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Sammanträdesprotokoll för vård- och 

omsorgsnämnden  

Datum och tid: 2021-04-19 kl.  18:30 - 20:45 

Plats Digitalt via Teams och på Munkhättevägen 49, lokal Sillen/ 

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

30 april 2021 

Plats för Justering Digitalt 

 
    
Sekreterare: Kerstin Frimodig § 19 - 27 
   
   
Ordförande:   
 Tuva Lund (S)   
   
Justerare:   
 Kia Hjelte (M)  
  

Se protokollets sista sida för digitala signaturer. 
 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
 

Nämnd Sammanträdesdatum 

Vård- och omsorgsnämnden  2021-04-19  
Anslaget den Nedtas den 

2021-04-30 2021-05-24 
Förvaringsplats för protokollet  

Process: 1.1.3.1 - Hantera nämndprocess med 

underprocesser  

Dnr: VON/2020:00307 
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Närvarolista  

Ledamöter 

Tuva Lund (S), ordförande; deltar på plats 

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

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

Daniel Njuguna (S), ledamot, deltar digitalt 

Taina Virta (S), ledamot, deltar på plats 

Mehmet Kulbay (M), ledamot, deltar digitalt §§ 20-27 

Fredrik Ahlinder (TUP), ledamot, deltar digitalt 

Lars Holmberg (SD), ledamot, deltar digitalt 

Marit Normasdotter (V), ledamot, deltar digitalt 

Isak Nobuoka (MP), ledamot, deltar digitalt 

Jens Vollmer (L), ledamot, deltar digitalt 

Nellie Eriksson (M) tjänstgörande ersättare, deltar digitalt § 19 

 

 

Ersättare 
Simon Safari (S), deltar digitalt 

Maria Stjernevall (S), deltar digitalt 

Jalil Abdul Khalil (S), deltar digitalt 

Nellie Eriksson (M), deltar digitalt §§ 20-27 

Ewa Norrgård (TUP), deltar digitalt 

Therese Karlsson (V), deltar digitalt 

Ebtesam Zino (KD), deltar digitalt 

Mariam Danho (KD), deltar digitalt 

Sonja Jonasson (C), deltar digitalt 

 

 

Övriga deltagare 
Petra Oxonius, Kerstin Frimodig, Christina Almqvist, Helena Odenskiöld-

Rovtjanin, personalföreträdare Vision §§ 19-24, Peter Strang § 19 
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[Innehållsförteckning]  
 

 

Ärende för beslut   

Information från förvaltningen, april § 19/2021 

Rekvirering av statsbidrag Äldreomsorgslyftet för 2021, 

version 2021-04-19 

§ 20/2021 

Rekvirering av statsbidrag för att Säkerställa en god vård 

och omsorg av äldre personer, version 2021-04-19 

§ 21/2021 

Rekvirering av statsbidrag för att motverka ensamhet bland 

äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om 

personer med demenssjukdom, version 2021-04-19 

§ 22/2021 

Rekvirering statsbidrag teknik, kvalitet och effektivitet inom 

äldreomsorgen, version 2021-04-19 

§ 23/2021 

Ekonomisk månadsuppföljning mars 2021 § 24/2021 

Återrapportering nämnduppdrag - Dialog med vårdcentraler 

om närmare samarbete med kommunens vård- och 

omsorgsboenden 

§ 25/2021 

Anmälningsärenden   

Delegationsärenden   
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§ 19 

 

 

Information från förvaltningen, april VON/2021:00003 

Beslut 

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

informationen. 

 

Sammanfattning 

 
Covid-19 relaterade dödsfall på vård- och omsorgsboenden under 

första vågen- Peter Strang, professor i palliativ medicin, Karolinska 

institutet och vetenskaplig ledare på palliativt kunskapscentrum i 

Stockholm, presenterar resultatet från sin utredning gällande dödsfall på 

särskilda boenden för äldre under covid 19 pandemins första våg. 
 
Information från omsorgsdirektören 

• Statusuppdatering corona 

Omsorgsdirektör Petra Oxonius informerar om att det för närvarande inte 

finns någon med konstaterad covid i förvaltningens verksamheter. Det har 

varit några som varit fullt vaccinerade som covid 19 men som varit lindrigt 

sjuka. Personalfrånvaron är förnärvarande normal. På grund av pandemin 

kommer förvaltningen inte att ta emot några feriearbetare inom 

äldreomsorgen eller inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning. 

 

Folkhälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationer vilka 

innebär vissa lättnader för personer som är vaccinerade. Vissa gemensamma 

aktiviteter kan därför återupptas, exempelvis dagverksamhet. 

