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Sammanträdesprotokoll för vård- och 
omsorgsnämnden  

Datum och tid: 2021-08-30 kl.  18:30-19:30 
Plats Digitalt via Teams samt på Munkhättevägen 49. Lokal Sillen 

 
Utses att justera Kia Hjelte (M) 
Datum och tid för 
Justering: 9 september 2021 
Plats för Justering Digitalt 

 
    
Sekreterare: Kerstin Frimodig § 50 – 54 och 56-58 
  §55 Omedelbar justerad 
   
Ordförande:   
 Aram El Khoury (KD)  
   
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   2021-08-30  
Anslaget den Nedtas den 

2021-09-10 2021-10-04 
Förvaringsplats för protokollet  
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Process: 1.1.3.1 - Hantera nämndprocess med 
underprocesser  
Dnr: VON/2020:00307 

 

 

Närvarolista  
Ledamöter 
Aram El Khoury (KD), 1:e vice ordförande, deltar på plats 
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 
Fredrik Ahlinder (TUP), ledamot, deltar digitalt 
Lars Holmberg (SD), ledamot, deltar digitalt 
Therese Karlsson (V), tjänstgörande ersättare 
Isak Nobuoka (MP), ledamot, deltar digitalt 
Sonja Jonasson (C), tjänstgörande ersättare 
Maria Stjernevall (S), tjänstgörande ersättare 
 
 
Ersättare 
Khalil Abdul Jalil (S), deltar digitalt 
Nellie Eriksson (M), deltar digitalt 
Roland Forsman (TUP), deltar digitalt 
Kristoffer Szubzda (SD), deltar digitalt 
 
Övriga deltagare 
Kerstin Frimodig, Petra Oxonius, Christina Almqvist och Åsa Olsen 
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[Innehållsförteckning]  
 

 
Ärende för beslut   

Information från förvaltningen, augusti § 50/2021 
Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025 § 51/2021 
Återrapportering effektiviseringsåtgärder 2021 § 52/2021 
Effektiviseringsåtgärder 2022 § 53/2021 
Återrapportering 2 uppdrag i mål och budget 2021: Pröva 
om civilsamhället kan vara utförare av verksamhet 

§ 54/2021 

Svar på remiss: Boende på (o)lika villkor – merkostnader i 
bostad med särskild service för vuxna enligt LSS - SOU 
2021:14 

§ 55/2021 

Ekonomisk månadsuppföljning juni 2021 § 56/2021 
Anmälningsärenden § 57/2021 

Delegationsärenden § 58/2021 

  
 

  

Comfact Signature Referensnummer: 19581SE

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLL 4[12]   

Vård- och omsorgsnämnden  2021-08-30 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 
 

 

§ 50 

Information från förvaltningen VON/2021:00003 
Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden noterar till protokollet att de tagit del av 
informationen. 

 

Sammanfattning 
 

Information från omsorgsdirektören 
Omsorgsdirektör Petra Oxonius informerar om att läget har varit lugnt i 
verksamheterna under sommaren. Det har varit en viss utmaning kring 
sommarvikarie som hoppat av vilket gjort att vissa medarbetare fått jobba 
mer än önskvärt. Det finns inga brukare med misstänkt eller bekräftad 
covid-smitta sen i slutet av mars. Förvaltningens covid-avdelning har varit 
tom sedan i april och förvaltningsledningen beslutade därför i veckan att den 
ska avvecklas. Under sommaren har antalet ansökningar om insatser ökat,  
och många av de som ansökar är i behov av mer insatser än vanligt, vilket 
tros bero på att många väntat med att ansöka om insatser under pandemin. 
Förnärvarande finns det inga lediga platser på vård- och omsorgsboende 
vilket gör att förvaltningen planerar att öppna en avdelning till på Tunängen 
tidigare än planerat. 
 
Förvaltningen uppmanar att man vaccinerar sig och kommunen fortsätter att 
förorda hemarbete i enlighet med Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. 
 
Förvaltningen fick ett positivt resultat på den granskning som IVO gjort 
gällande covid- hantering i flertalet kommuner. IVO genomför förnärvarnde 
en ny granskning kopplat till covid där bland annat Botkyrka ingår. 
 
Omsorgsdirektören informerar vidare om att fler och fler ställer sig i kö för 
privata uförare inom hemtjänsten, vilket gör att förvaltningen ser postitivt på 
den utökning av andelen hemtjänst som utförs av privat regi som sker vid 
årsskiftet. 
 
Hot och våld mot medarbetare- HR- chef Åsa Olsen informerar om 
förvaltningens arbete kring hot och våld mot medarbetare. 
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Information om personuppgiftsincident- kvalitetschef Christina Almqvist 
informerar om en personuppgiftsincident som skett inom förvaltningen. 
 
