighet med andra effektiviseringar, föreslås nya 
priser sättas för Snövit-tjänsterna och att dessa träder i kraft 2022-01-01. 
 
Den totala kostnadsbilden 2022 för tjänsterna levererade inom ramen för 
Snövit kommer för samtliga förvaltningar vara i nivå med, eller lägre än, 
kostnaden för dessa tjänster 2021, allt annat lika. 
 
De kostnader som föreslås anslagsfinansieras är kostnader för: 

• Hållbar, långsiktig, och kompetent leveransorganisation 
(automatisering & självbetjäning, incidenthantering, 
förvaltningsstyrning, projektkontor, arkitektur) 

• IT-support 
• IT-utveckling av gemensam infrastruktur och Snövittjänsterna 

(basbemanning) 
• Delar av nät (kostnader i långa avtal avseende t ex fiber) 
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Genom dessa förändringar skapas en större tydlighet och transparens, och vi 
skapar en bättre plattform för gemensamma insatser för att digitalisera Bot-
kyrka Kommun för ökat värde för medborgare och medarbetare.  
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-06-
16. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
 

Expedieras till: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Kommunstyrelsen budgetberedning 
Andreas Dahlgren, kommunikations- och digitaliseringsdirektör 
Claes Oldenburg, konsult 
Mats Öberg, t.f. ekonomidirektör 
Annette Ödalen, controller – KLF 
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§ 135 

 

Beslut att permanenta insatserna hälsosupport och 
chefsstöd i syfte att minska sjukfrånvaron 
KS/2021:00393 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att permanenta insatserna Hälsosupport och 

Chefsstöd som ingått i pilotprojektet Arbetsmiljö och hälsa i fokus. 
 

2. Kommunstyrelsen beslutar att omfördela befintliga medel om 1 800 000 
kronor för 2021 från anslaget kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges 
medel till förfogande till kommunstyrelsen. 

 

3. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av insatser från 2022, 
7 000 000 kronor per år, hanteras inom ram för mål och budgetprocessen 
för 2022 med flerårsplan 2023 – 2025. 
 

Sammanfattning 
Botkyrka kommun deltar i en nationell förstudie som syftar till att 
möjliggöra ett skifte mot tidiga, förebyggande insatser för att minska 
sjukfrånvaro i kommuner. Under perioden oktober 2018 – september 2021 
testar kommunen tidiga insatser för målgrupperna medarbetare med risk för 
upprepad sjukfrånvaro samt chefer och arbetsplatser med hög sjukfrånvaro. 
Insatserna är Hälsosupporten (individstöd) samt Chefsstöd (stöd till chefer 
och arbetsplatser). Målet med insatserna är att minska sjukfrånvaron med 
fokus på korttidssjukfrånvaro.  
 
Covid-19 pandemin, som inträffade halvvägs in i genomförandefasen, har 
kraftigt påverkat förutsättningarna att minska sjukfrånvaron. Det är därför 
svårt att dra slutsatser om effekten av insatserna under den andra halvan av 
projekttiden. 
  
Med utgångspunkt i den sänkta sjukfrånvaron under projektets första 17 
månader, ser vi vikten av att fortsätta att prioritera arbetsmiljö- och 
hälsoarbetet i Botkyrka kommun genom att fortsätta med proaktiva insatser 
för att skapa hållbara arbetsplatser med hög frisknärvaro.  
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att insatserna Hälsosupporten och 
Chefsstödet blir en del av ordinarie verksamhet med följande finansiering: 
 

1. För finansiering av insatserna i Arbetsmiljö och hälsa i fokus under 
perioden september till december 2021 omfördelas 1 800 000 kronor 
från anslaget kommunfullmäktige/ kommunstyrelsens förfogande till 
kommunstyrelsen. 

 
2. Budget från och med 2022 och framåt på 7 000 000 kronor per år 

hanteras inom ram för mål- och budgetprocessen för 2022 med 
flerårsplan 2023 – 2025. 

 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
06-24. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är 
ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
ordförandeförslaget. 
 

Expedieras till: 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Eva Wallin, HR-direktör 
Ann-Christine Blomberg, HR-utvecklare 
Annette Ödalen, controller – KLF 
Monica Blommark, controller – KLF  
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Vård- och omsorgsförvaltningen  
 
 

 
 
Referens 

 
Mottagare 

  
Camilla Jaksch 
Maria Benninger 
Sektionsledare myndighet VOF 
 
 
 
 
 
 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut och avbrott i 
verkställighet av gynnande beslut enligt 9 § lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS.  
Redovisningen gäller första kvartalet 2021 
 
Sammanfattning 
 
Ett beslut gällande bostad med särskild service för vuxna, två beslut om biträde 
av kontaktperson, ett beslut om avlösarservice, sex beslut om daglig 
verksamhet, ett beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet samt två 
beslut om personlig assistans har rapporterats ej verkställda till Inspektionen 
för vård och omsorg, IVO.  
 
Vidare har 134 beslut om daglig verksamhet med avbrott i verkställighet 
rapporterats. 
 
Totalt har 147 beslut enligt 9 § LSS rapporterats ej verkställda/avbrott i 
verkställighet till IVO andra kvartalet 2021.  
 
Botkyrka kommun/vård- och omsorgsförvaltningen har, precis som alla andra 
kommuner, anpassat verksamheten för att skydda sårbara personer och minska 
smittspridningen av covid-19. Medborgare med daglig verksamhet 
(funktionsnedsättningsomsorg) har erbjudits anpassade och mer säkra 
alternativ ur smittspridningssynpunkt. Ingen har blivit utan stöd – däremot har 
stödet skett i annan omfattning. Det kan till exempel handla om aktiviteter i 
bostaden, utomhusaktiviteter eller aktiviteter i mindre grupper. Anpassningen 
innebär att besluten inte anses verkställda fullt ut. I april rapporterar 
kommunen därför in ett större antal ej fullt ut verkställda beslut som rör daglig 
verksamhet för personer med funktionsnedsättning.  
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Daglig verksamhet (LSS) ställde om den 16 april 2020 efter beslut i 
krisledningsnämnden. Beslutet innebar att daglig verksamhet erbjuds utanför 
de vanliga lokalerna, till exempel i medborgarens hem. Den 12 oktober 2020 
övergick verksamheten till att utgå från de vanliga lokalerna, men med 
smittskyddsrestriktioner.  
 
Samtliga medborgare har erbjudits anpassade och mer säkra alternativ ur 
smittspridningssynpunkt. Ingen har blivit utan stöd – däremot har stödet skett i 
annan omfattning.  En del brukare har tackat nej till annat eller anpassat stöd. 
 
Daglig verksamhet erbjöds från 16 april i anpassad form istället för i lokalerna. 
Personal från daglig verksamhet har kommit överens med de boende och 
genomfört aktiviteter med medborgarna i deras hem eller utomhus. Daglig 
verksamhet öppnade igen men i mindre grupper och i anpassad form den 12 
oktober 2021.  
 
Brukare har fått hjälp av utförarna att kontakta myndighet om de har behov av 
annat stöd under tiden insatserna inte utförts eller anpassats.   
 
Regelbunden avstämning mellan Avux och VOF har ägt rum under hela 
pandemin. Handläggare har också särskilt kontaktat brukare som tackat nej till 
anpassad daglig verksamhet för att om möjligt erbjuda annat stöd i någon 
form. Handläggare på myndighet LSS och SoL under 65 har följt upp 
brukarnas situation.  
 
 
Bakgrund 
Kommunen har rapporteringsskyldighet enligt 28 f – g §§ LSS att till 
inspektionen för vård- och omsorg, IVO, och till kommunens revisorer lämna 
uppgifter om alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre 
månader från dagen för beslutet. Skyldigheten gäller även för gynnande beslut 
som inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten 
avbröts. För varje beslut anges tidpunkt för beslutet och vilken typ av insats 
beslutet gäller samt uppge skälen till dröjsmålet. 
Rapporteringen ska ske på individnivå. 
 
Se bifogad sammanställning. 
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Sammanställning av rapporterade gynnande beslut enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade, LSS, som inte verkställts inom 3 
månader. Samt gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre 
månader från den dag då verkställigheten avbröts. 
 

 
Gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader 
 
INSATS OCH LAGRUM SOM 
BESLUTET GÄLLER  

BESLUTS-  
DATUM  

TID SOM FÖRFLUTIT 
FRÅN BESLUTSDAG  

Kön ÖVRIGA KOMMENTARER  

Daglig verksamhet enligt 9 § 
10 LSS 
 

2020-10-12  10 MÅNADER K Daglig verksamhet har tidigare inte 
kunnat erbjuda plats pga av corona 
men kunde erbjuda plats v.15 som 
den enskilde tackade nej till då hon 
tyckte att hon inte passade in på den 
verksamheten. Daglig verksamhet 
avvaktar svar om hur hon vill göra 
framöver. 

     

Daglig verksamhet enligt 9 § 
10 LSS 

2020-08-24 12 MÅNADER M Den enskilde har blivit erbjuden plats 
på daglig verksamhet 2021-01-25. 
den enskilde har ännu inte börjat på 
verksamheten. Verksamhetsledare på 
daglig verksamhet har försökt kontakt 
med mamman, men inte lyckats. Den 
enskilde vill vänta med daglig 
verksamheten i dagsläget pga av 
smittoläget. 

Personlig assistans enligt 9 § 
2 LSS 
 

2020-09-02 11 MÅNADER K Annat skäl: 
 
Den enskilde anser att sedan tidigare 
beviljade hemtjänstinsatser enligt SoL 
tillgodoser behovet bättre. Brukaren 
vill dock inte avsäga sig personlig 
assistans. 
 
Den enskilde inväntar dom rörande 
överklagat beslut att delvis avslå 
personlig assistans och vill inte avsäga 
sig personlig assistans innan dom 
kommer. 

     

Daglig verksamhet enligt 9 § 
10 LSS 

2020-06-22 14 MÅNADER M Har inte verkställts på grund av 
Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om i annan form pga Covid-19. 
2020-10-12 återöppnade daglig 
verksamhet med anpassad verksamhet 
och den enskilde började på sin dagliga 
verksamhet 2020-10-19 med en dag 
per vecka, sedan några månader 
tillbaka har de kunnat den enskilde 2 
dagar per vecka. 

     

Daglig verksamhet enligt 9 § 
10 LSS 

2020-03-20 17 månader M I kontakt med arbetskonsulent gällande 
den enskildes verkställighet av daglig 



verksamhet informeras om att den 
enskilde valt att tacka nej till erbjudande 
om daglig verksamhet 2021-04-12 samt 
2021-07-18. Alan vill vänta tills platser 
på ICA eller Coop öppnar upp igen och 
ha sin dagliga verksamhet där. 
 
Tackat nej till erbjudanden: 
2021-04-18 
2021-07-18 

Biträde av kontaktperson 
enligt 9 § 4 LSS 

2020-09-01 11 MÅNADER K Enligt den enskilde var det ingen person 
som passade och nu under 2021 menar 
en enskilde att den mår för dåligt för att 
orka. 
 
Den enskilde har tackat nej till 
erbjudande då hen uppgett att det varit 
mycket med flytt och den enskilde varit 
väldigt orolig och stressad över det. 
 
Tackat nej till erbjudande: 
2020-09-14 
2021-04-08 

Avlösarservice i hemmet enligt 
9 § 5 LSS 

2020-12-21 8 MÅNADER M Tid för uppstartsmöte har inte kunnat 
bokas in då en av den enskildes 
föräldrar varit bortresta som velat vara 
med.  
Det har fortsatt inte gått att boka in ett 
uppstartsmöte då båda föräldrarna velat 
vara med och det har inte varit möjligt 
av privata skäl. 

Korttidsvistelse utanför det 
egna hemmet enligt 9 § 6 LSS 

2020-12-21 8 MÅNADER M Tid har inte kunnat bokas för 
uppstartsmöte. Den enskildes ena 
förälder har varit bortrest och som 
önskat delta vid uppstartsmöte, därav 
har inte insatsen kommit igång. 
Det har fortsatt inte gått att boka in ett 
uppstartsmöte då båda föräldrarna velat 
vara med och det har inte varit möjligt 
av privata skäl. 

Persolig assistans enligt 9 § 2 
LSS 

2021-04-19 4 MÅNADER M Den enskilde har överklagat beslut om 
personlig assistans och vill inte ta emot 
insatsen under tiden. Den enskilde har 
valt att använda  
hemtjänst som han har beviljat istället. 

Bostad med särskild service 
för vuxna enligt 9 § 9 LSS 

2021-02-25 6 MÅNADER K Den enskilde har tackat nej till 
erbjudanden om boendeplats då 
enskildes anhörig önskar att hen får 
hamna på samma boende som sin bror. 
Den enskilde har fortsatt personlig 
assistans beviljad. 

Biträde av kontaktperson 
enligt 9 § 4 LSS 

2021-01-12 7 MÅNADER K Den enskilde har inte varit tillgänglig 
för att verkställa beslutet till följd av 
sjukdom eller att det inte har passat. 

Daglig verksamhet enligt 9 § 
10 LSS 

2021-03-15 5 MÅNADER M Den enskildes utskrivningsplanering 
från Rättspsyk har pausats på 
obestämd 
tid. Kontinuerlig kontakt hålls med 
kurator från Rättspsyk ang ärendet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Avbrott i verkställighet 
 
 
INSATS OCH LAGRUM SOM 
BESLUTET GÄLLER 

 
DATUM FÖR 
AVBROTTET 

 
TID SOM FÖRFLUTIT 
FRÅN DATUM FÖR 
AVBROTT 

 
Kön 

 
ÖVRIGA KOMMENTARER  

 
Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Annat skäl; 
Den enskilde erbjöds aktivitet två 
tillfällen per vecka under april-oktober 
2020 när daglig verksamhet ställde om, 
och tackade ja ungefär hälften av dessa 
tillfällen. I dagsläget vistas hon på DV 
tre dagar/vecka, "normal arbetstid" är 
fyra tillfällen/vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde har haft reducerad tid på 
daglig verksamhet sedan pandemins 
start. Har beslut om fem dagar veckan, 
heltid. Den enskilde går varje vecka 
men minskat antal timmar per dag. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde har erbjudits återgå till 
verksamheten på Second hand men 
valt att aktivt tacka nej på grund av 
missnöje med arbetsuppgifterna. 
Sökande vill arbeta på 
teknikavdelningen där han var 
innan pandemin. Avdelningen är sedan 
pandemins utbrott fortsatt stängd. 