 

Vidare informerar omsorgsdirektören om att det finns 27 lediga lägenheter 

på särskilda boenden för äldre. Det görs en uppföljning efter tre månader av 

hemtjänstbrukare som avsagt sig sina insatser, men det går inte att få 

statistik om orsaken till varför de valt att avsäga eller pausa sina insatser. 
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§ 20 

 

Rekvirering av statsbidrag Äldreomsorgslyftet för 2021, 
VON/2021:00095 

Beslut 

 

1.Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt vård- och omsorgsnämnden att rekvirera 

utlysta statsbidraget för 2021.  

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt omsorgschef på vård- och 

omsorgsförvaltningen att rekvirera och återrapportera statsbidraget till 

Socialstyrelsen. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att fördela medlen till externa utförare i 

enlighet med tidigare beslutad fördelningsnyckel. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att användningen av stimulansmedel 

återrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse för 2021. 

Reservation 

Kia Hjelte (M), Mehmet Kulbay (M), Fredrik Ahlinder (TUP), Lars 

Holmberg (SD) och Marit Normasdotter (V) reserverar sig mot beslutet att 

avslå tilläggsyrkandet. 

 

Sammanfattning 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till 

kommuner som ersättning för att anställda ska kunna utbilda sig till 

vårdbiträde eller undersköterska på arbetstid eller fortbilda sig genom andra 

kompetenshöjande utbildningar inom vård och omsorg om äldre. Även 

första linjens chefer inom vård och omsorg om äldre får möjlighet att 

utbilda sig på arbetstid för att stärka förutsättningarna för verksamheterna att 

tillhandahålla god ledning, planering, styrning och systematisk 

implementering av ny kunskap. 

 

Stimulansmedlen omfattar 3 392 500 000 kronor för 2021, varav Botkyrka 

har möjlighet att rekvirera 20 799 513 kronor. Rekvireringen av medel ska 

göras senast den 31 oktober 2021 och senast den 15 mars 2022 ska 

kommunen återrapportera hur medlen har använts. 
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Av Socialstyrelsens instruktioner framgår inte i vilken utsträckning externa 

utförare ska ta del av stimulansmedlen. Sedan tidigare har vård-och 

omsorgsförvaltningen dock tagit fram en fördelningsnyckel för hur 

stimulansmedel ska fördelas till externa utförare. Vård- och 

omsorgsförvaltningen anser att även dessa stimulansmedel ska fördelas 

utifrån samma princip. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att en återrapportering av vad 

stimulansmedlen används till likt tidigare år redovisas i vård- och 

omsorgsnämndens verksamhetsberättelse för 2021. 

 

Yrkande 

Kia Hjelte (M) och Mehmet Kulbay (M) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga. 

Lars Holmberg (SD, Fredrik Ahlinder (TUP) och Marit Normasdotter (V) 

yrkar bifall till Kia Hjelte (M) och Mehmet Kulbays (M) tilläggsyrkande. 

 

Ordföranden Tuva Lund (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, ordförandeförslaget, 

och att nämnden beslutar i enlighet med detta. 

 

Ordföranden finner därefter att det finns ett tilläggsyrkande från Kia Hjelte 

(M), Mehmet Kulbay (M), Fredrik Ahlinder (TUP), Lars Holmberg (SD), 

och Marit Normasdotter (V) samt ett avslagsyrkande på tilläggsyrkandet 

från ordföranden. 

 

Ordföranden ställer därefter efter nämndens godkännande Kia Hjelte (M), 

Mehmet Kulbay (M), Fredrik Ahlinder (TUP), Lars Holmbergs (SD) och 

Marit Normasdotters (V) tilläggsyrkande mot avslag på detta och finner att 

nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 

 

Vård-och omsorgsnämnden godkänner att Kia Hjelte (M) och Mehmet 

Kulbays (M) yrkandemotivering biläggs protokollet. 

 

Protokollsanteckning 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att ordföranden Tuva Lund (S) 

lämnar en protokollsanteckning:  Utifrån förtydligande under diskussion på 

nämnden framgår det att yrkandet avser att nämnden får en kort och 

muntlig lägesrapport av förvaltningen gällande statsbidrag samt, om 

nödvändigt, ge förvaltning möjlighet att få vägledning från nämnd. 
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Majoriteten yrkar avslag då det inte är nödvändigt med nämndbeslut. Det 

yrkande avser är redan självklara delar inom ramen för nämndens arbete.   

 

Inom ramen för nämndens arbete så har samtliga förtroendevalda rätt att 

ställa frågor till förvaltning om lägesbild gällande statsbidrag eller andra 

frågor som nämnden hanterar. Under pågående nämnd kan frågor ställas 

till förvaltningen med fördel under punkten ”Förvaltningen informerar”. 