Lex Sarah anmälan- kvalitetschef Christina Almqvist informerar om en 
Lex Sarah anmälan som gjorts. 
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§ 51 

Mål och budget 2022 med flerårsplan 2023-2025 
VON/2021:00121 
Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner Yttrande till mål och budget 2022 
med flerårsplan 2023–2025 samt tillhörande bilagor. 
 
Delar ej i beslutet 

Kia Hjelte (M), Mehmet Kulbay (M), Fredrik Ahlinder (TUP), Lars 
Holmberg (SD) och Therese Karlsson (V) deltar ej i beslutet till förmån för 
egna budgetförslag i fullmäktige. 

Sammanfattning 
Under våren 2020 beslutade kommunfullmäktige om en ny 
målstyrningsmodell. Modellen är indelad i fyra områden som alla utgår ifrån 
den politiska plattformens problemområden. Till varje område hör ett eller 
flera utvecklingsmål beslutade av kommunfullmäktige med tillhörande mått. 
Nämnderna ska formulera konkreta nämndmål för att tydliggöra nämndens 
bidrag till utvecklingsmålen. Till varje nämndmål ska nämnderna även 
koppla ett eller flera mått som ska ange en riktning och så långt det är 
möjligt uttrycka en godkänd nivå för den kommande fyraårsperioden. 
 
Yttrande 
Lars Holmberg (SD) och Kristoffer Szubzda (SD) lämnar ett särskilt yttrande, 
bilaga. 
 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs protokollet. 

 

 
 

 
 
  

Comfact Signature Referensnummer: 19581SE

mailto:medborgarcenter@botkyrka.se


PROTOKOLL 7[12]   

Vård- och omsorgsnämnden  2021-08-30 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 
 

 

§ 52 

Återrapportering effektiviseringsåtgärder 2021 
VON/2021:00141 
Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner återrapportering av 
effektiviseringsåtgärder 2021 

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav i mål och budget för 2021 med flerårsplan 2022–
2024 varje nämnd i uppdrag att redovisa vilka effektiviseringar nämnden 
beslutat att genomföra 2021 samt prognostiserat utfall för respektive åtgärd 
för 2021. Uppföljning av effektiviseringsåtgärderna för 2021 ska 
återrapporteras i ett separat ärende i samband med yttrandet till mål och 
budget 2022 med flerårsplan 2023–2025. 
 
För vård och omsorgsnämnden innebar effektiviseringarna 23,6 miljoner 
kronor i budget för 2021. De generella effektiviseringarna motsvarande två 
procent av den totala budgetramen uppgår till 23,1 miljoner kronor. 
Förvaltningens centrala organisation ska genomföra en årlig effektivisering 
om 0,5 miljoner kronor under åren 2020 - 2023. 
 
Flera av effektiviseringarna är svåra att under löpande år göra en ekonomisk 
bedömning för, men utifrån nuvarande information och bedömning kommer 
alla effektiviseringar att genomföras under året. Några effektiviseringar som 
överfördes från 2020 har inte kunnat genomföras utifrån vad som initialt var 
planerat och behöver utredas ytterligare utifrån lärdomar och konsekvenser i 
samband med covid-19. Det gäller bland annat effektiviseringarna ändrat 
arbetssätt för hälso- och sjukvården och minska administrativ personal på 
våra vård- och omsorgsboenden. Då förvaltningen prognostiserar en budget 
i balans vid årets slut har dock kravet på effektiviseringsåtgärder 
motsvarande 2 procent av den beviljade budgetramen genomförts för året. 

 

Yttrande 
Therese Karlsson (V) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga. 
 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner att yttrandet biläggs protokollet. 
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§ 53 

Effektiviseringsåtgärder 2022 VON/2021:00140 
Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner effektiviseringsåtgärder 2022 i 
enlighet med tjänsteskrivelsens bilaga Effektiviseringar 2022 

 

Deltar ej i beslutet 

Therese Karlsson (V) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 
Det ekonomiska läget för år 2022 är osäkert. Under planperioden 2022 – 
2025 finns inget utrymme att hantera andra kostnads- och behovsökningar 
än de som följer av befolkningsutvecklingen. Kommunfullmäktige har 
därför beslutat att effektivisera verksamheten. Det innebär att respektive 
nämnd har ansvar att besluta om och genomföra effektiviseringar för att nå 
en ekonomi i balans.  
 
För vård- och omsorgsnämnden betyder det för år 2022, dels generella 
effektiviseringar motsvarande en procent av den totala budgeten, dels 
effektiviseringar av central organisation. De generella effektiviseringarna 
uppgår till 12 237 000 kronor och effektiviseringar avseende central 
organisation uppgår till 516 000 kronor. Sammanlagt uppgår 
effektiviseringskravet till 12 753 000 kronor.  
 