     

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde har fortsatt reducerad 
tid på daglig verksamhet, tre dagar 
per vecka. Den enskilde s verksamhet 
återöppnar under september på heltid 
och den enskilde planeras kunna 
erbjudas sin ordinarie tid från och med 
september 2021. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-08-24 12 MÅNADER K Sedan 2021-03-26 går den enskilde 
på daglig verksamhet två dagar per 
vecka istället för tre dagar som den 
enskilde har beslut om. Verksamheten 
har reducerad arbetstid pga av Covid-
19 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Under perioden 2020-04-16 till 
2020-10-12 har daglig verksamhet 
ställt om sina verksamheter pga 
Covid-19. Den enskilde har erbjudits 
daglig verksamhet i annan form under 
denna perioden, tackat nej. 2020-10-12 
återöppnade daglig verksamhet 
med anpassad verksamhet och den 
enskilde har då återgått till sin ordinarie 
verksamhet med reducerad tid, går på 
daglig verksamhet tre dagar per vecka 
istället för ordinarie fyra dagar. 
____________________________ 
Den enskilde går fortsatt tre dagar i 
veckan istället för sin ordinarie tid som 
är fyra dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-10-12 10 MÅNADER M Den enskilde har fortsatt erbjudits 
daglig verksamhet med en omfattning 
om 3 dagar/vecka p g a rådande 
omständigheter. Grundbeslutet avser 5 
dagar/vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Erbjuden reducerad tid i verksamheten 
(en dag mindre per vecka) pga 
anpassningar i verksamheten till 
följd av Covid-19 restriktioner. Har 
under perioden minskat omfattningen 
ytterligare på egen begäran av andra 
skäl. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-10-12 10 MÅNADER K Den enskilde går fortsatt varannan 
vecka på daglig verksamhet pga 
Covid-19. Det planeras för återgång till 



vanliga arbetstider under hösten 2021. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-17 16 MÅNADER K Den enskilde går tre dagar på daglig 
verksamhet sedan 2021-05-24. Den 
enskilde har själv valt att gå tre dagar 
per vecka istället för fem dagar. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde arbetar fortsatt deltid, två 
dagar per vecka istället för tre. Det är 
efter den enskilde eget önskemål. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-10-23 10 MÅNADER K Den enskilde har tackat nej att komma 
tillbaka till daglig verksamhet pga 
hälsoskäl och pandemin. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-10-12 10 MÅNADER K Från 2021-07-06 går den enskilde fem 
dagar i veckan mellan 10-14 på sin 
dagliga verksamhet. Den enskilde går 
fortfarande inte sin ordinarie arbetstid. 
Den enskilde har personlig assistans 
beviljat. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-10-12 10 MÅNADER M Den enskilde går fortsatt två dagar per 
vecka på daglig verksamhet pga av 
Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde hade under perioden april 
till oktober 2020 insats från DV, så gott 
som dagligen i annan form, anpassat.. 
12 oktober 2020 återöppnade daglig 
verksamhet och den enskilde är då på 
sin daglig verksamhet vanlig tid men 
varannan vecka istället för varje vecka. 
________________________ 
Den enskilde går fortsatt reducerad tid 
på daglig verksamhet. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde går fortsatt två dagar per 
vecka på daglig verksamhet pga av 
Covid-19. Reducerad tid. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-10-12 10 MÅNADER K Den enskilde är fortsatt hemma pga 
Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde går fortsatt varannan 
vecka. Den enskilde kommer erbjudas 
ordinarie tider under veck 33/34. Oklart 
om exakt datum, därav fortsatt avbrott i 
verkställighet 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde är på sin dagliga 
verksamhet fortsatt endast två dagar i 
veckan till följd av restriktioner. Oklart 
i dagsläget när det sker en förändring/ 
utökning av antal dagar. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde går fortsatt reducerad tid 
på daglig verksamhet pga av Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-08-01 12 MÅNADER M Tackat fortsatt nej till att gå till daglig 
verksamhet pga av oro för Covid-19.  

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde har fått reducerade 
tider på daglig verksamhet sedan 
återöppnanden 2020-10-12. Den 
enskilde går varannan vecka från 
oktober 2020. 
Ingen förändring i nuläget av tider. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde har erbjudits att arbeta 
fem dagar per vecka men väljer att 
fortsätta med fyra dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde har fortsatt avböjt 
återgång till daglig verksamhet pga av 
Covid-19. Tackat nej till insats i 
hemmet. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde går fortsatt 2 dagar i 
veckan till daglig verksamhet pga 
pandemin, dock planeras den enskilde 
återkomma till heltid 5 dagar/veckan 
under september 2021. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Sedan 2021-08-16 har den enskilde 
gått två dagar i veckan på daglig 
verksamhet, resterande tid arbetar 
den enskilde hemifrån. Den enskilde 
får även stöttning av personal från 



verksamheten. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde har sin verksamhet förlagd 
på Coop, men sedan återöppningen 
vistas han tre tillfällen/vecka på annan 
Daglig Verksamhet, tre tillfällen är hans 
eget önskemål. När Coop återöppnar 
2021-10-01 så kommer han åter till det 
samn vill han arbeta fem tillfällen/vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-03-01 17 MÅNADER K Den enskilde tackar fortsatt nej till 
återgång till daglig verksamhet på grund 
av rädsla för Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-17 16 MÅNADER M Den enskilde har planerats återgå till 
daglig verksamhet under augusti, oklart 
datum. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-09-04 11 MÅNADER M Den enskilde är fortsatt hemma på 
grund av Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde har fortsatt reducerade 
tider på daglig verksamhet, den 
enskilde kommer erbjudas sina 
ordinarie tider under september 2021. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde har fortsatt minskad tid på 
daglig verksamhet, fyra dagar i veckan 
istället för fem dagar pga av Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde arbetar fortsatt varannan 
vecka istället för varje vecka på daglig 
verksamhet. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde har erbjudits daglig 
verksamhet i ordinarie arbetstid, men 
har valt att tacka nej till detta. Den 
enskilde önskar behålla det schema 
han har idag, dvs hel måndag, halv 
torsdag och halv fredag, sammanlagt 15 
timmar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde har fortsatt två dagar i 
veckan på daglig verksamhet pga av 
Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-10-07 10 MÅNADER M Den enskilde har sporadisk närvaro på 
daglig verksamhet, frånvaro på grund 
av sjukdom. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-03-31 17 MÅNADER M Den enskilde är fortsatt varannan vecka 
på daglig verksamhet. Förhoppning att 
snart kunna återgå till ordinarie schema 
finns nu efter sommaren. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-11-03 9  MÅNADER K Den enskilde arbetar fortsatt reducerad 
tid. Planeras återgå till full tid i 
september 2021. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde har fortsatt avböjt att 
komma till daglig verksamhet pga 
Covid-19. Har erbjudits insatser i 
hemmet. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-17 16 MÅNADER K Den enskilde har fortsatt daglig 
verksamhet från hemmet tre dagar per 
vecka. Ingen planering om återgång till 
daglig verksamhet fem dagar per vecka 
i dagsläget. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-10-12 10 MÅNADER K Den enskilde går fortsatt varannan 
vecka på daglig verksamhet. Vid 
kontakt med daglig verksamhet 
framkommer att den enskilde planeras 
in i verksamheten på full tid under 
hösten 2021. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde har fortsatt anpassad 
verksamhet, två dagar i veckan istället 
för tre då verksamheten håller stängt 
pga av Covid-19 samt antalet personer 
som får vistas i lokalen samtidigt. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Enskilde erbjuds fortsatt daglig 
verksamhet tre dagar i veckan istället 
för ordinarie arbetstider som är fyra 
dagar i veckan. I dagsläget oklart när 
det kan utökas. 



Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde går fortsatt två dagar i 
veckan på daglig verksamhet, istället för 
tre dagar i veckan. Har två placeringar 
och på den som enskilde har i en ICA 
butik har det fortfarande inte kommit 
information när enskilde kan återgå till 
den verksamheten. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde valde att säga upp sin 
plats på Hornbach i samband med 
pandemin. Just nu har han ingen Daglig 
verksamhet eftersom han önskar 
avvakta tills omständigheterna tillåter. 
Handläggare har regelbunden kontakt 
med honom. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-10-12 10 MÅNADER K Den enskilde har fortsatt tre dagar per 
vecka i annan form. Pga av Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-09-24 11 MÅNADER K Från och med den 1/2-21 deltog den 
enskilde 1 dag/veckan, från 30/6 -21 två 
dagar i veckan. Den enskilde planeras 
arbeta oridinarie tider enligt beslut, fem 
dagar i veckan, i september 2021. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-03-01 17 MÅNADER M Den enskilde går sedan 2021-05-17 
varannan vecka på daglig verksamhet , 
reducerade tider pga av Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde har haft sin daglig 
verksamhet i hemmet istället för på 
verksamheten. Det är fortsatt verkställt 
så. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde arbetar fortsatt tre dagar 
per vecka på daglig verksamhet efter 
eget önskemål. Under hösten planeras 
att utöka till ordinarie tid fem dagar per 
vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde har fortsatt reducerad tid 
på daglig verksamhet pga av Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-03-20 17 MÅNADER K Den enskilde har fortsatt tackat nej 
till daglig verksamhet pga av oro för 
Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde är fortsatt på daglig 
verksamhet med två dagar per vecka 
istället för fem dagar, nu enligt eget 
önskemål. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde har tackat nej till 
att komma tillbaka till sin daglig 
verksamhet pga pandemin, samt hon 
har blivit sämre i sin demens. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-01-23 20 MÅNADER M Den enskilde testar ny daglig 
verksamhet med omfattningen tre dagar 
i veckan sedan en tid tillbaka, har inte 
återgått till ordinarie tider. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde arbetar fortsatt varannan 
vecka på daglig verksamhet. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde har fått reducerade tider 
på daglig verksamhet pga av Covid-19, 
samma tider gäller fortfarande. Den 
enskilde har boende med särskild 
service beviljad. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde arbetar fortsatt tre dagar 
per vecka, mne planeras återgå till 
ordinarie tid under september 2021. 

Daglig verksamhet enligt 9 § § 
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde går en gång i veckan, har 
fått erbjudande om att utöka antalet 
timmar, men vill inte. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-10-12 10 MÅNADER M Den enskilde tackar fortsatt nej till 
daglig verksamhet pga Covid-19 
då han tillhör riskgrupp. Den 
enskilde har assistansersättning från 
Försäkringskassan och har även 
beviljats personlig assistans på daglig 
verksamhet. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-12-29 8 MÅNADER M Den enskilde är fortsatt inte deltagande 
i verksamheten. Den enskilde 
ville avvakta med att delta i daglig 
verksamhet tills han fått vaccin mot 



Covid-19. Den enskilde har heller 
inte varit på verksamheten efter att 
vaccination är fullföljd. Uppföljning 
kommer göras inom kort. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-12-01 8 MÅNADER K Den enskilde är fortsatt hemma från 
daglig verksamhet pga av Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde är på sin dagliga 
verksamhet fyra dagar per vecka istället 
för ordinarie tid fem dagar per vecka. 
Den enskilde har begärt det själv. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde går fortsatt deltid på 
daglig verksamhet, det vill säga 
varannan vecka på grund av pandemin 
och restriktioner. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde går fortsatt deltid på 
daglig verksamhet, fyra dagar per vecka 
istället för fem. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde går fortsatt reducerad 
tid, tre dagar per vecka, på daglig 
verksamhet. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde har blivit erbjuden 
återgång till daglig verksamhet med 
ordinarie tider men tackat nej till att 
komma tillbaka till daglig verksamhet i 
dagsläget. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde går tre dagar i veckan 
på annan daglig verksamhet än sin 
ordinarie verksamhet. Den enskilde 
har erbjudits sedan maj 2021 att gå 
sin ordinarie tid som är 4 dagar per 
vecka på annan verlsamhet men tackat 
nej. Arbetsledare tror att den enskilde 
återgår till ordinarie arbetstider när hans 
verksamhet åter öppnar. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Enskilde har sedan maj 2021 erbjudits 
ytterligare en dag. Går nu fyra dagar i 
veckan istället för fem dagar i veckan. 
Förhoppning om att inom kort kunna 
erbjuda fem dagar i veckan. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-01 16 MÅNADER K Den enskilde planeras återgå till daglig 
verksamhet under hösten 2021. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K är i dagsläget på daglig 
verksamhet 1 dag/vecka, hon har 
erbjudits att utöka arbetstiden men vill 
avvakta/fundera eftersom hon trivs bra 
som det är nu. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-06-01 14 MÅNADER K Den enskilde är fortsatt hemma pga 
Covid-19 och går inte till sin dagliga 
verksamhet. Uppföljning av insats 
kommer ske inom kort. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde har tackat nej till 
all erbjuden verksamhet sedan 
återöppningen. telefonkontakt. Vi siktar 
på att kunna öppna verksamheten på 
Coop, där den enskilde ingår tidigt i 
oktober, och han kommer då att återgå 
till full tid det vill säga 2021-10-01. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde är fortsatt hemma från 
daglig verksamhet pga Covid-19. I 
kontakt med anhöriga planeras att den 
enskilde ska återgå till verksamhet i 
september 2021. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-03-15 17 MÅNADER M Den enskilde är fortsatt hemma från 
daglig verksamhet pga av oro för 
Covid-19. Enligt den enskildes föräldrar 
hoppas de på en återgång i höst till 
daglig verksamhet. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde är fortsatt hemma från 
daglig verksamhet pga av Covid-19. 
Väntas åter under hösten 2021. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde har sedan vecka 30 2021 
återgått till sin dagliga verksamhet med 



en timme per vecka. Grundbeslut på 
fem dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde går tre dagar i veckan på 
daglig verksamhet istället för fyra dagar 
per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde har fortsatt varannan 
vecka på daglig verksamhet. Den 
enskilde har dock inte varit närvarande 
på daglig verksamhet på grund av dåligt 
mående/sjukdom. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-10-12 10 MÅNADER M Sedan återöppning 12 oktober 2020 har 
den enskilde arbetat tre dagar i veckan 
istället för fem dagar som är ordinarie. 
Under våren 2021 har man kunnat 
utöka till fyra dagar i veckan och målet 
är att inom kort kunna utöka till fem 
dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-10-12 10 MÅNADER M Mawdo avstår fortfarande från daglig 
verksamhet då han tillhör riskgrupp för 
Covid-19 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2021-03-01 5 MÅNADER M Den enskilde går tre dagar i veckan 
istället för fem dagar, anpassningar i 
verksamheten pga av Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-10-12 10 MÅNADER M Den enskilde har vid återöppnande 
av daglig verksamhet 2020-10-12 
tackat nej till att återgå till någon 
form av verksamhet. Under juni, 
2021-06-07, återgick den enskilde till 
daglig verksamhet med två dagar i 
veckan istället för ordinarie tid. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde har fortsatt tackat nej till 
att återgå till daglig verksamhet pga av 
Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde går fortsatt på daglig 
verksamhet i reducerad omfattning, 
det vill säga fyra dagar istället för fem 
dagar. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde går fortsatt varannan 
vecka på daglig verksamhet. Den 
enskilde har blivit erbjuden daglig 
verksamhet varje dag med färre timmar 
per gång men tackat nej. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde har fortsatt tackat nej till 
att återgå till daglig verksamhet, Dialog 
har förts om att kanske prova jobba 
deltid från oktober 2021. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde är inte igång ännu på 
grund av pandemin. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde har blivit erbjuden att 
jobba ordinarie schema, men har tackat 
nej och vill fortsätta jobba tre dagar i 
veckan, tisdag, onsdag och torsdag, 
sammanlagt 21 timmar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-17 16 MÅNADER M Sedan 1 april 2021 är den enskilde på 
plats på daglig verksamhet , tre dagar 
i veckan. Den enskilde är beviljad fem 
dagar i veckan men har ansökt om att få 
minskad tid till tre dagar i veckan. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde erbjuds fortsatt daglig 
verksamhet två dagar i veckan istället 
för fem dagar i veckan som är ordinarie 
tid. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-17 16 MÅNADER K Den enskilde har fortsatt varannan 
vecka på daglig verksamhet. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde har tackat nej till insats 
med personal från DV pga Covid-19, 
pga anhörigas oro. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Föräldrarna vill ta hand om den enskilde 
själv i hemmet pga Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde har fortsatt haft sina 
ordinarie arbetstider på annan 
verksamhet än ordinarie, oklart om och 
när den enskilde kan återgå till ordinarie 