Om man som förtroendevald förväntar sig en mer utförlig redovisning bör 

man ta kontakt med ordförande i nämnden, som har ansvar för 

dagordningen inför nämndsammanträdena.   

 

Därutöver har Botkyrka ett system med ordförandeberedningar och 

oppositionsberedningar, vilket också är sammanhang där förtroendevalda i 

nämnden har möjlighet att ställa frågor till förvaltning. Utöver detta har 

kommunen politiska resurser med b l a politiska sekreterare för att 

underlätta de förtroendevaldas arbete i nämnderna med att ta fram 

underlag och fakta.  

 

Syftet att förvaltningen ska ha möjlighet att återkomma till nämnden om det 

uppstår ett behov av nytt ställningstagande eller politisk vägledning är 

också redan en självklar del av nämndens arbete och det sker inom ramen 

för ordförandeberedningen. Där lyfter förvaltningen upp frågor som har 

dessa behov, de bereds och till sist hanteras av nämnden.   
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§ 21 

Rekvirering av statsbidrag för att Säkerställa en god vård 
och omsorg av äldre personer, VON/2021:00083 

Beslut 

1.Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 

 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt vård- och omsorgsnämnden att rekvirera 

utlysta statsbidraget för 2021.  

 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt omsorgschef på vård- och 

omsorgsförvaltningen att rekvirera och återrapportera statsbidraget till 

Socialstyrelsen. 

 

2. Kommunstyrelsen beslutar att fördela medlen till externa utförare i 

enlighet med tidigare beslutad fördelningsnyckel. 

 

2.  Vård- och omsorgsnämnden beslutar att användningen av 

stimulansmedel återrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse för 2021. 

Reservation 

Kia Hjelte (M), Mehmet Kulbay (M), Fredrik Ahlinder (TUP), Lars 

Holmberg (SD) och Marit Normasdotter (V) reserverar sig mot beslutet att 

avslå tilläggsyrkandet. 

 

 

Sammanfattning 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel 

till kommunerna för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre 

personer. 

 

Stimulansmedlen omfattar totalt 3 998 500 000 kronor för 2021, varav 

Botkyrka har möjlighet att rekvirera 24 514 916 kronor. Rekvirering av 

medel ska göras senast den 1 november 2021 och kommunen ska 

återrapportera senast den 31 januari 2022 hur medlen har använts. 

 

Av Socialstyrelsens instruktioner framgår inte i vilken utsträckning externa 

utförare ska ta del av stimulansmedlen. Sedan tidigare har vård- och 

omsorgsförvaltningen dock tagit fram en fördelningsnyckel för hur 

stimulansmedel ska fördelas till externa utförare. Vård- och 

omsorgsförvaltningen anser att även dessa stimulansmedel ska fördelas 

utifrån samma princip. Vilket innebär utifrån dessa stimulansmedel att 
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summan till de privata aktörerna blir ca 4,7 mkr som ska fördelas från vård- 

och omsorgsnämndens budgetram för 2021. 

 

Yrkande 

Kia Hjelte (M) och Mehmet Kulbay (M) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga. 

Lars Holmberg (SD, Fredrik Ahlinder (TUP) och Marit Normasdotter (V) 

yrkar bifall till Kia Hjelte (M) och Mehmet Kulbays (M) tilläggsyrkande. 

 

Ordföranden Tuva Lund (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, ordförandeförslaget, 

och att nämnden beslutar i enlighet med detta. 

 

Ordföranden finner därefter att det finns ett tilläggsyrkande från Kia Hjelte 

(M), Mehmet Kulbay (M), Fredrik Ahlinder (TUP), Lars Holmberg (SD), 

och Marit Normasdotter (V) samt ett avslagsyrkande på tilläggsyrkandet 

från ordföranden. 

 

Ordföranden ställer därefter efter nämndens godkännande Kia Hjelte (M), 

Mehmet Kulbay (M), Fredrik Ahlinder (TUP), Lars Holmbergs (SD) och 

Marit Normasdotters (V) tilläggsyrkande mot avslag på detta och finner att 

nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 

 

Vård-och omsorgsnämnden godkänner att Kia Hjelte (M) och Mehmet 

Kulbays (M) yrkandemotivering biläggs protokollet. 

 

Protokollsanteckning 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att ordföranden Tuva Lund (S) 

lämnar en protokollsanteckning:  Utifrån förtydligande under diskussion på 

nämnden framgår det att yrkandet avser att nämnden får en kort och 

muntlig lägesrapport av förvaltningen gällande statsbidrag samt, om 

nödvändigt, ge förvaltning möjlighet att få vägledning från nämnd. 