Utifrån det uppdrag som vård- och omsorgsförvaltningen fått har fokus varit 
att hitta effektivare arbetssätt och att använda tilldelade skattemedel på bästa 
sätt utifrån medborgarens fokus. Allt i syfte att skapa god kvalitet för 
medborgarna, men även att skapa en så effektiv organisation som möjligt. 
Vidare har stor vikt lagts på att effektiviseringarna ska ge effekt på lång sikt, 
detta med avsikten att skapa en hållbar och stabil verksamhet. 
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§ 54 

Återrapportering 2 uppdrag i mål och budget 2021: Pröva 
om civilsamhället kan vara utförare av verksamhet 
VON/2021:00111 
Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner återrapporteringen av uppdraget att 
pröva om civilsamhället kan vara utförare av verksamhet. 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att gå 
igenom sina verksamheter och pröva om civilsamhället skulle kunna vara 
utförare av verksamheten och i de fall det är möjligt att ingå långsiktiga 
samarbetsavtal. Återrapporteringen ska ske vid två tillfällen under året.  
Vård- och omsorgsnämnden har i dagsläget inga samarbetsavtal med 
civilsamhället, men har utifrån uppdraget påbörjat ett arbete med att se över 
vilka möjligheter som finns inom området. Till följd av coronapandemin 
och allt den inneburit och fortfarande innebär för nämnden, har dock arbetet 
varit mindre aktivt under en tid men har börjat återupptas under våren. 
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§ 56 

Ekonomisk månadsuppföljning juni 2021 VON/2021:00006 
Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska 
månadsuppföljningen per juni 2021.  

 

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsförvaltningen prognosticerar i uppföljningen för juni ett 
överskott på 10 miljoner kronor för helåret 2021.  
 
Äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning 
prognostiserar ett överskott på 6,0 miljoner kronor respektive 6,2 miljoner 
kronor medan gemensam verksamhet prognostiserar ett underskott på 2,2 
miljoner kronor. 
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§ 57 
Anmälningsärenden von/2021:00002 

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

Sammanfattning 

Följande ärenden anmäls till vård- och omsorgsnämnden: 
Kommunfullmäktige 
§61 KF 2021-05-27 Antagande av Grönstrukturprogram för Botkyrka kommun, 
VON/2021:00247 
§61 KF 2021-05-27 Tilläggsbudget löneöversyn Kommunals avtal, 
VON/2021:00125 
Kommunstyrelsen 
§116 KS 2021-06-07 Ändring av firmatecknare, KS/2021:00026 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Omvärldsanalys 
IVO- Inspektionen för vård- och omsorg 
Beslut efter tillsyn av hur Botkyrka kommun tillgodosett enskildas behov 
vid förändringar av insatser pga covid-19, von/2021:00066 
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§ 58 

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 
B10 Remissvar tjänstemannaremiss: Huvudöverenskommelse om 
samverkan med Regionen om vård och omsorg, von/2021:00147 
Kvalitetschef 
G46 Lex Sarah anmälan - hemtjänst, von/2021:00177 
G46 Lex Sarah anmälan - hemtjänst, von/2021:00146 

Verksamhetschef 
C27 Varning- medarbetare hemtjänst, von/2021:00173 
Enhetschef 
C36 Avtal avseende upphörande av anställning, von/2021:00074 
Myndighet 
Delegationsbeslut fattade av handläggare för LSS, SFB och SoL, 2021-05-
01 –2021-05-31. 
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2020-08-30 

Vård- och omsorgsnämnden 

Bilaga § 51 VON 2021-08-30

Särskilt yttrande 

02 Mål och budget 

Sverigedemokraterna kommer att lägga ett eget budgetförslag till kommunfullmäktige för 

2022 och deltar därför ej i beslut. 

För Sverigedemokraterna Botkyrka, 

Lars Holmberg 

Kristoffer Szubzda 

Comfact Signature Referensnummer: 19581SE



Vård- och omsorgsnämnden 

Bilaga §52 VON 2021-08-30

SÄRSKILT YTTRANDE 

Återrapportering effektiviseringsåtgärder 2021 

De återkommande kraven på effektiviseringar har med åren blivit till renod-

lade nedskärningar som alltmer drabbar de anställda som får en försämrad 

arbetssituation. Verksamheten påverkas negativt, vilket är till nackdel för 

medborgarna.   

Effektiviseringsåtgärderna 2021 inkluderade bland annat omfattande ned-

skärningar bland administrativ personal och chefer, vilket sannolikt leder till 

en ökad arbetsbörda för omsorgspersonalen. Vi anser därför att det borde 

göras en riskanalys för att synliggöra sådana oönskade effekter. 

Therese Karlsson (V) 
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