verksamhet. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde har fortsatt fyra dagar 
per vecka på daglig verksamhet. Under 
hösten planeras den enskildes 
placering öppna vilket möjliggör att han 
ska kunna återgå till full tid. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde är på daglig verksamhet i 
minskad omfattning, på egen begäran. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-06-10 14 MÅNADER K Den enskilde går fortsatt två dagar per 
vecka. Daglig verksamhet ska ses över 
om de kan öppna upp för flera dagar. 
Resterande 3 dagar går hon på lärvux. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-01 16 MÅNADER K Verksamhetsledare uppger att den 
enskilde konsekvent tackat nej till daglig 
verksamhet sedan april 2020 på grund 
av Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-10-12 6 MÅNADER K Den enskilde går på daglig verksamhet 
varannan vecka istället för varje vecka 
på grund av anpassningar för Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde har tackat nej till daglig 
verksamhet under pandemin och kom 
tillbaka på deltid under vecka 30 2021. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde har fortsatt tacka nej till 
återgång till daglig verksamhet. Enligt 
uppgifter från god man planeras den 
enskilde återgå i september 2021. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde är är på daglig 
verksamhet tre dagar i veckan och 
sedan läser han kurs på Lärvux 1 
dag/vecka. Ej sina ordinarie tider. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde går fortsatt två dagar 
per vecka på daglig verksamhet. I 
september planeras den enskilde 
återgå 
till sina ordinarie tider det vill säga tre 
dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde är fortsatt på daglig 
verksamhet reducerad tid. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-03-16 17 MÅNADER M Den enskilde har ännu inte kommit 
igång med daglig verksamhet på grund 
av coronaliknande skäl. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-08-01 12 MÅNADER M Den enskilde går fortsatt varannan 
vecka på daglig verksamhet mellan 
11 och 14. Den enskilde har beviljats 
tillfällig utökning av personlig assistans 
för tiden som han inte är på daglig 
verksamhet. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-10-12 10 MÅNADER M Den enskilde går fortsatt varannan 
vecka på daglig verksamhet pga 
Covid-19, planen är att under hösten 
2021 successivt återgå till sina vanliga 
arbetstider. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Pga Covid-19 går den enskilde fortsatt 
reducerad tid på daglig verksamhet. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-17 16 MÅNADER M Den enskilde har fortsatt reducerade 
tider på dalig verksamhet, 3 dagar i 
veckan istället för ordinarie arbetstid 4 
dagar i veckan. Den enskilde kommer 
återgå till ordinarie tid när den aktuella 
situationen tillåter. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-10-12 10 MÅNADER M Föräldrarna vill inte att sonen ska gå 
på daglig verksamhet förrän han är 
fullt vaccinerad, han har andra dosen 
kvar sedan planeras återgång till daglig 
verksamhet.. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-10-12 10 MÅNADER M Beslut om daglig verksamhet har inte 
kunnat verkställas pga av Covid-19. 
Från 2020-10-12 går den enskilde tre 
dagar i veckan på daglig verksamhet, 
planeras öka successivt antal dagar 
till fem per vecka enligt beslut. Den 
enskilde är nöjd med tre dagar per 
vecka. 



Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-01 16 MÅNADER K Den enskilde har fortsatt reducerad tid 
på daglig verksamhet pga av Covid-19, 
enligt eget önskemål. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde arbetar fortsatt två dagar 
istället för tre dagar per vecka på daglig 
verksamhet pga anpassningar av 
verksamheten pga Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde blev i april 2021 erbjuden 
att att gå sina ordinarie tider men 
valde att bara gå en dag i veckan. 
Verksamheten planerar att ha möte 
med 
henne under hösten kring återgång till 
daglig verksamhet. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde är inte igång på Daglig 
verksamhet på grund av hälsoskäl. Hon 
är välkommen tillbaka till enheten när 
hon är redo. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde har fortsatt inte 
kommit till daglig verksamhet efter 
"återöppnandet" i oktober pga rädsla 
för pandemin, Stödassistenter har 
kontinuerlig kontakt med Servan och 
hans anhöriga och planering att han 
inledningsvis ska komma till daglig 
verksamhet på fredagar kvarstår. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde erbjuds fortsatt tre dagar i 
veckan på daglig verksamhet, istället för 
ordinarie tid som är fem dagar.. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2021-02-15 6 MÅNADER M Den enskilde har tackat nej med att 
börja nu med daglig verksamhet, vill 
börja efter sommaren. Vill avvakta pga 
pandemin. Beslutet har verkställt men 
insatsen har inte kommit igång än. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde är rädd för att gå till daglig 
verksamhet och vill vänta tills hon har 
fått två doser av vaccin. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-03-10 17 MÅNADER M Den enskilde har inte närvarat på daglig 
verksamhet pga försämrat mående, 
varit 
inlagd. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde går inte alls på daglig 
verksamhet på grund av sin försämring 
i hälsan samt var inlagt på sjukhuset 
våren 2021. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2019-12-11 30 MÅNADER K Den enskilde står i kö till en enskild 
placering, företag har ej pga covid-19 
tagit emot nya under 2020-21. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde har daglig verksamhet tre 
dagar per vecka på distans och inte på 
verksamheten. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-10-12 10 MÅNADER K Den enskilde deltar i daglig verksamhet 
3 dagar/vecka p g a omställningen pga 
corona. Den enskildes beslut är på fem 
dagar per vecka. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde arbetar två dagar i 
veckan, grundbeslut på 5 dagar per 
vecka. Anpassningar pga av Covid-19. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde har fortfarande 
neddragning med en dag i veckan, går 
nu fyra dagar i veckan mot normala 5 
dagar i veckan. Verksamheten behöver 
fortsatt göra anpassningar pga av 
Covid-19 och kan inte ha för många 
deltagare i lokalen samtidigt. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Erbjuds fortsatt reducerad tid i 
verksamheten (varannan vecka)) pga 
anpassningar till följd av Covid-19 
restriktioner. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-10-12 10 MÅNADER K Den enskilde är fortsatt hemma från 
daglig verksamhet pga av Covid-19. 
Uppföljning kommer ske inom kort. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-10-12 10 MÅNADER K Den enskilde går fortsatt varannan 
vecka på daglig verksamhet pga 



 

Covid-19, planen är att successivt 
återgå till normal verksamhet under 
hösten 2021. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde jobbar fortfarande två 
dagar i veckan, men dialog har förts om 
att öka hennes arbetsdagar. Hennes 
eget önskemål är fyra dagar per vecka 
vilket kan bli möjligt under hösten 2021. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER M Den enskilde går fortsatt varannan 
vecka på daglig verksamhet pga 
Covid-19. Väntas under hösten återgå 
till ordinarie arbetstid. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde går fortsatt varannan 
vecka på daglig verksamhet pga 
Cocid-19. Den enskilde planeras inom 
kort kunna gå på heltid igen, oklart 
exakt när detta sker. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2021-03-01 5 MÅNADER M Den enskilde är sjukskriven till 
2021-09-15 därav avbrott från daglig 
verksamhet. 

Daglig verksamhet enligt 9 §  
10 LSS 

2020-04-16 16 MÅNADER K Den enskilde har fortfarande inte 
kommit igång på grund av psykisk 
ohälsa. 
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Sammanställning av rapporterade gynnande beslut enligt 
Socialtjänstlagen SoL, som inte verkställts inom 3 månader. Samt 
gynnande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från den 
dag då verkställigheten avbröts. 
 
RAPPORTEN AVSER KVARTAL 2 år 2021 

 
Gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader 
 
INSATS OCH 
LAGRUM SOM 
BESLUTET GÄLLER  

BESLUTS-  
DATUM  

TID SOM 
FÖRFLUTIT FRÅN 
BESLUTSDAG  

Kön ÖVRIGA KOMMENTARER  

 

Permanentboende, Särskilt boende 

Permanent boende, 
Särskilt boende. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2019-06-24 17 månader K Den enskilde har tackar nej till 
erbjudande: 
2021-07-05 
2021-04-20 
2021-01-20 
2020-10-21 
2020-08-12 
2020-06-08 
2020-02-28 
2020-01-03 
2019-10-08 

Permanent boende, 
Särskilt boende. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2021-04-14 5 månader K Den enskilde har tackar nej till 
erbjudande: 
2021-04-26 
2021-05-28 
2021-07-21 

Permanent boende, 
Särskilt boende. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2021-04-21 5 månader M Den enskilde har tackar nej till 
erbjudande: 
2021-05-19 
2021-05-23 
2021-06-23 

 

Dagverksamhet öppnat utifrån anpassning till Covid, brukare ej fått plats 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-02-19 19 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-06 18 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-10 18 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  
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Vård- och omsorgsförvaltningen 
Myndighet  
 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-12 18 månader M Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-24 
 
 

18 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-24 18 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-05-26 16 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-10-01 11 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits och tackat ja till 
promenadstöd /social samvaro i väntan 
på plats. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-10-16 11 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-10-16 11 månader M Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-11-24 10 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-11-24 10 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats.  

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2021-03-25 6 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2021-04-14 5 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2021-04-24 5 månader M Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 



 

   

2021-09-06 

3 [5] 

 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
Myndighet  
 

plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2021-04-24 5 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2021-04-29 5 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2021-05-06 4 månader M Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2021-05-06 4 månader M Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2021-05-07 4 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare har inte fått någon 
plats. Har erbjudits promenadstöd 
/social samvaro i väntan på plats. 

 

Dagverksamhet öppnat utifrån anpassning till Covid, brukare fått plats men inte alla beviljade 
dagar 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 
 

30 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 
 

30 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 
 

30 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 
 

30 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 
 

30 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 30 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 30 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 
Myndighet  
 

anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 30 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 30 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 30 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 30 månader K Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 30 månader M Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 30 månader M Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 30 månader M Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 30 månader M Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 
 

30 månader M Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 
 

30 månader M Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

Dagverksamhet. 
Kapitel 4 §1 SoL 

2020-03-20 
 

30 månader M Dagverksamheten stängd 2020-03-20 
pga Covid. Öppnade 2020-09-21 med 
begränsade platser utifrån Covid 
anpassning. Brukare fått plats men inte 
alla beviljade dagar. 

 

Boendestöd  

Boendestöd enligt 
Kapitel 4 §1 SoL 

2021-01-11 8 månader K Enskild väntar träningslägenhet från 
socialförvaltningen, varpå 
boendestödsinsatsen ska verkställas i 
samband med boendeplacering. 
 
Den enskilde har inte varit tillgänglig för 
uppstart av insatsen. 
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Vård- och omsorgsförvaltningen 
Myndighet  
 

Boendestöd enligt 4 
kap 1 § SoL 

2021-01-12 8 månader K Den enskilde har inte varit tillgänglig 
för att verkställa beslutet till följd av 
sjukdom eller att det inte har passat. 

Särskilt boende enligt 
4 kap 1 § SOL 

2021-02-18 6 månader M Den enskildes utskrivningsplanering 
från Rättspsyk har pausats på 
obestämd 
tid. Kontinuerlig kontakt hålls med 
kurator på Rättspsyk. 
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Vård och omsorgsförvaltningen  
Myndighet  

 
Referens 

 
Mottagare 

Camilla Jaksch   
Maria Benninger 
Sektionsledare 
 
 
 
 
 
 

Vård- och omsorgsnämnden 
 

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut och avbrott i 
verkställighet av gynnande beslut enligt 4 kapitlet 1 § social-
tjänstlagen, SoL. 
Redovisningen gäller andra kvartalet 2021 
 
Sammanfattning 
3 beslut gällande särskilt boende, 20 beslut gällande dagverksamhet, 18 beslut 
gällande avbrott i dagverksamhetensverkställighet och 3 beslut gällande boen-
destöd har rapporterats ej verkställda till Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO.  
 
Totalt har 44 beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen rapporterats ej verk-
ställda till IVO andra kvartalet 2021. 
 
 
Botkyrka kommun/vård- och omsorgsförvaltningen har, precis som alla andra 
kommuner, anpassat verksamheten för att skydda sårbara personer och minska 
smittspridningen av covid-19. Medborgare med dagverksamhet (äldreomsorg) 
har erbjudits anpassade och mer säkra alternativ ur smittspridningssynpunkt. 
Ingen har blivit utan stöd – däremot har stödet skett i annan omfattning.  An-
passningen innebär att besluten inte anses verkställda fullt ut. I kvartal 2 rap-
porterar kommunen därför fortfarande in ett större antal ej fullt ut verkställda 
beslut som rör dagverksamhet för äldre. En del brukare har tackat nej till annat 
eller anpassat stöd. 
 
 
Dagverksamheten för äldre stängdes tillfälligt den 20 mars 2020 och öppnade i 
anpassad form den 21 september 2020. Beslutet togs av vård- och omsorgs-
nämnden utifrån smittspridningssynpunkt och utifrån att Folkhälsomyndig-
heten uppmanade äldre över 70 år att begränsa sina sociala kontakter. 
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Under den tillfälliga stängningen av dagverksamheten erbjöds äldre med beslut 
om dagverksamhet stöd via hemtjänsten utifrån behov och önskemål. Medbor-
gare utan verkställda beslut erbjöds promenadstöd (detta gäller inte från stäng-
ning utan från fjärde kvartalet 2020). Från september 2020 har dagverksam-
heten startat igen men i mindre grupper och i halvdagar.  
 
Brukare har fått hjälp av utförarna att kontakta myndighet om de har behov av 
annat stöd under tiden insatserna inte utförts eller anpassats.   
Brukare som inte fått sina beslut verkställda inom dagverksamheten har bevil-
jats mer hemtjänstinsatser när behov förelegat och/eller kontaktats av myndig-
het med erbjudande om promenadstöd i stället för dagverksamhet. 
 
 
Bakgrund 
Kommunen har rapporteringsskyldighet enligt 16 kapitlet 6 f § SoL att till in-
spektionen för vård- och omsorg, IVO, och till kommunens revisorer lämna 
uppgifter om alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställts 
inom tre månader från dagen för beslutet. Skyldigheten gäller även för gyn-
nande beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader från den dag då 
verkställigheten avbröts. För varje beslut anges tidpunkt för beslutet och vilken 
typ av insats beslutet gäller samt uppger skälen till dröjsmålet. 
Rapporteringen ska ske på individnivå. 
 
Se bifogad sammanställning. 
 
 
 
Omsorgsdirektör 
Petra Oxonius 
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§ 25 

 

Kompetensfonden - fördelning av medel 
för år 2022 KS/2021:00307 
Beslut 
1. Utskottet Botkyrka som organisation godkänner förslag till fördelning av 

kompetensfondens medel om 10 miljoner kronor för år 2022 till vård- 
och omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och 
teknik- och fastighetsnämnden. 
 

2. Utskottet Botkyrka som organisation godkänner förslag till fördelning av 
kompetensfondens medel till utbildningsnämnden för år 2022 under 
förutsättning att nämnden fattar likalydande beslut. 
 

3. Medlen föreslås disponeras fritt mellan beviljade insatser. 
 

4. Utskottet Botkyrka som organisation godkänner att nämnderna ges 
möjlighet att vid behov prioritera andra nödvändiga kompetens-
utvecklingsinsatser än de föreslagna förutsatt att dessa ligger i linje med 
de beslutade insatserna. 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har en kompetensfond där det årligen avsätts medel för 
kompetensutveckling av olika yrkesgrupper. Fonden kan dela ut högst 10 
miljoner kronor under ett år. Fem nämnder har ansökt om medel ur 
kompetensfonden för att finansiera kompetensutvecklingsinsatser under år 
2022. 
 
Vid beslutsfattande i utskottet Botkyrka som organisation 2021-09-16 har 
utbildningsnämnden ännu inte tagit ställning till den ansökan som redovisas 
i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-07-01. Därav 
föreslås att utskottet godkänner förslag till fördelning av kompetensfondens 
medel till utbildningsnämnden för år 2022 under förutsättning att nämnden 
fattar likalydande beslut. 
 
Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i tjänsteskrivelse 2021-
07-01. 