Majoriteten yrkar avslag då det inte är nödvändigt med nämndbeslut. Det 

yrkande avser är redan självklara delar inom ramen för nämndens arbete.   

 

Inom ramen för nämndens arbete så har samtliga förtroendevalda rätt att 

ställa frågor till förvaltning om lägesbild gällande statsbidrag eller andra 

frågor som nämnden hanterar. Under pågående nämnd kan frågor ställas 

till förvaltningen med fördel under punkten ”Förvaltningen informerar”. 

Om man som förtroendevald förväntar sig en mer utförlig redovisning bör 
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man ta kontakt med ordförande i nämnden, som har ansvar för 

dagordningen inför nämndsammanträdena.   

 

Därutöver har Botkyrka ett system med ordförandeberedningar och 

oppositionsberedningar, vilket också är sammanhang där förtroendevalda i 

nämnden har möjlighet att ställa frågor till förvaltning. Utöver detta har 

kommunen politiska resurser med b l a politiska sekreterare för att 

underlätta de förtroendevaldas arbete i nämnderna med att ta fram 

underlag och fakta.  

 

Syftet att förvaltningen ska ha möjlighet att återkomma till nämnden om det 

uppstår ett behov av nytt ställningstagande eller politisk vägledning är 

också redan en självklar del av nämndens arbete och det sker inom ramen 

för ordförandeberedningen. Där lyfter förvaltningen upp frågor som har 

dessa behov, de bereds och till sist hanteras av nämnden.   
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§ 22 

Rekvirering av statsbidrag för att motverka ensamhet bland 
äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdom, VON/2021:00092 

Beslut 

1.Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 

 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt vård- och omsorgsnämnden att rekvirera 

utlysta statsbidraget för 2021.  

 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt omsorgschef på vård- och 

omsorgsförvaltningen att rekvirera och återrapportera statsbidraget till 

Socialstyrelsen. 

 

3. Kommunstyrelsen beslutar att fördela medlen till externa utförare i 

enlighet med tidigare beslutad fördelningsnyckel. 

 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att användningen av stimulansmedel  

återrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse för 2021. 

 

Reservation 

Kia Hjelte (M), Mehmet Kulbay (M), Fredrik Ahlinder (TUP), Lars 

Holmberg (SD) och Marit Normasdotter (V) reserverar sig mot beslutet att 

avslå tilläggsyrkandet. 

 

 

Sammanfattning 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel 

till kommunerna för att motverka ensamhet bland äldre och för att 

säkerställa en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom. 

 

Stimulansmedlen omfattar totalt 608,5 miljoner kronor för 2021, varav 

Botkyrka har möjlighet att rekvirera 3 730 731 kronor. Rekvirering av 

medel ska göras senast den 1 november 2021 och kommunen ska 

återrapportera senast den 31 januari 2022 hur medlen har använts. 

 

 

Av Socialstyrelsens instruktioner framgår inte i vilken utsträckning externa 

utförare ska ta del av stimulansmedlen. Sedan tidigare har vård-och 

omsorgsförvaltningen dock tagit fram en fördelningsnyckel för hur 
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stimulansmedel ska fördelas till externa utförare. Vård-och 

omsorgsförvaltningen anser att även dessa stimulansmedel ska fördelas 

utifrån samma princip. 

 

Yrkande 

Kia Hjelte (M) och Mehmet Kulbay (M) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga. 

Lars Holmberg (SD, Fredrik Ahlinder (TUP) och Marit Normasdotter (V) 

yrkar bifall till Kia Hjelte (M) och Mehmet Kulbays (M) tilläggsyrkande. 

 

Ordföranden Tuva Lund (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, ordförandeförslaget, 

och att nämnden beslutar i enlighet med detta. 

 

Ordföranden finner därefter att det finns ett tilläggsyrkande från Kia Hjelte 

(M), Mehmet Kulbay (M), Fredrik Ahlinder (TUP), Lars Holmberg (SD), 

och Marit Normasdotter (V) samt ett avslagsyrkande på tilläggsyrkandet 

från ordföranden. 

 

Ordföranden ställer därefter efter nämndens godkännande Kia Hjelte (M), 

Mehmet Kulbay (M), Fredrik Ahlinder (TUP), Lars Holmbergs (SD) och 

Marit Normasdotters (V) tilläggsyrkande mot avslag på detta och finner att 

nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 

 

Vård-och omsorgsnämnden godkänner att Kia Hjelte (M) och Mehmet 

Kulbays (M) yrkandemotivering biläggs protokollet. 

 

Protokollsanteckning 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att ordföranden Tuva Lund (S) 

lämnar en protokollsanteckning:  Utifrån förtydligande under diskussion på 

nämnden framgår det att yrkandet avser att nämnden får en kort och 

muntlig lägesrapport av förvaltningen gällande statsbidrag samt, om 

nödvändigt, ge förvaltning möjlighet att få vägledning från nämnd. 

Majoriteten yrkar avslag då det inte är nödvändigt med nämndbeslut. Det 

yrkande avser är redan självklara delar inom ramen för nämndens arbete.   

 

Inom ramen för nämndens arbete så har samtliga förtroendevalda rätt att 

ställa frågor till förvaltning om lägesbild gällande statsbidrag eller andra 

frågor som nämnden hanterar. Under pågående nämnd kan frågor ställas 

till förvaltningen med fördel under punkten ”Förvaltningen informerar”. 

Om man som förtroendevald förväntar sig en mer utförlig redovisning bör 
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man ta kontakt med ordförande i nämnden, som har ansvar för 

dagordningen inför nämndsammanträdena.   

 

Därutöver har Botkyrka ett system med ordförandeberedningar och 

oppositionsberedningar, vilket också är sammanhang där förtroendevalda i 

nämnden har möjlighet att ställa frågor till förvaltning. Utöver detta har 

kommunen politiska resurser med b l a politiska sekreterare för att 

underlätta de förtroendevaldas arbete i nämnderna med att ta fram 

underlag och fakta.  

 

Syftet att förvaltningen ska ha möjlighet att återkomma till nämnden om det 

uppstår ett behov av nytt ställningstagande eller politisk vägledning är 

också redan en självklar del av nämndens arbete och det sker inom ramen 

för ordförandeberedningen. Där lyfter förvaltningen upp frågor som har 

dessa behov, de bereds och till sist hanteras av nämnden.   

 
  

Comfact Signature Referensnummer: 1085658

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLL 14[20]   

Vård- och omsorgsnämnden 2021 2021-04-19 Kod: 1.1.3.1 

 

 

 
Botkyrka Kommun 

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

Hemsida: www.botkyrka.se 

 

§ 23 

 

Rekvirering statsbidrag teknik, kvalitet och effektivitet 
inom äldreomsorgen,VON/2021:00103 

Beslut 

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

rekvirerar utlysta statsbidrag för 2021.  

 

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

återrapportera statsbidrag till Kammarkollegiet. 

 

3. Vård-och omsorgsnämnden beslutar att fördela medlen till externa 

utförare i enlighet med tidigare beslutad fördelningsnyckel. 

4. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att användningen av stimulansmedel  

återrapporteras i nämndens verksamhetsberättelse för 2021. 

Reservation 

Kia Hjelte (M), Mehmet Kulbay (M), Fredrik Ahlinder (TUP),  Lars 

Holmberg (SD) och Marit Normasdotter (V) reserverar sig mot beslutet att 

avslå tilläggsyrkandet. 

 

 

Sammanfattning 

Staten och Sveriges kommuner och regioner har träffat en överenskommelse 

om en satsning på teknik, kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen.  

Satsningen, som kommer att pågå under åren 2020–2022, ger kommunerna 

möjlighet att genom digitalisering utveckla verksamheten.  

 

Stimulansmedlen omfattar 168 700 000 kronor för 2021, varav Botkyrka har 

möjlighet att rekvirera 849 000 kronor. Rekvireringen av medel ska göras 

senast den 1 december 2021 och senast den 31 mars 2022 ska kommunen 

återrapportera till Kammarkollegiet hur medlen har använts. 

Av Socialstyrelsens instruktioner framgår inte i vilken utsträckning externa 

utförare ska ta del av stimulansmedlen. Sedan tidigare har förvaltningen 

dock tagit fram en fördelningsnyckel för hur stimulansmedel ska fördelas 
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till externa utförare. Förvaltningen anser att även dessa stimulansmedel ska 

fördelas utifrån samma princip. 

 

Yrkande 

Kia Hjelte (M) och Mehmet Kulbay (M) lämnar ett tilläggsyrkande, bilaga. 

Lars Holmberg (SD, Fredrik Ahlinder (TUP) och Marit Normasdotter (V) 

yrkar bifall till Kia Hjelte (M) och Mehmet Kulbays (M) tilläggsyrkande. 

 

Ordföranden Tuva Lund (S) yrkar avslag på tilläggsyrkandet. 

 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, ordförandeförslaget, 

och att nämnden beslutar i enlighet med detta. 