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se
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Yrkande 
Dag Ahlse (C) yrkar på revidering av ordförandeförslaget avseende att 
utskottet Botkyrka som organisation godkänner förslag till fördelning av 
kompetensfondens medel till utbildningsnämnden för år 2022 under 
förutsättning att nämnden fattar likalydande beslut, och i övrigt att utskottet 
godkänner förslag till fördelning av kompetensfondens medel om 10 
miljoner kronor för år 2022 till vård- och omsorgsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och teknik- och 
fastighetsnämnden. 
  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först Dag Ahlses (C) ändringsyrkande under proposition 
och finner att utskottet Botkyrka som organisation bifaller Dag Ahlses (C) 
ändringsyrkande.  
 
Därefter konstaterar ordföranden att det finns ett förslag till beslut och det är 
det reviderade ordförandeförslaget. Ordföranden finner att utskottet 
Botkyrka som organisation beslutar enligt det reviderade 
ordförandeförslaget. 

 
Expedieras till: 
Vård- och omsorgsnämnden,  
Samhällsbyggnadsnämnden,  
Socialnämnden  
Teknik- och fastighetsnämnden. 
Utbildningsnämnden 
Eva Wallin, HR-direktör 
Mats Öberg, tf. ekonomidirektör 
Anna Pegel, HR-utvecklare 
Annette Ödalen, controller – KLF 
Monica Blommark, controller - KLF 
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Referens Mottagare 

Anna Pegel 
anna.pegel@botkyrka.se 

Utskottet Botkyrka som organisation 

Kompetensfonden – fördelning av medel 
för år 2022  

Förslag till beslut 
Kommunledningsförvaltningens förslag till utskottet Botkyrka som 
organisation: 
 
1. Utskottet Botkyrka som organisation godkänner förslaget till fördelning 

av kompetensfondens medel om 10 miljoner kronor för år 2022.  
 

2. Medlen föreslås disponeras fritt mellan beviljade insatser. 
 

3. Utskottet Botkyrka som organisation godkänner att nämnderna ges 
möjlighet att vid behov prioritera andra nödvändiga kompetens-
utvecklingsinsatser än de föreslagna förutsatt att dessa ligger i linje med 
de beslutade insatserna. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har en kompetensfond där det årligen avsätts medel för 
kompetensutveckling av olika yrkesgrupper. Fonden kan dela ut högst 10 
miljoner kronor under ett år. Fem nämnder har ansökt om medel ur 
kompetensfonden för att finansiera kompetensutvecklingsinsatser under år 
2022. 

Ärendet 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har sedan 2011 en kompetensfond där det årligen 
avsätts medel för kompetensutveckling i syfte är att finansiera olika 
kompetensutvecklingsinsatser i form av kompetenshöjning, fortbildning och 
andra insatser som stöd för utveckling av olika yrkesgrupper. 
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Fonden kan dela ut högst 10 miljoner kronor under ett år. Avsättning till 
fonden kan endast göras de år då kommunen har positivt resultat i 
balansräkningen. 
 
Nämnder anmodas att ta hänsyn till att kompetensfondens medel kan 
justeras av kommunfullmäktige och därför planera sitt kompetens-
utvecklingsarbete därefter. 
  
Kommunfullmäktige beslutar i årsredovisningen om hur stor summa som får 
delas ut från fonden för nästkommande år.  
(Exempel: i april 2019 beslutar kommunfullmäktige, i samband med beslut 
om årsredovisning 2018, utdelningen från fonden för år 2020).  
 
Utskottet Botkyrka som organisation beslutar om fördelning av medel för 
kommande verksamhetsår under hösten före aktuellt år. 
(Exempel: hösten 2019 beslutar utskottet fördelning till nämnderna för 
2020)). 
 
 

Sammanställning av nämndernas ansökan 
 
Fem nämnder har ansökt om medel ur kompetensfonden för att finansiera 
yrkesinriktade kompetensutvecklingsinsatser under år 2022, se bilaga. 
 
 

Nämnd Ansökan  
kronor 

Utbildningsnämnden     8 102 000 
Vård och omsorgsnämnden     3 874 000 
Samhällsbyggnadsnämnden        675 000 
Socialnämnden        370 000 
Teknik och fastighetsnämnden          40 000 
Totalt    13 061 000 

 

 

Redovisning av respektive nämnds ansökan 
Enligt riktlinjen för kompetensfonden är dess syfte är att finansiera olika 
kompetensutvecklingsinsatser i form av kompetenshöjning, fortbildning och 
andra insatser som stöd för utveckling av olika yrkesgrupper. De insatser 
som inte bedöms kvalificera sig för kompetensfondens syfte är, i följande  
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redovisning, markerade med en genomstruken text. Dessa insatser bör 
finansieras inom nämndens ordinarie budgetram. 

 

Utbildningsnämnden Antal pers. Kostnad kr. 

Förskollärarprogrammet - 
erfarenhetsbaserad 

20 1 400 000  

Grundlärare mot fritidshem - 
erfarenhetsbaserad 

11 770 000  

Grundlärare mot fritidshem - 
arbetsintegrerad 

14 630 000  

Utbildning inom ramen för Lärarlyftet 14 700 000  
Speciallärar- och specialpedagog-
programmet 

22 1 275 000  

Utbildning inom ramen för VAL 10 400 000  
Utbildning lärare i Svenska som 
andraspråk - SVA 

4 150 000  

Teach for Sweden 6 665 000  
Fortbildning förskollärare i 
förskoleklass 

10 1 072 000  

Barnskötarutbildning eller 
språkutbildning 

20 1 400 000  

Totalt  87 8 102 000  
 

Vård- och omsorgsnämnden  Antal pers.    Kostnad kr. 

Vikariekostnad vid språkutbildning av 
vårdpersonal 

25      1 090 000 

Förändringsledning – sammanslagning 
social-förvaltningen och vård- och 
omsorgsförvaltningen 

75         300 000  

Förändringsledning - omställning  75        100 000  
Vikariekostnad vid utbildning inom 
funktionsnedsättningsområdet, psykisk 
ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser, 
psykiatri. 

40        684 000 

Omsorgsutbildning, vikariekostnad 25     1 700 000 
Totalt     240     3 874 000  

 
Samhällsbyggnadsnämnden Antal pers. Kostnad kr. 
Föreläsningsserie samt studiebesök 
gällande vad digitalisering innebär för 
medborgarprocessen 

135       150 000  
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Workshop för chef/ledare som ska leda 
förändringen 

10         75 000 

Coachning för ledare i förändringsprocess 10         50 000 
Projektledarutbildning 20       250 000 
Projektekonomiutbildning 20       150 000 
Totalt  195       675 000 

 
Socialnämnden  Antal pers.   Kostnad kr. 
 Förändringsledning  37       150 000   
 Kompetenshöjning gällande unga 
kriminella SAVRY  

4         52 000  

 Kompetenshöjning gällande unga kriminella  
 FFT inkl handledning  

5       168 000  

 Totalt   51       370 000  
 

Teknik- och fastighetsnämnden Antal pers. Kostnad kr. 
Utbildning klimatberäkning enl. lagkrav 5          

40 000  
Totalt  5          

40 000 

 

Uppföljning av beviljade medel 
En uppföljning av beviljade medel ur kompetensfonden görs årligen och 
redovisas för Utskottet Botkyrka som organisation. Uppföljningen redovisar 
genomförda insatser, antal utbildade medarbetare, kostnaden och 
nyttoeffekten av utbildningsinsatsen. 

 

Kommunledningsförvaltningen bedömning 
Kompetensutveckling är en viktig del i kommunens totala 
kompetensförsörjning. En effektiv organisation kräver rätt kompetens och 
under de kommande åren är det av vikt att stärka kompetensutvecklingen i 
Botkyrka kommun för att kunna ta vår roll som möjliggörare för 
Botkyrkaborna.  
 
Kommunledningsförvaltningen föreslår, med utgångspunkt i riktlinjen för 
kompetensfonden, lagkrav, bristyrken och redovisade behov nedan förslag 
till fördelning av 10 miljoner kronor från kompetensfonden för 
utvecklingsinsatser år 2022; 
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Nämnd Förslag fördelning 
Kronor 

Utbildningsnämnden 5 866 000 
Vård- och omsorgsnämnden 3 474 000 
Samhällsbyggnadsnämnden 400 000 
Socialnämnden 220 000 
Teknik- och fastighetsnämnden 40 000 
Totalt  10 000 000 

 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 
Fördelningen av kompetensfondens medel för år 2022 genererar inga 
ekonomiska konsekvenser då medel om 10 miljoner kr avsattes i samband 
med årsredovisning 2020. 

Bilagor 
Sammanställning ansökningar kompetensfonden 2022  
Riktlinjer för kompetensfonden 
 
Leif Eriksson    Eva Wallin 
Kommundirektör   HR-direktör 

 

 

Expedieras till: 
Utskottet Botkyrka som organisation 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgsnämnden 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Teknik- och fastighetsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Eva Wallin, HR-direktör, kommunledningsförvaltningen  
Anna Pegel, HR-utvecklare, kommunledningsförvaltningen  
Annelie Mårdh, HR-operativ chef, utbildningsförvaltningen  
Åsa Olsen, HR-chef, kommunledningsförvaltningen 
Sibar Maraha, HR-specialist, socialförvaltningen 
Tove Liljegren, HR-chef, teknik- och fastighetsförvaltningen 
Linus Ingulfson, HR-specialist, samhällsbyggnadsförvaltningen 
Annette Ödalen, controller, kommunledningsförvaltningen 
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Sammanställning ansökningar kompetensfonden 2022  

 

Utbildningsnämnden 

 
Erfarenhetsbaserad utbildning till förskollärare 

Barnskötare med tillsvidareanställning i förskola ges möjlighet att utbilda sig till 

förskollärare. Utbildningen är på 210 hp. Med bakgrund av att förskollärare är ett 

bristyrke där förvaltningen ser ett stort behov av att öka andelen förskollärare i 

verksamheten är det av stor vikt att ge möjlighet för redan medarbetare som saknar 

förskollärarlegitimation att vidareutbilda sig parallellt med arbete.  Skolorna ersätts 

med 70 tkr per deltagare och år. 

Förväntat antal deltagare: motsvarande 20 medarbetare som läser hela året. 

Behov Antal  

medarbetare 

Kostnad 

Erfarenhetsbaserad utbildning till 

förskollärare 

20 1 400 000 

kr 
   

Erfarenhetsbaserad utbildning till grundlärare med inriktning mot fritidshem 

Personal, främst barnskötare och fritidsledare på fritidshem ges möjlighet att 

studera till grundlärare med inriktning mot fritidshem. Andel behöriga inom 

fritidshem är idag 24% (läsår 2018/2019). Utbildningen är på 180 hp. Skolorna 

ersätts med 70 tkr per deltagare och år. 

Förväntat antal deltagare: ca 11 deltagare som läser parallellt. 

Behov Antal  

medarbetare 

Kostnad 

Erfarenhetsbaserad utbildning till 

grundlärare inriktning mot fritidshem 

11 770 000 kr 

 

Arbetsintegrerad utbildning till grundlärare med inriktning mot fritidshem 

Utbildningen Grundlärare mot fritidshem – arbetsintegrerad startade höstterminen 

2020. Utbildningsformen innebär att medarbetaren arbetar som obehörig lärare på 

fritids på 50-60% parallellt med studier på 75% studietakt på Södertörns högskola 

som efter fyra års studier ger lärarlegitimation som grundlärare med inriktning mot 

fritidshem. Utbildningen riktar sig dels till redan anställda inom fritids som saknar 

lärarlegitimation samt till en helt extern målgrupp. Botkyrka har sju 

utbildningsplatser på utbildningen som startade ht 2020, två platser med start ht 

2021 och beräknat fem platser med start ht 2022.  
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Kostnaden nedan avser ett gemensamt beslutat studiebidrag på 4000 kr per 

studiemånad. 

Behov Antal  

medarbetare 

Kostnad 

Arbetsintegrerad utbildning till grundlärare 

med inriktning mot fritidshem 

14 630 000 kr 

 

Lärarlyftet II 

Lärarlyftet II vänder sig till legitimerade lärare som undervisar i ämnen de inte är 

behöriga att undervisa i och ger efter genomförd utbildning efterfrågad behörighet. 

Speciallärar- och specialpedagogutbildningen ingår som möjlig utbildning även för 

detta statsbidrag. Skolorna ersätts med 2000 kr/hp. 

 

Förväntat antal deltagare: Ca 14 deltagare som läser parallellt på olika nivåer och 

med olika inriktningar.  

Behov Antal  

medarbetare 

Kostnad 

Lärarlyftet II Ca 14 700 000 kr 

 

Speciallärar-och specialpedagogutbildning (80% lön) 

Detta är en påbyggnadsutbildning utöver lärarexamen på 90hp. Speciallärare och 

specialpedagoger är kompetenser som utbildningsförvaltningen har fortsatt stort 

behov av och som är svåra att rekrytera externt. Främst gäller detta speciallärare 

inom särskola. 

Via Statsbidrag från Skolverket finns möjlighet att som huvudman få ersättning för 

70 % av lönekostnaderna om en lärare bibehåller 80% av lönen vid studier till 

speciallärare eller specialpedagog. Medel som söks nedan syftar till att täcka upp 

för den återstående del av lönen som huvudmannen betalar. Ersättningen baseras på 

Skolverkets schablonbelopp. 

Förväntat antal deltagare: ca 22 medarbetare som läser parallellt under 2022.      

Behov Antal  

medarbetare 

Kostnad 

Speciallärarutbildning ersättning studier 

med 80% lön 

22 1 275 000 kr 

(760 000 kr 

2021) 
 

VAL 

VAL är en utbildningsform som erbjuder validering och utbildning av lärare som 

saknar examen och endast har högst 120 hp kvar för att uppnå kravet för 

lärarlegitimation. Skolorna ersätts med 2000 kr/hp för de sista 30 högskolepoängen 

innan lärarlegitimation erhålls. 

Förväntat antal deltagare: 10 deltagare årligen.  
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Behov Antal  

medarbetare 

Kostnad 

VAL Ca 10 400 000 kr 
 

SVI/SVA 

För att ge lärare kunskaper att undervisa i svenska som andraspråk kan statsbidrag 

sökas för att ersätta medarbetarens frånvaro vid studier för utbildning i 

undervisning svenska som andraspråk. Statsbidrag förutsätter att arbetsgivaren 

betalar viss ersättning och medel som sökts nedan syftar till att täcka upp för den 

återstående del av lönen som huvudmannen betalar. 

Förväntat antal i studier: 4 medarbetare årligen. 

Behov Antal  

medarbetare 

Kostnad 

SVI/SVA 4 150 000 kr 
 

Teach for Sweden 

Utbildningssektorn har idag svårt att möta behovet av utbildade lärare vilket bl a 

beror på att för få lärare utbildas vid våra lärosäten. Flera satsningar pågår för att 

bredda rekryteringsbasen för potentiella lärare med ambitionen att få fler utbilda 

sig till lärare. Teach for Sweden är en stiftelse som bl a finansieras av 

utbildningsdepartementet vars koncept är att akademiker från andra branscher ska 

ges möjlighet att i kombination med arbete som obehörig lärare kunna studera för 

att erhålla en lärarlegitimation. Detta sker under två år där arbetsgivaren anställer 

läraren på 100% men låter 20% av tiden bestå av betald studieledighet. 

Utbildningsförvaltningen önskar ge deltagande skolor ersättning för dessa 20% 

med ett schablonbelopp. Vi uppskattar att ca sex lärare löpande kommer vara 

anställda inom ramen för Teach for Sweden.  

Behov Antal  

medarbetare 

Kostnad 

Teach for Sweden 8 deltagare Ca 6 665 000 kr 

 

Fortbildning av förskollärare verksamma i förskoleklass  

Med anledning av ett troligt kommande beslut om 10-årig grundskola tas nationella 

utbildningsinsatser fram med syfte att förskollärare ska få behörighet att undervisa 

i grundskolans första årskurser. 