 

Ordföranden finner därefter att det finns ett tilläggsyrkande från Kia Hjelte 

(M), Mehmet Kulbay (M), Fredrik Ahlinder (TUP), Lars Holmberg (SD), 

och Marit Normasdotter (V) samt ett avslagsyrkande på tilläggsyrkandet 

från ordföranden. 

 

Ordföranden ställer därefter efter nämndens godkännande Kia Hjelte (M), 

Mehmet Kulbay (M), Fredrik Ahlinder (TUP), Lars Holmbergs (SD) och 

Marit Normasdotters (V) tilläggsyrkande mot avslag på detta och finner att 

nämnden beslutar att avslå tilläggsyrkandet. 

 

Vård-och omsorgsnämnden godkänner att Kia Hjelte (M) och Mehmet 

Kulbays (M) yrkandemotivering biläggs protokollet. 

 

Protokollsanteckning 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner att ordföranden Tuva Lund (S) 

lämnar en protokollsanteckning:  Utifrån förtydligande under diskussion på 

nämnden framgår det att yrkandet avser att nämnden får en kort och 

muntlig lägesrapport av förvaltningen gällande statsbidrag samt, om 

nödvändigt, ge förvaltning möjlighet att få vägledning från nämnd. 

Majoriteten yrkar avslag då det inte är nödvändigt med nämndbeslut. Det 

yrkande avser är redan självklara delar inom ramen för nämndens arbete.   

 

Inom ramen för nämndens arbete så har samtliga förtroendevalda rätt att 

ställa frågor till förvaltning om lägesbild gällande statsbidrag eller andra 

frågor som nämnden hanterar. Under pågående nämnd kan frågor ställas 

till förvaltningen med fördel under punkten ”Förvaltningen informerar”. 

Om man som förtroendevald förväntar sig en mer utförlig redovisning bör 
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man ta kontakt med ordförande i nämnden, som har ansvar för 

dagordningen inför nämndsammanträdena.   

 

Därutöver har Botkyrka ett system med ordförandeberedningar och 

oppositionsberedningar, vilket också är sammanhang där förtroendevalda i 

nämnden har möjlighet att ställa frågor till förvaltning. Utöver detta har 

kommunen politiska resurser med b l a politiska sekreterare för att 

underlätta de förtroendevaldas arbete i nämnderna med att ta fram 

underlag och fakta.  

 

Syftet att förvaltningen ska ha möjlighet att återkomma till nämnden om det 

uppstår ett behov av nytt ställningstagande eller politisk vägledning är 

också redan en självklar del av nämndens arbete och det sker inom ramen 

för ordförandeberedningen. Där lyfter förvaltningen upp frågor som har 

dessa behov, de bereds och till sist hanteras av nämnden.   
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§ 24 

 

Ekonomisk månadsuppföljning mars 2021 VON/2021:00006 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska 

månadsuppföljningen per mars 2021 

 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsförvaltningen prognosticerar i uppföljningen för mars ett 

nollresultat för helåret 2021. 

 

 

Underskott prognosticeras på bostad med särskild service och vård- och 

omsorgsboenden som balanseras av det prognostiserade överskottet inom 

hemtjänsten och externa platser SOL. Övriga verksamheter prognostiserar 

närmare nollresultat för helåret. 

 

 
  

Verksamhet 
(i miljoner 
kronor) 

Bokslut 
2020 

Utfall 
period 
2021 

Budget 
2021 

Prognos 
helår 2021 

Avvikelse 
2021 

Netto (+/-) -1 149,1 -284,6 -1 227,2 -1 227,2 0 

Comfact Signature Referensnummer: 1085658

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLL 18[20]   

Vård- och omsorgsnämnden 2021 2021-04-19 Kod: 1.1.3.1 

 

 

 
Botkyrka Kommun 

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

Hemsida: www.botkyrka.se 

 

§ 25 

 

Återrapportering nämnduppdrag - Dialog med 
vårdcentraler om närmare samarbete med kommunens 
vård- och omsorgsboenden VON/2020:00316 

Beslut 

Vård- och omsorgsnämnden godkänner återrapporteringen av 

nämnduppdraget. 

 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden beslutade 14 december 2020 att uppdra åt vård-

och förvaltningen att initiera en dialog med vårdcentralerna om ett närmare 

samarbete mellan vårdcentraler och vård- och omsorgsboenden. Bakgrunden 

till detta var Inspektionen för vård- och omsorgs (IVO) tillsyn gällande 

medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt eller 

konstaterad covid-19 som bor på särskilt boende. 
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§ 26 

Anmälningsärenden, VON/2021:00002 
  
  Beslut  

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

anmälningsärendena.  
Sammanfattning  

   Följande ärenden anmäls till vård- och omsorgsnämnden  
Vård- och omsorgsförvaltningen  
Attestförteckning mars, von/2020:0009:2  

Ej verkställda beslut LSS, kvartal 4 2020, von/2021:00018  

Ej verkställda beslut SoL, kvartal 4 2020, von/2021:00018 

 

 

•  
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§ 27 

Anmälan av delegationsbeslut VON/2021:00001 

 

Beslut  

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

delegationsbesluten. 