Universitet och högskolor kommer på uppdrag av Skolverket att kunna anordna 

fortbildning som kommer att omfattas av statsbidrag. Villkoren för statsbidraget 

innebär att statsbidrag lämnas under förutsättning att huvudmannen betalar minst 

80 procent av förskollärarens lön i ersättning under tiden som denne fortbildar sig. 

Statsbidraget ska motsvara 70 procent av huvudmannens kostnad för ersättning. 

Förvaltningen vill ersätta skolor för den resterande del huvudmannen förväntas 

ersätta (30%). Statsbidragets storlek är i dagsläget inte fastställt och därmed inte 

huvudmannens kostnad. Nedanstående uträkning bygger därmed på en 
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uppskattning utifrån andra statsbidragsnivåer. 

 

Inom förvaltningen finns i dagsläget ca 48 förskollärare verksamma i förskoleklass. 

Beräkningen nedan bygger på en uppskattning att 10 av dessa genomför studier år 

2022. 

Behov Antal 

medarbetare 

Kostnad 

Fortbildning av förskollärare i förskoleklass 10  1 072 000 kr 

   

 

Vikariekostnader för barnskötare som genomgår barnskötarutbildning eller 

språkutbildning 

Förvaltningen genomför en utbildningssatsning för barnskötare som saknar 

grundutbildning för barnskötare samt språkutbildning för barnskötare i svenska 

språket. Genom Omställningsfonden TLO-KL finansieras utbildningskostnaderna 

(leverantörskostnader). Vikariekostnader ersätts däremot inte. För att 

utbildningsinsatsen ska fungera så smidigt som möjligt i verksamheten föreslås att 

ersättning för vikariekostnader finansieras genom kompetensfonden. Den som 

genomgår barnskötarutbildningen är frånvarande för studier två dagar i veckan 

under ett års tid. Under 2022 blir det därmed ca 40 veckors studier. Beräknat antal 

studerande är ca 20. Beräkningen avser ersättning för 50% av den förväntade 

vikariekostnaden.  Ersättning 70 tkr per deltagare. 

 

Behov Antal  

medarbetare 

Kostnad 

Vikariekostnader barnskötarutbildning eller 

språkutb 

20 1 400 000 

 

 
Sammanfattning av insatser och beräknade kostnader: 

 

Utbildning  Antal 

medarbetare 

Kostnad 

Förskollärarprogrammet - erfarenhetsbaserad 20 1 400 000 kr 

Grundlärare mot fritidshem - erfarenhetsbaserad 11 770 000 kr 

Grundlärare mot fritidshem - arbetsintegrerad 14 630 000 kr 

Utbildning inom ramen för Lärarlyftet 14 700 000 kr 

Speciallärar- och specialpedagogprogrammet 22 1 275 000 kr 

Utbildning inom ramen för VAL 10 400 000 kr 

Utbildning lärare i Svenska som andraspråk -

SVA 

4 150 000 kr 

Teach for Sweden  6 665 000 kr 

Fortbildning förskollärare i förskoleklass 10 1 072 000 kr 

Barnskötarutbildning eller språkutbildning 20 1 400 000 kr 

Totalt  87 8 102 000 kr 
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Vård- och omsorgsnämnden 

 

Svenska språket  

Vård- och omsorgsnämnden har som mål om att andelen omsorgspersonal 

med formell kompetens ska öka och år 2024 utgöra 92 procent.  Detta 

tillsammans med målen om nöjda medborgare och att kvaliteten ska öka gör 

att förvaltningen fortsatt behöver säkerställa att alla tillsvidareanställda 

medarbetare inom Kommunals avtalsområde har formell kompetens. För att 

kunna tillgodogöra sig omsorgsprogrammet krävs en viss nivå i svenska. 

Därmed identifierar förvaltningen de som har behov av detta för att sedan 

utbilda dem i svenska språket. Det är också en politisk målsättning att öka 

våra medarbetares kompetens inom svenska språket för att säkerställa 

kvalitet och trygghet för kommunens medborgare.  

 

Förvaltningen avser att fortsatt samarbeta med arbetsmarknads- och 

vuxenutbildnings-förvaltningen. Kostnaderna för utbildningen kommer att 

sökas från Omställningsfonden TLO-KL och vikariekostnaderna som inte 

kan sökas därifrån äskas från Kompetensfonden.  

 

Kostnaden som redovisas bygger på vikariekostnaden för tiden 

medarbetarna är i skolan under utbildningsveckorna.  Kostnaden inkluderar 

även vikariekostnad i samband med att medarbetarna genomgår 

testning/nivåbedömning innan utbildningen påbörjas.    

 

 

Kompetensutveckling      Antal   

 medarbetare   

 Kostnad   

 Språkutbildning, vikariekostnad  25  1 090 000 

 

 
Omsorgsutbildning (formell kompetens) 

Nämnden har fortsatt målet om att "andelen omsorgspersonal med formell 

kompetens ska öka" och år 2024 utgöra 92 procent. Detta tillsammans med 

målen om att nöjda medborgare och kvaliteten ska öka gör att förvaltningen 

fortsatt behöver säkerställa att alla tillsvidareanställda medarbetare inom 

Kommunals avtalsområde har formell kompetens. Med formell kompetens 

avses omsorgsutbildning.   

  

Kostnaden som redovisas här nedan bygger på att 25 medarbetare är klara 

med 1500 gymnasiepoäng. Vikariekostnaden uppstår i samband med tiden 

som medarbetarna är i skolan under dessa utbildningsveckor. 

 

Kompetensutveckling      Antal   

 medarbetare   

 Kostnad   
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 Omsorgsutbildning, vikariekostnad  25  1 700 000 

 

 
Förändringsledning   

En utredning har under våren startats upp för att undersöka förutsättningarna 

för att slå ihop Vård- och omsorgsförvaltningen med Socialförvaltningen. 

Om utredningen pekar på att förvaltningarna gagnas av en 

hopslagning kommer vi att behöva arbeta med förändrings-ledning.  

Förutom arbete med eventuella organisationsanpassningar kommer 

organisations-kultur och arbetssätt att behöva ses över och förmodligen 

förändras.  

Det har under åren pågått en hel del samarbete mellan förvaltningarna 

utifrån vår delade medborgarprocess men mycket arbete kvarstår om detta 

blir aktuellt. Förvaltningen ansöker därför om extra medel till 

förändringledning om beslut fattas att förvaltningarna kommer att slås 

ihop.    

   

Kompetensutveckling      Antal   

 medarbetare   

 Kostnad   

Förändringsledning - 

sammanslagning socialförvaltningen - 

vård- och omsorgsförvaltningen 

 75  300 000 kr   

 

 

Förvaltningen står inför en större omställningsprocess i samband med 

förändrade förutsättningar inom hemtjänsten. Cheferna i verksamheten 

kommer att behöva hantera mer omfattande verksamhetsförändring och 

personalförändring än tidigare. Genom ökad kunskap om 

förändringsprocesser och mänskligt beteende vid stress/förändring skapas 

stabilitet och trygghet för både brukare och medarbetare. Samtliga chefer 

inom vård- och omsorgs-förvaltningen kommer att behöva denna insats då 

förändringen under närmaste åren förväntas beröra samtliga 

verksamheter.      

 

Kompetensutveckling      Antal   

 medarbetare   

 Kostnad   

Förändringsledning - omställning   75  100 000 kr   

 

  
Omställning för medarbetare   

Den förestående förändringen inom hemtjänsten innebär att förvaltningen 

behöver arbeta för att försöka minimera den överkapacitet av personal som 

kan uppstå. Personalbehov i andra verksamheter behöver identifieras och 

fångas upp så att medarbetare internt kan komma ifråga för lediga tjänster. 

För ett antal medarbetare kommer vidareutbildning att behövas för att 

förebygga att en arbetsbristsituation uppstår på grund av 
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kompetensbrist.  Exempel på områden där kompetensutvecklingsinsatser 

kan behövas är exempelvis inom; funktionsnedsättningsområdet, psykisk 

ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser, psykiatri. Beräkningen bygger på att 

cirka 40 personer genomgår fördjupningsutbildning om 200 

gymnasiepoäng. Vi avser att söka medel från Omställningsfonden TLO-

KL gällande utbildningen men vi har inte möjlighet att söka medel för 

vikariekostnaderna som därmed äskas från Kompetensfonden.  

 

 

Kompetensutveckling      Antal   

 medarbetare   

 Kostnad   

 Omställning, vikariekostnad  40  684 000 kr 

 

Sammanställning av kostnader: 

 

Kompetensutveckling      Antal   

 medarbetar

e   

 Kostnad   

 Språkutbildning, vikariekostnad  25  1 090 000 

Förändringsledning - 

sammanslagning socialförvaltningen - 

vård- och omsorgsförvaltningen 

 75  300 000 kr   

Förändringsledning - omställning   75  100 000 kr   

 Omställning, vikariekostnad     40  684 000 kr 

 Omsorgsutbildning, vikariekostnad  25  1 700 000 

Summa kostnad:      240  3 874 000 kr 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 
Utbildning gällande digitalförändring 

Alla är överens om att digitaliseringen är en nödvändighet och en 

förutsättning för att möta de behov som medborgarna ställer, och i framtiden 

kommer att ställa, på den offentliga sektorn. Samtidigt som digitaliseringen 

är en nödvändighet när allt färre i framtiden ska kunna ge mer och bättre 

service till fler personer. 

 

På resan mot en ”Digital och obruten samhällsbyggnadsprocess – 2025” så 

måste förvaltningen klä på medarbetare och chefer kunskap och färdigheter 

gällande vad denna resa innebär. 

Vi behöver förstå vilka utmaningar vi står inför, vilka hinder vi måste 

forcera. Samtidigt måste vi lära oss att se möjligheterna och förbättringarna 

både för oss själva och de som vi arbetar för, invånarna i Botkyrka kommun. 
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Denna resa börjar med att vi skapar oss en förståelse om vad digitalisering 

innebär. Sådan information och kunskap kan vi få till oss genom att se hur 

andra gör och gjorde. Lyssna på de som redan har startat sin resa, höra deras 

visioner och tankar. Känna igen oss i tvivlet och i okunskapen om vilken 

väg man ska gå, höra hur de har resonerat, stött och blött, hur samtalen har 

gått och vad man kommit fram till.  

 

Vi ser att vi på förvaltningen måste lära oss både vad digitalisering innebär i 

stort, hur det kommer påverka vårt framtida arbetssätt och vilka möjligheter 

det ger för våra kommuninvånare. Samtidigt finns det ett stort behov att klä 

på våra chefer och ledare kunskap och verktyg för att kunna leda 

medarbetarna på denna resa och förändring. 

 

Behov Antal 

medarbetare 

Kostnad 

Föreläsningsserie samt studiebesök 

gällande vad digitalisering innebär för 

medborgarprocessen 

135 150 000kr 

Workshoppar för chef/ledare som ska 

leda förändringen 

10 75 000kr 

Coachning för ledare i 

förändringsprocess 

10 50 000kr 

 

 
Utbildning projektledare och projektekonomi 

I Botkyrka idag pågår stora samhällsbyggnadsprojekt och fler är på gång. 

Behovet av kompetenta medarbetare är stort och det finns en svårighet vid 

rekrytering att finna rätt kompetens till kommunen. Detta då vi i samband 

med rekrytering konkurrerar med privata aktörer om dessa attraktiva 

kandidater och våra konkurrenter har som oftast andra ekonomiska 

förutsättningar att locka till sig dessa. 

 

Behovet att, inom förvaltningen, kunna ha kompetensen inom områdena 

projektledning och projektekonomi, märker vi av då vi idag inte har 

tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens. Samtidigt som våra 

samarbetspartner inom projekten är mer kvalificerade och besitter en större 

kunskap än vi själva vissa gånger. Detta skapar en ojämnvikt i samarbetet 

samt en stor arbetsbelastning för de hos oss som innehar den rätta 

kompetensen. 

Vi har som mål att kunna erbjuda våra egna medarbetare utveckling internt 

och samtidigt möta det behov som vi ser gällande projektledning och 

projektekonomi. 

 

Behov Antal 

medarbetare 

Kostnad 

Projektledarutbildning 20 250 000kr 

Projektekonomiutbildning 20 150 000kr 
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Sammanfattning av insatser, antal medarbetare, kostnad 

 

Sammanfattning  Antal 

medarbetare 

Kostnad 

Föreläsningsserie samt studiebesök 

gällande vad digitalisering innebär för 

medborgarprocessen 

135 150 000kr 

Workshoppar för chef/ledare som ska 

leda förändringen 

10 75 000kr 

Coachning för ledare i 

förändringsprocess 

10 50 000kr 

Projektledarutbildning 20 250 000kr 

Projektekonomiutbildning 20 150 000kr 

Totalt  195 675 000kr 

 

 

Socialnämnden  

 

Ansökan gäller dels förändringsledning om pågående utredning ger vid 

handen att Socialförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen ska slås 

ihop och dels kompetenshöjande insatser gällande inflödet av unga 

kriminella utifrån VPC:s arbete (Våldspreventivt center).   

  
Förändringsledning  

En utredning har under våren startats upp för att undersöka förutsättningarna 

för att slå ihop Socialförvaltningen med Vård- och omsorgsförvaltningen. 

Om utredningen pekar på att förvaltningarna gagnas av en 

hopslagning kommer vi i tid behöva arbeta med förändringledning då inte 

bara våra organisationer kommer att behöva förändras utan även 

kulturer och arbetssätt. Det har under åren pågått en hel del samarbete 

mellan förvaltningarna utifrån vår delade medborgarprocess men det 

kommer att krävas ett långtgående arbete då Socialförvaltningen redan har 

genomgått en stor omorganisation under 2019 och fortfarande utvärderar 

denna och dess effekter. Därför ansöker vi om extra medel till detta om 

beslut fattas att förvaltningarna kommer att slås ihop.   

  

Kompetensutveckling     Antal  

 medarbetare  

 Kostnad  

Förändringsledning   37  150 000 kr  

  

  
Kompetenshöjning gällande unga kriminella  

Socialförvaltningen har sedan lång tid tillbaka erfarenhet av komplexiteten i 

den här typen av ärenden som ofta involverar hela familjer och det 

personliga nätverket. I och med skapandet av det våldspreventiva centret har 
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en inte liten del av socialtjänstens fokus riktats dit. Samarbetet genom 

centret har utvecklats enormt på kort tid och vår uppfattning är att distansen 

mellan förvaltningen och andra delar i kommunorganisationen, men framför 

allt mellan socialtjänst och polis har underlättats på ett sätt som gör att vårt 

arbete går mycket smidigare än tidigare.  

  

Genom att samarbeta och samlokalisera resurser på det sätt som idag är 

möjligt tack vare VPC så ökar informationsflödet in till socialtjänsten och 

då även konsekvenserna av det i form av mängden ärenden och behovet av 

att vara snabba både i utredning och insatser. När polisen förstärker sin 

organisation med fler resurser får vi som mottagare och samarbetspart svårt 

att möta upp på det sätt som den här specifika målgruppen kräver.   

  

Avhopparorganisationen inom kommunen har kommit en bra bit på väg, vi 

har ett antal ärenden och fler på ingång och med anledning av polisens 

senaste och framgångsrika arbete kan vi förvänta oss en stor ökning av 

ärenden med tillhörande komplexitet. För att kunna hantera detta behöver 

resurser tillsättas och dessa ryms inte inom ordinarie budget, detta gäller 

både på personalområdet och på insatssidan. Här kan vi se att vi 

behöver kompetenshöja vår personal inom området för att möta upp 

det snabbt ökade inflödet.    