 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande 

och tjänstemän enligt vård- och omsorgsnämndens delegationsordning. 

Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till vård- och 

omsorgsnämnden.  

 

Omsorgsdirektör  

B20: Riktlinje för avvikelser och missförhållanden- Rapportera och 

utreda, von/2021:0028 

B20:Riktlinje för social dokumentation; von/2021:00029 

 

Myndighet 

Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS, SFB och SoL,2021-01-

01 –2021-01-31 
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Vård och omsorgsnämnden Bilaga §20 VON 2021-04-19

2021-04-19 

Tilläggsyrkande 

Ärende 2 Rekvirering av statsbidrag för 2021 (VON/2021:0005) 

Regeringen harr gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medel till kommuner som 

ersättning för att anställda ska kunna utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på 

arbetstid eller fortbilda sig genom andra kompetenshöjande utbildningar inom vård och 

omsorg. För Botkyrkas del är det 20 799 513 kronor som kan rekvireras senast den 31 

oktober 2021 och senast den 15 mars 2022 ska kommunen återrapportera hur medlen har 

använts. 

Kommunen använder samma fördelningsnyckel som vid tidigare tillfällen för att våra 

kommuninvånare som bor på externa boenden ska få ”ta del av pengarna”. Det är bra. 

Det är naturligtvis också bra att det kommer utbildningspengar till kommunen. Men det är 

sent på året och verksamhetstiden är kort, således blir det en påfrestning och utmaning för 

förvaltningen att hinna göra utbildningsverksamheten så bra som möjligt. Det ska ske 

planering, eventuellt rekrytering av vikarier och själva utbildningen – allt till den 15 mars 

2022. 

Det hade naturligtvis varit mycket bättre om regeringen gett ett mer långsiktigt statsbidrag. 

Tilläggsyrkande 
- att  vi moderater yrkar på att nämnden får ta del av planering etc. till Delårsrapport 2 

Kia Hjelte (M) Mehmet (M) 

Med instämmande av Nellie Eriksson (M) 
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Vård- och Omsorgsnämnden Bilaga § 21 VON 2021-04-19
   2021 04 19 
  Tilläggsyrkande 

Ärende 3 Rekvirering av statsbidrag Säkerställa en god vård och omsorg av äldre 

personer (VON/2021:00083) 

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till kommunerna 

för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre personer. För Botkyrka kommun innebär 

det 24 514 916 kronor. Medel ska sökas senast den 1 november 2021 och kommunen ska 

återrapportera senast den 31 januari 2022 för hur medlen har använts. 

Kommunen kommer att använda samma fördelningsnyckel som vid tidigare tillfällen för att 

kommuninvånarna som bor i bostäder i extern regi och det är bra. 

Medlen får användas utifrån lokala behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling 

av verksamheterna. Det framgår av promemorian att det är ett brett användningsområde, allt 

för att ge ”god vård och omsorg”, vilket dock ej preciseras tydligt. 

Verksamheterna som bedrivs för äldre personer, äldre-äldre och/eller multisjuka är en oerhört 

viktig fråga. Därför är det synd att detta statsbidrag är kortsiktigt och även utan tydligare 

anvisning om vad som menas med ”God vård”. 

Det hade varit mycket bättre med ett långsiktigt statsbidrag grundat på en tydlig definition av 

begreppet ”God vård”. 

Av detta bidrag kan det därför endast bli projekt om inte medel för fortsättning är garanterad 

eller kan inordnas i den ordinarie verksamhetsbudgeten. 

Det blir en krävande och utmanande uppgift för förvaltningen. 

Tilläggsyrkande 

- att  nämnden får en kort redogörelse för planeringen av de drygt 24 miljoner kronor 

till God vård och omsorg till Delårsrapport 2. 

Kia Hjelte (M) Mehmet (M) 

Med instämmande av Nellie Eriksson (M) 
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Vård- och omsorgsnämnden  Bilaga § 22 VON 2021-04-19 

Tilläggsyrkande  

 

 

     2021-04-19 

 

 
 
Ärende 4 Rekvirering av statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre och för 

ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom 

(VON/2021:00092) 

 
 
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2021 fördela medel till kommunerna 

för att motverka ensamhet bland äldre och för att säkerställa en god vård och omsorg av 

personer med demenssjukdom. 