  
SAVRY  

Socialförvaltningen har sedan lång tid tillbaka erfarenhet av komplexiteten i 

att bemöta kriminalitet, den här typen av ärenden som ofta involverar hela 

familjer och det personliga nätverket. I och med ökade komplexa ärenden 

kopplat till våld och kriminalitet som vi bemöter ser vi ett behov av att 

arbeta med den evidensbaserade metoden SAVRY.  Denna metod används 

för att göra bedömning av risk för våldsamt beteende eller annat allvarligt 

kriminellt beteende bland ungdomar.  

  

Kompetensutveckling     Antal 

 medarbetare 

Kostnad  

SAVRY   4  52 000kr  

  
Funktionell familjeterapi   

Inom Socialförvaltningen har vi ett par familjebehandlare som är utbildad 

inom FFT, Funktionell familjeterapi för beteendeproblem hos ungdomar. 

Detta är en evidensbaserad metod som kan användas i sammanhanget även 

om den inte direkt skjuter in sig på kriminalitet. Det kortsiktiga syftet är att 

förbättra relationerna och kommunikationen i familjerna. Långsiktigt är 

syftet är att ungdomens antisociala beteende ska upphöra. Vi ser ett behov 

av att utbilda fler medarbetare inom denna metod utifrån de komplexa 

ärendena som ökat inom Socialförvaltningen.   

  

Kompetensutveckling     Antal   Kostnad  



 

Dnr: /Ärendebeskrivning 11/12 

 medarbetare  

FFT   5  60 000kr  

Obligatorisk handledning FFT   5  108 000kr  

  

  
Sammanfattning av insatser, antal medarbetare, kostnad och medel. 

 

Sammanfattning    Antal  

 medarbetare  

 Kostnad  

Förändringsledning   37  150 000kr  

Kompetenshöjning gällande unga 

kriminella SAVRY  

 4  52 000kr  

Kompetenshöjning gällande unga 

kriminella  

FFT inkl handledning  

 5  168 000kr  

Totalt    51 370 000kr  

 

 
Teknik- och fastighetsnämnden 

 
Utbildning av byggsektorns miljöberäkningsverktyg 

Regeringen planerar att införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av 

nya byggnader från och med den 1 januari 2022. Införandet av ett krav på 

redovisning av en klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en 

minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande. *Boverket 28 

december 2020 

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, är ett branschgemensamt 

verktyg för klimatberäkning av byggnader. Verktyget är utvecklat av IVL 

Svenska Miljöinstitutet. Man tecknar licens beroende av vilka behov man 

har. 

TFF har därför behov av att utbilda projektledare i verktyget för att uppfylla 

kommande krav på klimatdeklaration. 

 

Behov Antal 

medarbetare 

Kostnad 

Utbildning miljöberäkningsverktyg 5 40 000kr 

 
Sammanfattning av insatser, antal medarbetare, kostnad  

 

Sammanfattning  Antal 

medarbetare 

Kostnad 

Utbildning miljöberäkningsverktyg 5 40 000 kr 

Totalt  5 40 000 kr 
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 Inledning 

Kommunfullmäktige beslutade i april 2011 att avsätta 50 miljoner kronor av 
2010 års resultat till en kompetensfond. I årsredovisningen 2017 uppgår 
fonden till 28,4 miljoner kronor.  
 
Syfte 

Fondens syfte är att finansiera olika kompetensutvecklingsinsatser i form av 
kompetenshöjning, fortbildning och andra insatser som stöd för utveckling 
av olika yrkesgrupper inom kommunen. Fonden ersätter inte nämndernas 
ansvar för löpande kompetensutveckling för sin personal. 
 
Fondens status 

Fonden utgöra en del av kommunens egna kapital som är avsatt för det an-
givna ändamålet. Utdelningarna från fonden belastar respektive års resultat 
men avräknas därefter i balanskravsutredningen. 
 
Avsättning till fonden kan endast göras de år då kommunen har positivt re-
sultat i balanskravsutredningen. Avsättningens storlek bestäms i årsredovis-
ningen. Fonden får inte överstiga 50 miljoner kronor.  
 
Fondens redovisning 

I kommunens årsredovisning redovisas fondens intäkter, utbetalningar samt 
aktuella behållning.   
 
Utdelning av medel från fonden 

Från fonden kan utdelas högst 10 miljoner kronor under ett år. Fondens net-
tobehållning får dock inte understiga 20 miljoner kronor. 
 
Anvisning för ansökan 

Utskottet Botkyrka som organisation tar fram en anvisning som bland annat 
beskriver principer för hur nämnderna kan ansöka medel ur fonden. 
 
Beslut om utdelning 

Kommunfullmäktige beslutar i årsredovisningen om hur stor summa som får 
delas ut från fonden för nästkommande år.  
(Exempel: i april 2019 beslutar kommunfullmäktige, i samband med beslut om årsredovis-

ning 2018, utdelningen från fonden för år 2020).  

 
Utskottet Botkyrka som organisation beslutar om fördelning av medel för 
kommande verksamhetsår under hösten före aktuellt år. 
(Exempel: hösten 2019 beslutar utskottet fördelning till nämnderna för 2020). 
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Delegationsbeslut (von/2021:00001) 
 

Förslag till beslut 

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

 
 

 
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 omsorgsnämnden. 
 
Verksamhetschef 
C28 Varning av medarbetare- hemtjänsten, von/2021:00166 
Myndighet 
Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS, SFB och SoL, 2021-08-01 –2021-08-
31. 
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Referens Mottagare 
Kerstin Frimodig 
kerstin.frimodig@botkyrka.se 

Vård- och omsorgsnämnden 

Delegationsbeslut, oktober 
Förslag till 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. 
 

Verksamhetschef 
C28 Varning av medarbetare- hemtjänsten, von/2021:00166 

Myndighet 
Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS, SFB och SoL, 2021-08-
01 –2021-08-31. 
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Vård- och omsorgsförvaltningen  

Myndighet 

 
 

Referens 

 

Mottagare 

Janna Karlsson 

Elif Arikan 

 

Vård- och omsorgsnämnden 

 

Beslut LSS SFB, augusti 2021 

Myndighet OF 

 
Beslutsfattare Beslutsdatum Beslut Anledning till avslag Födelseår Kön 

Holmgren, Mikael 20210825 

Avslag Avlösarser-

vice i hemmet enligt 

9 § 5 LSS 

Avslag på begäran om avlö-

sarservice. 

Rätten till sökt insats förelig-

ger ej. 

1991 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210805 

Avslag Biträde av 

kontaktperson enligt 

9 § 4 LSS 

Avslag på begäran om kon-

taktperson. 

Rätten till sökt insats förelig-

ger ej. 

1960 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210830 

Avslag Biträde av 

kontaktperson enligt 

9 § 4 LSS 

Avslag på begäran om kon-

taktperson med motiveringen 

att behovet är tillgodosett ge-

nom redan beviljade insatser 

i from av avlösarservice, 

korttidsvistelse och korttids-

tillsyn. 

2007 Man 

Holmgren, Mikael 20210805 

Avslag Bostad med 

särsk service enligt 9 

§ 9 LSS 

Avslag på begäran om bo-

stad med särskild service för 

vuxna. 

Rätten till sökt insats förelig-

ger ej. 

1960 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210804 

Avslag Ek.stöd enligt 

9 § 2 LSS sjuklöne-

kostnader 

Delavslag. Avslag på begä-

ran om ek.stödsjuklönekost-

nader för ett visst belopp. 

2006 Man 

Östman, Ylva 20210827 
Avslag Korttidsvis-

telse enligt 9 § 6 LSS 

Avslag på begäran om kort-

tidsvistelse med moti-

veringen att behovet tillgo-

doses genom beviljad bostad 

med särskild service. 

1993 Man 

Holmgren, Mikael 20210805 
Avslag Ledsagarser-

vice enligt 9 § 3 LSS 

Avslag på begäran om ledsa-

garservice. 

Rätten till sökt insats förelig-

ger ej. 

1960 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210818 
Avslag Ledsagarser-

vice enligt 9 § 3 LSS 

Avslag på begäran om ledsa-

garservice då tillräckliga un-

derlag saknas för att möjlig-

göra en 

personkretsbedömning och 

personen inte bedöms med-

verka till utredningens slut-

förande. 

1963 Kvinna 

Bergkvist, Martin 20210825 
Avslag Ledsagarser-

vice enligt 9 § 3 LSS 

Delavslag. Avslag på begä-

ran om ledsagarservice för 

resterande ansökta 8 tim-

mar/mån. 

Behovet tillgodoses med 

dem beviljade 2 timmar per 

månad. 

1976 Man 
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Holmgren, Mikael 20210825 
Avslag Ledsagarser-

vice enligt 9 § 3 LSS 

Avslag på begäran om ledsa-

garservice. 

Rätten till sökt insats förelig-

ger ej. 

1991 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210830 
Avslag Ledsagarser-

vice enligt 9 § 3 LSS 

Avslag på begäran om ledsa-

garservice. 

Behovet av sökt insats före-

ligger ej. 

2007 Man 

Holmgren, Mikael 20210811 

Avslag Personlig as-

sistans enligt 9 § 2 

LSS 

Avslag på begäran om per-

sonlig assistans. 

Rätten till sökt insats förelig-

ger ej. 

1961 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210823 

Avslag Personlig as-

sistans enligt 9 § 2 

LSS 

Delavslag. Avslag på begä-

ran om personlig assistans 

till resterande ansökta tim-

mar med motiveringen att 

behovet är tillgodosett ge-

nom de beviljade drygt 268 

timmar/mån. 

1959 Man 

Holmgren, Mikael 20210825 

Avslag Personlig as-

sistans enligt 9 § 2 

LSS 

Delavslag. Avslag på begä-

ran om personlig assistans 

till resterande ansökta tim-

mar med motiveringen att 

behovet är tillgodosett ge-

nom de beviljade drygt 133 

timmar/mån. 

1964 Man 

Holmgren, Mikael 20210813 

Avslag Personlig as-

sistans enligt 9 § 2 

LSS 

Avslag på begäran om per-

sonlig assistans. 

Rätten till sökt insats förelig-

ger ej. 

1966 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210825 

Avslag Personlig as-

sistans enligt 9 § 2 

LSS 

Delavslag. Avslag på begä-

ran om personlig assistans 

till resterande ansökta tim-

mar med motiveringen att 

behovet är tillgodosett ge-

nom de beviljade drygt 236 

timmar/mån. 

1978 Man 

Holmgren, Mikael 20210825 

Avslag Personlig as-

sistans enligt 9 § 2 

LSS 

Avslag på begäran om per-

sonlig assistans. 

Rätten till sökt insats förelig-

ger ej. 

1991 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210819 

Avslag Personlig as-

sistans enligt 9 § 2 

LSS 

Delavslag. Avslag på begä-

ran om personlig assistans 

till resterande ansökta tim-

mar med motiveringen att 

behovet är tillgodosett ge-

nom de beviljade drygt 177 

timmar/mån. 

1993 Man 
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Jaksch, Camilla 20210823 

Avslag Personlig as-

sistans enligt 9 § 2 

LSS 

Delavslag. Avslag på begä-

ran om personlig assistans 

till resterande ansökta tim-

mar med motiveringen att 

behovet är tillgodosett ge-

nom de beviljade drygt 196 

timmar/mån. 

2002 Man 

Holmgren, Mikael 20210826 

Avslag Personlig as-

sistans enligt 9 § 2 

LSS 

Delavslag. Avslag på begä-

ran om personlig assistans 

till resterande ansökta tim-

mar med motiveringen att 

behovet är tillgodosett ge-

nom de beviljade drygt 61 

timmar/mån. 

2015 Man 

Varli, Diana 20210810 

Bifall Avlösarservice 

i hemmet enligt 9 § 5 

LSS 

  2011 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210809 

Bifall Avlösarservice 

i hemmet enligt 9 § 5 

LSS 

  2009 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210830 

Bifall Avlösarservice 

i hemmet enligt 9 § 5 

LSS 

  2010 Man 

Holmgren, Mikael 20210830 

Bifall Avlösarservice 

i hemmet enligt 9 § 5 

LSS 

  2007 Man 

Östman, Ylva 20210820 

Bifall Biträde av 

kontaktperson enligt 

9 § 4 LSS 

  1977 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210806 

Bifall Biträde av 

kontaktperson enligt 

9 § 4 LSS 

  1971 Kvinna 

Bergkvist, Martin 20210804 

Bifall Biträde av 

kontaktperson enligt 

9 § 4 LSS 

  1974 Man 

Chamoun, Stephani 20210806 

Bifall Biträde av 

kontaktperson enligt 

9 § 4 LSS 

  1961 Man 

Holmgren, Mikael 20210809 
Bifall Boende barn 

enligt 9 § 8 LSS 
  2009 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210820 

Bifall Bostad med 

särsk service enligt 9 

§ 9 LSS 

  1991 Man 

Holmgren, Mikael 20210820 

Bifall Bostad med 

särsk service enligt 9 

§ 9 LSS 

  1968 Man 

Jaksch, Camilla 20210823 

Bifall Daglig verk-

samhet enligt 9 § 10 

LSS 

  1999 Man 

Varli, Diana 20210816 

Bifall Daglig verk-

samhet enligt 9 § 10 

LSS 

  1998 Man 

Holmgren, Mikael 20210818 

Bifall Daglig verk-

samhet enligt 9 § 10 

LSS 

  1997 Man 

Sadek, Gloria 20210824 

Bifall Daglig verk-

samhet enligt 9 § 10 

LSS 

  1965 Man 
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Bergkvist, Martin 20210827 

Bifall Daglig verk-

samhet enligt 9 § 10 

LSS 

  1983 Man 

Sadek, Gloria 20210826 

Bifall Daglig verk-

samhet enligt 9 § 10 

LSS 

  1992 Man 

Ecer, Isabelle 20210825 

Bifall Daglig verk-

samhet enligt 9 § 10 

LSS 

  1995 Kvinna 

Varli, Diana 20210831 

Bifall Daglig verk-

samhet enligt 9 § 10 

LSS 

  2001 Kvinna 

Ecer, Isabelle 20210826 

Bifall Daglig verk-

samhet enligt 9 § 10 

LSS 

  2000 Kvinna 

Raiu, Anna 20210830 

Bifall Daglig verk-

samhet enligt 9 § 10 

LSS 

  1997 Man 

Holmgren, Mikael 20210803 

Bifall Daglig verk-

samhet enligt 9 § 10 

LSS 

  1979 Man 

Bergkvist, Martin 20210804 

Bifall Daglig verk-

samhet enligt 9 § 10 

LSS 

  1974 Man 

Chamoun, Stephani 20210806 

Bifall Daglig verk-

samhet enligt 9 § 10 

LSS 

  1961 Man 

Bergkvist, Martin 20210827 

Bifall Daglig verk-

samhet enligt 9 § 10 

LSS 

  1980 Man 

Bergkvist, Martin 20210816 

Bifall Daglig verk-

samhet enligt 9 § 10 

LSS 

  1992 Man 

Bergkvist, Martin 20210818 

Bifall Daglig verk-

samhet enligt 9 § 10 

LSS 

  1993 Man 

Holmgren, Mikael 20210802 

Bifall Ek.stöd enligt 

9 § 2 LSS sjuklöne-

kostnader 

  1974 Man 

Holmgren, Mikael 20210803 

Bifall Ek.stöd enligt 

9 § 2 LSS sjuklöne-

kostnader 

  2000 Man 

Holmgren, Mikael 20210804 

Bifall Ek.stöd enligt 

9 § 2 LSS sjuklöne-

kostnader 

  2006 Man 

Holmgren, Mikael 20210813 

Bifall Ek.stöd enligt 

9 § 2 LSS sjuklöne-

kostnader 

  1974 Man 

Varli, Diana 20210817 
Bifall Korttidstillsyn 

enligt 9 § 7 LSS 
  2008 Man 

Redzematovic, 

Emina 
20210818 

Bifall Korttidstillsyn 

enligt 9 § 7 LSS 
  2003 Kvinna 

Varli, Diana 20210831 
Bifall Korttidstillsyn 

enligt 9 § 7 LSS 
  2004 Kvinna 

Redzematovic, 

Emina 
20210818 

Bifall Korttidstillsyn 

enligt 9 § 7 LSS 
  2003 Man 

Holmgren, Mikael 20210830 
Bifall Korttidstillsyn 

enligt 9 § 7 LSS 
  2007 Man 

Holmgren, Mikael 20210809 
Bifall Korttidsvis-

telse enligt 9 § 6 LSS 
  2009 Kvinna 



  
 
 

5 [6] 
 

 

 

 

Varli, Diana 20210831 
Bifall Korttidsvis-

telse enligt 9 § 6 LSS 
  2004 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210809 
Bifall Korttidsvis-

telse enligt 9 § 6 LSS 
  2010 Man 

Holmgren, Mikael 20210830 
Bifall Korttidsvis-

telse enligt 9 § 6 LSS 
  2007 Man 

Sadek, Gloria 20210824 
Bifall Ledsagarser-

vice enligt 9 § 3 LSS 
  1965 Man 

Varli, Diana 20210831 
Bifall Ledsagarser-

vice enligt 9 § 3 LSS 
  2001 Kvinna 

Raiu, Anna 20210830 
Bifall Ledsagarser-

vice enligt 9 § 3 LSS 
  1997 Man 

Bergkvist, Martin 20210825 
Bifall Ledsagarser-

vice enligt 9 § 3 LSS 
  1976 Man 

Chamoun, Stephani 20210813 
Bifall Ledsagarser-

vice enligt 9 § 3 LSS 
  1990 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210823 

Bifall Personlig assi-

stans enligt 9 § 2 

LSS 

  1959 Man 

Jaksch, Camilla 20210819 

Bifall Personlig assi-

stans enligt 9 § 2 

LSS 

  1993 Man 

Holmgren, Mikael 20210826 

Bifall Personlig assi-

stans enligt 9 § 2 

LSS 

  2015 Man 

Jaksch, Camilla 20210827 

Bifall Personlig assi-

stans enligt 9 § 2 

LSS 

  2012 Man 

Jaksch, Camilla 20210823 

Bifall Personlig assi-

stans enligt 9 § 2 

LSS 

  2002 Man 

Holmgren, Mikael 20210825 

Bifall Personlig assi-

stans enligt 9 § 2 

LSS 

  1978 Man 

Holmgren, Mikael 20210825 

Bifall Personlig assi-

stans enligt 9 § 2 

LSS 

  1964 Man 

Holmgren, Mikael 20210825 

Bifall Personlig assi-

stans enligt 9 § 2 

LSS 

  1964 Man 

Jaksch, Camilla 20210830 

Bifall tillfällig utök 

Pers ass enligt 9 § 2 

LSS 

  1996 Man 

Jaksch, Camilla 20210823 

Bifall tillfällig utök 

Pers ass enligt 9 § 2 

LSS 

  2005 Man 

Holmgren, Mikael 20210809 

Bifall tillfällig utök 

Pers ass enligt 9 § 2 

LSS 

  2007 Man 

Jaksch, Camilla 20210819 

Bifall tillfällig utök 

Pers ass enligt 9 § 2 

LSS 

  1995 Man 

Jaksch, Camilla 20210823 

Bifall tillfällig utök 

Pers ass enligt 9 § 2 

LSS 

  2005 Man 

Jaksch, Camilla 20210818 

Bifall tillfällig utök 

Pers ass enligt 9 § 2 

LSS 

  2000 Man 
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Jaksch, Camilla 20210831 

Bifall tillfällig utök 

Pers ass enligt 9 § 2 

LSS 

  2003 Kvinna 
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Beslut SOL under 65 år, augusti 2021 

Myndighet OF 

 
Beslutsfattare Beslutsdatum Beslut Anledning till avslag Födelseår Kön 

Jaksch, Camilla 20210819 
Avslag Boendestöd enligt 

4 kap, 1§ SoL 

Avslag på ansökan om boen-

destöd. 

Ansökan har återtagits. 

1963 Kvinna 

Sadek, Gloria 20210813 
Avslag Boendestöd enligt 

4 kap, 1§ SoL 

Avslag på ansökan om boen-

destöd. 

Behovet kan tillgodoses ge-

nom hemtjänstinsatser. 

1991 Kvinna 

Bergkvist, Martin 20210812 
Avslag Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 

Avslag på ansökan om hem-

tjänst i form av tillredning av 

frukost, lunch och middag. 

Behovet bedöms kunna till-

godoses genom hjälp av an-

hörig/partner vid gemensamt 

hushåll. 

1962 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210831 
Avslag Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 

Avslag på ansökan om hem-

tjänst. 

Ansökan har återtagits. 

1963 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210810 
Avslag Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 

Delavslag. Avslag på ansö-

kan om hemtjänst i övrigt. 

Behovet kan tillgodes genom 

beviljad omfattning  

av hemtjänst i ca 23 tim-

mar/mån. 

1980 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210818 
Bifall Boendestöd enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1964 Man 

Östman, Ylva 20210818 
Bifall Boendestöd enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1965 Man 

Jaksch, Camilla 20210820 
Bifall Boendestöd enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1968 Man 

Sadek, Gloria 20210813 
Bifall Boendestöd enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1969 Man 

Holmgren, Mikael 20210805 
Bifall Boendestöd enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1971 Kvinna 

Bergkvist, Martin 20210806 
Bifall Boendestöd enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1976 Man 

Sadek, Gloria 20210827 
Bifall Boendestöd enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1978 Man 

Östman, Ylva 20210819 
Bifall Boendestöd enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1986 Man 

Kebede, Lydia 20210830 
Bifall Boendestöd enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1988 Kvinna 

Chamoun, Stephani 20210813 
Bifall Boendestöd enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1990 Kvinna 

Sadek, Gloria 20210813 
Bifall Boendestöd enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1991 Kvinna 

Östman, Ylva 20210818 
Bifall Boendestöd enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1991 Man 
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Östman, Ylva 20210805 
Bifall Endast Trygghets-

larm enligt 4 kap, 1§ SoL 
 1961 Man 

Kebede, Lydia 20210816 
Bifall Endast Trygghets-

larm enligt 4 kap, 1§ SoL 
 1964 Man 

Östman, Ylva 20210820 
Bifall Endast Trygghets-

larm enligt 4 kap, 1§ SoL 
 1970 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210818 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1957 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210804 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1957 Man 

Holmgren, Mikael 20210804 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1958 Kvinna 

Östman, Ylva 20210803 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1958 Man 

Holmgren, Mikael 20210831 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1959 Man 

Jaksch, Camilla 20210820 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1959 Man 

Bergkvist, Martin 20210813 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1960 Man 

Sadek, Gloria 20210824 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1960 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210817 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1960 Kvinna 

Chamoun, Stephani 20210811 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1963 Man 

Kebede, Lydia 20210816 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1964 Man 

Östman, Ylva 20210818 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1965 Man 

Östman, Ylva 20210831 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1965 Man 

Elmi, Fowsia 20210812 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1971 Kvinna 

Mohammadi, Ziba 20210827 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1972 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210810 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1980 Kvinna 

Elmi, Fowsia 20210825 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1987 Man 

Sadek, Gloria 20210813 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1991 Kvinna 

Sadek, Gloria 20210826 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1991 Kvinna 

Jaksch, Camilla 20210817 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 2003 Man 

Jaksch, Camilla 20210820 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 2003 Man 

Kebede, Lydia 20210810 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1965 Man 

Östman, Ylva 20210818 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1965 Man 

Holmgren, Mikael 20210817 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
 1987 Man 

Jaksch, Camilla 20210820 
Bifall Matdistribution en-

ligt 4 kap, 1§ SoL 
 1959 Man 

Holmgren, Mikael 20210825 
Bifall Särskilt boende en-

ligt 4 kap, 1§ SoL 
 1958 Man 

Holmgren, Mikael 20210823 
Bifall Särskilt boende en-

ligt 4 kap, 1§ SoL 
 1964 Man 
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Holmgren, Mikael 20210804 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
 1957 Man 

Holmgren, Mikael 20210804 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
 1958 Man 

Östman, Ylva 20210803 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
 1958 Man 

Holmgren, Mikael 20210831 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
 1959 Man 

Jaksch, Camilla 20210817 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
 1960 Kvinna 

Chamoun, Stephani 20210811 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
 1963 Man 

Jaksch, Camilla 20210818 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
 1964 Man 

Jaksch, Camilla 20210818 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
 1964 Man 

Östman, Ylva 20210831 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
 1965 Man 

Elmi, Fowsia 20210812 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
 1971 Kvinna 

Holmgren, Mikael 20210810 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
 1980 Kvinna 
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Zamudio, Mariom 20210830 
Avslag Servicehus enligt 4 

kap. 1§ SoL 

Avslag på ansökan om ser-

vicehus. 

Behovet bedöms kunna till-

godoses genom vård- och 

omsorgsboende. 

1947 Man 

Lundberg, Linn 20210826 
Avslag Särskilt boende enligt 

4 kap, 1§ SoL 

Avslag på ansökan om vård- 

och omsorgsboende. 

Behovet kan tillgodoses ge-

nom hemtjänstinsatser samt 

dagverksamhet. 

1933 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210810 
Avslag Särskilt boende enligt 

4 kap, 1§ SoL 

Avslag på ansökan om vård- 

och omsorgsboende. 

Behovet kan tillgodoses ge-

nom hemtjänstinsatser samt 

dagverksamhet. 

1943 Kvinna 

Hermez, Kara 20210830 
Avslag Särskilt boende enligt 

4 kap, 1§ SoL 

Avslag på ansökan om vård- 

och omsorgsboende. 

Behovet kan tillgodoses ge-

nom hemtjänstinsatser samt 

dagverksamhet. 

1946 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210803 
Bifall Dagverksamhet enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1931 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210811 
Bifall Dagverksamhet enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1932 Kvinna 

Afram, Natalie 20210818 
Bifall Dagverksamhet enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1934 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210830 
Bifall Dagverksamhet enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1935 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210805 
Bifall Dagverksamhet enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1936 Man 

Secka, Ebrima 20210827 
Bifall Dagverksamhet enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1936 Man 

Karlström, Josefin 20210827 
Bifall Dagverksamhet enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1938 Kvinna 

Benninger, Maria 20210809 
Bifall Dagverksamhet enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1939 Man 

Riggio, Lilia 20210810 
Bifall Dagverksamhet enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1939 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210816 
Bifall Dagverksamhet enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1941 Man 

Bodman, Olivia 20210817 
Bifall Dagverksamhet enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1943 Kvinna 

Siwertz, Jenny 20210803 
Bifall Dagverksamhet enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1945 Kvinna 

Bergkvist, Martin 20210817 
Bifall Dagverksamhet enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1954 Man 

Lundberg, Linn 20210827 
Bifall Dagverksamhet enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1955 Man 

Bodman, Olivia 20210825 
Bifall Endast trygghetslarm 

enl 4 kap, 2§ SoL 
  1932 Kvinna 
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Bodman, Olivia 20210819 
Bifall Endast trygghetslarm 

enl 4 kap, 2§ SoL 
  1934 Kvinna 

Lundberg, Linn 20210827 
Bifall Endast trygghetslarm 

enl 4 kap, 2§ SoL 
  1934 Man 

Lundberg, Linn 20210827 
Bifall Endast trygghetslarm 

enl 4 kap, 2§ SoL 
  1935 Kvinna 

Lundberg, Linn 20210817 
Bifall Endast trygghetslarm 

enl 4 kap, 2§ SoL 
  1937 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210809 
Bifall Endast trygghetslarm 

enl 4 kap, 2§ SoL 
  1941 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210825 
Bifall Endast trygghetslarm 

enl 4 kap, 2§ SoL 
  1941 Man 

Bodman, Olivia 20210806 
Bifall Endast trygghetslarm 

enl 4 kap, 2§ SoL 
  1941 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210819 
Bifall Endast trygghetslarm 

enl 4 kap, 2§ SoL 
  1945 Kvinna 

Afram, Natalie 20210818 
Bifall Endast Trygghetslarm 

enligt 4 kap, 1§ SoL 
  1934 Kvinna 

Nuel, Merna 20210812 
Bifall Endast Trygghetslarm 

enligt 4 kap, 1§ SoL 
  1945 Man 

Riggio, Lilia 20210812 
Bifall Förenkl.handläggn. 

Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 
  1939 Man 

Ghookas, Roland 20210811 
Bifall Förenkl.handläggn. 

Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 
  1942 Man 

Ghookas, Roland 20210811 
Bifall Förenkl.handläggn. 

Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 
  1944 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210817 
Bifall Förenkl.handläggn. 

Hemtj. enl 4 kap, 2§ SoL 
  1946 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210806 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1923 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210806 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1925 Man 

Pernu, Marjo 20210825 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1925 Man 

Lundberg, Linn 20210820 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1926 Man 

Lundberg, Linn 20210820 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1926 Kvinna 

Benninger, Maria 20210813 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1926 Man 

Secka, Ebrima 20210802 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1926 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210804 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1926 Kvinna 

Benninger, Maria 20210811 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1927 Kvinna 

Barqasho, Milisia 20210827 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1927 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210811 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1927 Man 

Pernu, Marjo 20210827 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1928 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210826 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1928 Kvinna 

Lundberg, Linn 20210810 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1928 Kvinna 

Benninger, Maria 20210810 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1928 Kvinna 

Benninger, Maria 20210809 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1930 Man 
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Ghookas, Roland 20210809 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1930 Man 

Benninger, Maria 20210813 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1930 Man 

Zamudio, Mariom 20210813 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1930 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210826 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1930 Kvinna 

Benninger, Maria 20210809 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1930 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210820 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1930 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210825 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1930 Kvinna 

Benninger, Maria 20210819 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1931 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210802 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1931 Man 

Lundberg, Linn 20210819 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1931 Kvinna 

Nuel, Merna 20210812 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1931 Kvinna 

Nuel, Merna 20210825 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1931 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210803 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1931 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210811 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1931 Man 

Bodman, Olivia 20210823 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1931 Man 

Zamudio, Mariom 20210826 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1932 Kvinna 

Lundberg, Linn 20210812 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1932 Kvinna 

Nuel, Merna 20210811 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1932 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210811 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1932 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210813 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1932 Kvinna 

Benninger, Maria 20210823 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1932 Kvinna 

Nuel, Merna 20210825 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1932 Man 

Ghookas, Roland 20210803 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1932 Man 

Riggio, Lilia 20210813 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1933 Kvinna 

Benninger, Maria 20210823 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1933 Man 

Secka, Ebrima 20210810 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1933 Kvinna 

Hermez, Kara 20210804 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1934 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210805 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1934 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210826 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1934 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210809 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1934 Kvinna 
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Bisse, Pierre 20210830 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1934 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210802 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1934 Kvinna 

Benninger, Maria 20210816 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1935 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210830 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1935 Kvinna 

Lundberg, Linn 20210824 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1935 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210813 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1935 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210811 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1935 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210823 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1935 Kvinna 

Afram, Natalie 20210824 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1935 Man 

Mustafa, Amal 20210812 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1935 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210816 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1935 Man 

Karlström, Josefin 20210827 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1935 Man 

Pettersson, Vanja 20210824 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1936 Man 

Secka, Ebrima 20210817 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1936 Kvinna 