 

Botkyrka kan rekvirera 3 730 731 kronor. Rekvirering ska göras senast den 1 november 2021 

och återrapporteras senast den 31 januari 2022. Då ska rapporteringen visa hur medlen har 

använts. Det är tillåtet att använda rekvirerade medel retroaktivt för verksamhet från och med 

januari 2021. 

 

Botkyrka kommun ska använda fördelningsnyckel enligt tidigare för att nå externa utförare. 

 

Botkyrka kommun kommer att rekvirera i dagsläget totalt ca 50 miljoner kronor i statsbidrag 

för olika, alla viktiga, ändamål. Det är naturligtvis bra, men det hade varit ännu bättre om 

bidragen haft en mer långsiktig verkanstid. Det kommer att bli en utmaning och en stor 

påfrestning för förvaltningen, förvaltningsledning och inte minst för medarbetarna i 

frontlinjen. 

 

Av den anledningen kan vara bra att till nämnden lämna lägesrapport då det kan behövas 

exempelvis prioriteringar i verksamheten. Nämnden kan också ha behov av uppdateringar av 

rådande arbetsläge. Det är mycket pengar och för verksamheten samt kommuninvånarna 

oerhört viktiga ämnesområden. 

 

Tilläggsyrkande 

 

- att  nämnden får en uppdatering-lägesrapport till delårsrapport 2 (DÅ) eller till 

annan lämplig nämnd. 

 

 

Kia Hjelte (M)   Mehmet Kulbay (M) 

 

Med instämmande av Nellie Eriksson (M) 
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Vård och Omsorgsnämnden Bilaga §23 VON 2021-04-19

   2021-04-19 

  Tilläggsyrkande 

Ärende 5 Rekvirering statsbidrag teknik, kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen 

(VON/2021:00103 

Staten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har träffat en överenskommelse om en 

satsning på teknik, kvalitet och effektivitet inom äldreomsorgen. Satsningen pågår 2020–2022 

och ger kommunerna möjlighet att genom digitalisering utveckla verksamheterna. 

Botkyrka kommun kan söka 849 000 kronor från den 1 december 2021 och som ska 

avrapporteras senast den 31 mars 2022. I kommunen kommer samma fördelningsnyckel till 

externa utförare att användas som vid tidigare tillfälle och det är bra. 

Det är också bra att nämnden arbetar för att utveckla vård och omsorg genom digitalisering 

som kan ske på olika sätt dels för att underlätta vardagen för kunderna/brukarna, dels för att 

underlätta för personalen. 

Som vanligt denna vår kommer statsbidragen sent och med kort verkanstid. Det blir en 

ansträngning och en utmaning för förvaltningen och för personalen. Det hade naturligtvis varit 

mycket bättre med en långsiktig statsfinansiering. 

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Antalet äldre som är 80 år och äldre beräknas öka 

med 254 000 personer fram till 2029 och innebär en ökning med 50 procent (källa: SCB, 

2019-11-12). Personer som är 80 år och äldre har de största behovet av vård och 

omsorgsinsatser, även om personerna är friskare än tidigare generationer. 

Rekryteringsbehovet av personal under samma period är ca 472 000 personer. Inom 

verksamheterna behöver arbetsstyrkan öka med ca 25 procent, ca 71 000 personer om inga 

förändringar av arbetssätt sker (källa: SKR).   

Alltså behövs stora förändringar i arbetssätt och en stor del genom digitalisering. Men 

digitaliseringen får aldrig ske på bekostnad av det personliga mötet eller omhändertagandet. 

Kundens/brukarens trygghet och säkerhet måste komma i första hand. Med rätt information 

och rätt handledning kan man dock komma långt. Kvalitet i omsorgen och vården måste 

komma i första hand. 

Tilläggsyrkande 
- att  nämnden får en uppföljning av ärendet genom Delårsrapport 2 

Kia Hjelte (m) Mehmet Kulbay (M) 

Med instämmande av Nellie Eriksson (M) 

Comfact Signature Referensnummer: 1085658



Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

SIGNATURSIDA

NAMN: TUVA MALMBORG LUND

IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _073c3e1b53faef3537ec32ee8d1a175ece
DATUM & TID: 2021-04-30 08:47:49 +02:00

NAMN: KERSTIN FRIMODIG

IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _051251426fdc48295366076cf274feb1ee
DATUM & TID: 2021-04-30 08:49:20 +02:00

NAMN: Lilian Kristina Hjelte

IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _07595ed114b15ac3909bd36876d3a8d9fe
DATUM & TID: 2021-04-30 15:32:43 +02:00
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