Benninger, Maria 20210824 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1936 Kvinna 

Nuel, Merna 20210816 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1936 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210805 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1936 Man 

Secka, Ebrima 20210827 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1936 Man 

Benninger, Maria 20210806 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1936 Kvinna 

Benninger, Maria 20210809 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1936 Man 

Benninger, Maria 20210809 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1936 Man 

Mustafa, Amal 20210812 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1936 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210810 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1937 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210826 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1937 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210813 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1937 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210810 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1937 Man 

Karlström, Josefin 20210827 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1938 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210820 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1938 Man 

Bodman, Olivia 20210805 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1938 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210831 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1938 Man 
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Bodman, Olivia 20210826 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1938 Man 

Lundberg, Linn 20210811 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1939 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210812 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1939 Man 

Benninger, Maria 20210805 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1939 Kvinna 

Benninger, Maria 20210806 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1939 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210812 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1939 Kvinna 

Benninger, Maria 20210806 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1939 Man 

Benninger, Maria 20210809 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1939 Man 

Nuel, Merna 20210826 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1939 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210810 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1939 Kvinna 

Siwertz, Jenny 20210802 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1940 Man 

Siwertz, Jenny 20210805 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1940 Man 

Karlström, Josefin 20210824 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1940 Man 

Ghookas, Roland 20210803 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1940 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210803 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1941 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210817 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1941 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210819 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1941 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210811 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1941 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210816 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1941 Man 

Benninger, Maria 20210813 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1941 Man 

Karlström, Josefin 20210820 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1941 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210811 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1942 Man 

Riggio, Lilia 20210805 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1942 Man 

Nuel, Merna 20210810 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1942 Man 

Nuel, Merna 20210810 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1942 Man 

Nuel, Merna 20210812 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1942 Man 

Mustafa, Amal 20210803 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1943 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210817 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1943 Kvinna 

Benninger, Maria 20210806 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1943 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210817 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1943 Kvinna 
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Mustafa, Amal 20210831 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1943 Kvinna 

Benninger, Maria 20210809 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1943 Kvinna 

Benninger, Maria 20210813 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1944 Kvinna 

Benninger, Maria 20210825 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1944 Kvinna 

Benninger, Maria 20210813 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1944 Man 

Benninger, Maria 20210820 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1944 Man 

Hermez, Kara 20210810 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1944 Man 

Nuel, Merna 20210825 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1944 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210805 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1944 Kvinna 

Siwertz, Jenny 20210803 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1945 Kvinna 

Benninger, Maria 20210823 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1945 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210804 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1945 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210811 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1945 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210816 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1945 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210824 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1946 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210824 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1946 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210804 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1946 Man 

Afram, Natalie 20210818 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1946 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210827 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1946 Man 

Zamudio, Mariom 20210831 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1946 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210804 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1946 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210803 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1947 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210804 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1947 Man 

Zamudio, Mariom 20210831 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1947 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210818 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1947 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210806 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1947 Man 

Afram, Natalie 20210820 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1948 Man 

Benninger, Maria 20210830 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1948 Kvinna 

Benninger, Maria 20210809 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1948 Man 

Bodman, Olivia 20210827 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1948 Man 
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Karlström, Josefin 20210830 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1949 Kvinna 

Barqasho, Milisia 20210825 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1949 Man 

Bodman, Olivia 20210811 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1949 Man 

Nuel, Merna 20210820 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1949 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210816 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1950 Man 

Pernu, Marjo 20210803 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1950 Kvinna 

Benninger, Maria 20210813 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1950 Man 

Hermez, Kara 20210830 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1951 Man 

Secka, Ebrima 20210818 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1951 Man 

Zamudio, Mariom 20210817 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1951 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210824 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1951 Kvinna 

Hermez, Kara 20210813 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1953 Kvinna 

Barqasho, Milisia 20210823 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1953 Kvinna 

Barqasho, Milisia 20210827 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1954 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210817 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1954 Man 

Benninger, Maria 20210827 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1955 Man 

Bisse, Pierre 20210825 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1955 Man 

Bisse, Pierre 20210831 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1955 Man 

Lundberg, Linn 20210827 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1955 Man 

Benninger, Maria 20210811 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1955 Man 

Benninger, Maria 20210811 
Bifall Hemtjänst enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1955 Man 

Secka, Ebrima 20210816 
Bifall Hemvårdsbidrag enligt 

4 kap, 2 § SoL 
  1931 Man 

Secka, Ebrima 20210813 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1927 Kvinna 

Barqasho, Milisia 20210827 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1927 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210815 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1930 Kvinna 

Benninger, Maria 20210804 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1931 Man 

Benninger, Maria 20210824 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1933 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210823 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1933 Man 

Benninger, Maria 20210827 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1934 Man 

Zamudio, Mariom 20210819 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1936 Man 
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Hermez, Kara 20210824 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1936 Man 

Benninger, Maria 20210826 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1937 Kvinna 

Benninger, Maria 20210810 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1939 Man 

Benninger, Maria 20210824 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1939 Man 

Lundberg, Linn 20210811 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1942 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210826 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1943 Man 

Mustafa, Amal 20210803 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1944 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210816 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1944 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210831 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1944 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210804 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1944 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210819 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1944 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210831 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1944 Kvinna 

Hermez, Kara 20210810 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1945 Kvinna 

Hermez, Kara 20210824 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1945 Kvinna 

Hermez, Kara 20210817 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1945 Kvinna 

Hermez, Kara 20210831 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1945 Kvinna 

Benninger, Maria 20210812 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1948 Kvinna 

Benninger, Maria 20210812 
Bifall Korttidsplats enligt 4 

kap, 1§ SoL 
  1951 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210825 
Bifall Matdistribution enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1925 Man 

Pernu, Marjo 20210825 
Bifall Matdistribution enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1930 Man 

Pernu, Marjo 20210827 
Bifall Matdistribution enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1933 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210809 
Bifall Matdistribution enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1934 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210827 
Bifall Matdistribution enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1937 Man 

Lundberg, Linn 20210819 
Bifall Parboende medföl-

jande 4 kap, 1 c § SoL 
  1926 Kvinna 

Benninger, Maria 20210816 
Bifall Serviceinsatser enl 4 

kap, 2§ SoL 
  1929 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210810 
Bifall Serviceinsatser enl 4 

kap, 2§ SoL 
  1930 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210824 
Bifall Serviceinsatser enl 4 

kap, 2§ SoL 
  1933 Man 

Bodman, Olivia 20210818 
Bifall Serviceinsatser enl 4 

kap, 2§ SoL 
  1936 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210830 
Bifall Serviceinsatser enl 4 

kap, 2§ SoL 
  1936 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210824 
Bifall Serviceinsatser enl 4 

kap, 2§ SoL 
  1940 Kvinna 
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Benninger, Maria 20210804 
Bifall Serviceinsatser enl 4 

kap, 2§ SoL 
  1940 Man 

Bodman, Olivia 20210813 
Bifall Serviceinsatser enl 4 

kap, 2§ SoL 
  1941 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210805 
Bifall Serviceinsatser enl 4 

kap, 2§ SoL 
  1941 Kvinna 

Benninger, Maria 20210804 
Bifall Serviceinsatser enl 4 

kap, 2§ SoL 
  1942 Kvinna 

Benninger, Maria 20210823 
Bifall Särskilt boende enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1925 Man 

Lundberg, Linn 20210819 
Bifall Särskilt boende enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1926 Man 

Benninger, Maria 20210804 
Bifall Särskilt boende enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1930 Man 

Mustafa, Amal 20210830 
Bifall Särskilt boende enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1930 Kvinna 

Benninger, Maria 20210823 
Bifall Särskilt boende enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1933 Man 

Benninger, Maria 20210827 
Bifall Särskilt boende enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1934 Man 

Benninger, Maria 20210824 
Bifall Särskilt boende enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1934 Kvinna 

Benninger, Maria 20210817 
Bifall Särskilt boende enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1936 Man 

Riggio, Lilia 20210804 
Bifall Särskilt boende enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1938 Kvinna 

Benninger, Maria 20210824 
Bifall Särskilt boende enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1939 Man 

Hermez, Kara 20210818 
Bifall Särskilt boende enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1940 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210805 
Bifall Särskilt boende enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1942 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210809 
Bifall Särskilt boende enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1944 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210831 
Bifall Särskilt boende enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1944 Kvinna 

Hermez, Kara 20210831 
Bifall Särskilt boende enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1945 Kvinna 

Benninger, Maria 20210825 
Bifall Särskilt boende enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1945 Kvinna 

Lundberg, Linn 20210826 
Bifall Särskilt boende enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1946 Man 

Mustafa, Amal 20210810 
Bifall Särskilt boende enligt 

4 kap, 1§ SoL 
  1948 Man 

Bodman, Olivia 20210824 
Bifall tillf utök Hemtjänst 

enligt 4 kap, 1§ SoL 
  1937 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210830 
Bifall tillf utök Hemtjänst 

enligt 4 kap, 1§ SoL 
  1939 Man 

Zamudio, Mariom 20210826 
Bifall tillf utök Hemtjänst 

enligt 4 kap, 1§ SoL 
  1940 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210830 
Bifall tillf utök Hemtjänst 

enligt 4 kap, 1§ SoL 
  1943 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210819 
Bifall tillf utök Hemtjänst 

enligt 4 kap, 1§ SoL 
  1943 Man 

Benninger, Maria 20210818 
Bifall tillf utök Hemtjänst 

enligt 4 kap, 1§ SoL 
  1944 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210825 
Bifall tillf utök Hemtjänst 

enligt 4 kap, 1§ SoL 
  1954 Man 

Benninger, Maria 20210816 
Bifall Trygghetslarm ink ser-

vice enl 4 kap, 2§ SoL 
  1929 Kvinna 
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Secka, Ebrima 20210810 
Bifall Trygghetslarm ink ser-

vice enl 4 kap, 2§ SoL 
  1930 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210818 
Bifall Trygghetslarm ink ser-

vice enl 4 kap, 2§ SoL 
  1936 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210824 
Bifall Trygghetslarm ink ser-

vice enl 4 kap, 2§ SoL 
  1940 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210806 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1923 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210806 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1925 Man 

Pernu, Marjo 20210825 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1925 Man 

Lundberg, Linn 20210820 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1926 Man 

Lundberg, Linn 20210820 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1926 Kvinna 

Benninger, Maria 20210813 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1926 Man 

Secka, Ebrima 20210802 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1926 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210804 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1926 Kvinna 

Benninger, Maria 20210811 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1927 Kvinna 

Barqasho, Milisia 20210827 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1927 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210811 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1927 Man 

Pernu, Marjo 20210827 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1928 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210826 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1928 Kvinna 

Lundberg, Linn 20210810 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1928 Kvinna 

Benninger, Maria 20210809 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1930 Man 

Ghookas, Roland 20210809 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1930 Man 

Benninger, Maria 20210813 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1930 Man 

Zamudio, Mariom 20210813 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1930 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210826 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1930 Kvinna 

Benninger, Maria 20210809 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1930 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210820 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1930 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210825 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1930 Kvinna 

Benninger, Maria 20210819 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1931 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210802 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1931 Man 

Lundberg, Linn 20210819 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1931 Kvinna 

Nuel, Merna 20210812 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1931 Kvinna 

Nuel, Merna 20210825 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1931 Kvinna 
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Zamudio, Mariom 20210826 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1932 Kvinna 

Lundberg, Linn 20210812 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1932 Kvinna 

Nuel, Merna 20210811 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1932 Kvinna 

Nuel, Merna 20210825 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1932 Man 

Riggio, Lilia 20210813 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1933 Kvinna 

Benninger, Maria 20210823 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1933 Man 

Hermez, Kara 20210804 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1934 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210805 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1934 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210826 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1934 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210830 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1934 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210816 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1935 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210830 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1935 Kvinna 

Lundberg, Linn 20210824 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1935 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210812 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1935 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210827 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1935 Man 

Pettersson, Vanja 20210824 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1936 Man 

Secka, Ebrima 20210817 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1936 Kvinna 

Benninger, Maria 20210824 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1936 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210805 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1936 Man 

Secka, Ebrima 20210827 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1936 Man 

Benninger, Maria 20210806 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1936 Kvinna 

Benninger, Maria 20210809 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1936 Man 

Benninger, Maria 20210809 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1936 Man 

Mustafa, Amal 20210812 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1936 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210810 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1937 Kvinna 

Pernu, Marjo 20210813 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1937 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210810 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1937 Man 

Bodman, Olivia 20210820 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1938 Man 

Bodman, Olivia 20210805 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1938 Kvinna 

Bisse, Pierre 20210831 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1938 Man 
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Bodman, Olivia 20210826 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1938 Man 

Lundberg, Linn 20210811 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1939 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210812 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1939 Man 

Benninger, Maria 20210805 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1939 Kvinna 

Benninger, Maria 20210806 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1939 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210812 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1939 Man 

Benninger, Maria 20210809 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1939 Man 

Nuel, Merna 20210826 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1939 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210810 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1939 Kvinna 

Siwertz, Jenny 20210802 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1940 Man 

Siwertz, Jenny 20210805 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1940 Man 

Karlström, Josefin 20210824 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1940 Man 

Ghookas, Roland 20210803 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1940 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210803 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1941 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210819 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1941 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210811 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1941 Kvinna 

Benninger, Maria 20210813 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1941 Man 

Karlström, Josefin 20210820 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1941 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210811 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1942 Man 

Riggio, Lilia 20210805 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1942 Man 

Nuel, Merna 20210812 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1942 Man 

Mustafa, Amal 20210803 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1943 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210817 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1943 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210817 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1943 Kvinna 

Benninger, Maria 20210809 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1943 Kvinna 

Benninger, Maria 20210811 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1943 Man 

Benninger, Maria 20210813 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1944 Kvinna 

Benninger, Maria 20210825 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1944 Kvinna 

Benninger, Maria 20210813 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1944 Man 

Benninger, Maria 20210820 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1944 Man 
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Hermez, Kara 20210810 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1944 Man 

Nuel, Merna 20210825 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1944 Kvinna 

Ghookas, Roland 20210805 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1944 Kvinna 

Siwertz, Jenny 20210803 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1945 Kvinna 

Riggio, Lilia 20210817 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1946 Kvinna 

Afram, Natalie 20210818 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1946 Kvinna 

Karlström, Josefin 20210827 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1946 Man 

Zamudio, Mariom 20210831 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1946 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210804 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1946 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210831 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1947 Kvinna 

Mustafa, Amal 20210818 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1947 Kvinna 

Secka, Ebrima 20210806 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1947 Man 

Afram, Natalie 20210820 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1948 Man 

Benninger, Maria 20210830 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1948 Kvinna 

Benninger, Maria 20210809 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1948 Man 

Bodman, Olivia 20210827 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1948 Man 

Karlström, Josefin 20210830 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1949 Kvinna 

Bodman, Olivia 20210811 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1949 Man 

Nuel, Merna 20210820 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1949 Kvinna 

Zamudio, Mariom 20210816 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1950 Man 

Pernu, Marjo 20210803 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1950 Kvinna 

Benninger, Maria 20210813 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1950 Man 

Hermez, Kara 20210830 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1951 Man 

Zamudio, Mariom 20210817 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1951 Kvinna 

Barqasho, Milisia 20210827 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1954 Kvinna 

Benninger, Maria 20210827 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1955 Man 

Bisse, Pierre 20210831 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1955 Man 

Benninger, Maria 20210811 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1955 Man 

Benninger, Maria 20210811 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1955 Man 

Jaksch, Camilla 20210818 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1956 Man 
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Jaksch, Camilla 20210818 
Bifall Trygghetslarm Inkl. 

hemtjänst enligt 4 kap, 
  1956 Man 
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