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§ 34  
 

Godkännande av dagordningen 

 
Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner dagordningen. 
 
___________ 
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§ 35     VON 2022/38 
 

Budget 2023 med flerårsplan för 2024-2025 för vård- och 
omsorgsnämnden 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige godkänner budget 2023 med flerårsplan 2024-2025 för vård- 
och omsorgsnämnden. 
 
___________ 
 
Deltar inte i beslutet  

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet till förmån för eget budgetförslag.  
___________ 
 
Ärendet 
Vård- och omsorgschefen har presenterat budget 2023 med plan för 2024 och 
2025.Budgetramen är uppräknad enligt budgetanvisningarna med 2,5% för 2023 
och 2% för 2024-2025. 
 
I förslaget ligger en medräknad positiv ramjustering på 14 mkr för 2023, 9,6 mkr 
för 2024 och 8 mkr för 2025 som gjorts utifrån den demografiska utvecklingen av 
den äldre befolkningen.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Helena Koch (M): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag. 
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Fredrik Yllman och ekonom Peter Hellmark, 
2022-04-13 
– Förslag till budget 2023 flerårsplan 2024-2025 för vård- och omsorgsnämnden 
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§ 36     VON 2022/34 
 

Boendeplan 2021-2025 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar Boendeplan 2021-2025. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att det framtida behovet av bostäder för 
nämndens målgrupp årligen ska analyseras. De boendeformer som avses i planen 
är vård- och omsorgsboenden samt bostäder med särskild service. Insamling av 
underlag för analysen har skett genom omvärldsbevakning, intervjuer, statistik 
samt litteraturgranskning/forskning.  
 
Boendeplanen belyser prognos avseende framtida behov av bostäder för nämndens 
målgrupp fram till år 2025. Planen omfattar de kommande fyra åren med utblick 
över kommande 10-årsperiod. Med utgångspunkt från vedertagen 
beräkningsmodell, där Trosa kommuns behov stämmer med prognos i nuläget, och 
den nya trenden av ansökningar från andra kommuner kan föranleda behov av att 
förbereda sig och planera för ytterligare utökning av boendeplatser på vård- och 
omsorgsboende från och med år 2025. Trenden visar på att behovet av nya platser 
kan uppstå ännu tidigare, än den beräknade prognosen utifrån nyttjandegraden, 
och kan då komma att lösas genom köp av externa placeringar i väntan på 
planerad ombyggnation av befintliga vård- och omsorgsboenden.    
 
Fokus framöver bör ligga på utökning av platser för personer med demensdiagnos.    
Med nuvarande prognos och med nuvarande statistiska mätningar, visar en rak 
framskrivning på ett behov av cirka 40 nya platser på vård- och omsorgsboende 
eller fyra nya platser per år från och med år 2025 fram till år 2030/2035  
Den prognostiserade ökningen av boendeplatser från år 2025 och framåt behöver 
följas upp med beaktande av de faktorer som kan påverka. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Helena Koch (M): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag. 
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från vård- och omsorgschef Fredrik Yllman och kvalitetschef 
Sejla Salkic, 2022-03-07 
– Förslag till Boendeplan 2021-2025 
 
Kopia till: 
Författningssamlingen 
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§ 37     VON 2022/35 
 

Revidering av förfrågningsunderlag enligt LOV, för 
utförande av hemtjänstinsatser 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar förslag till reviderad Avtalsmall för LOV. 
 
___________ 
 
Ärendet 
I samband med arbete med upphandling av personlig assistans enligt LOU (Lag om 
offentlig upphandling) noterades att ett stycke om allmänhetens rätt till insyn inte 
finns med i avtalsmallen för LOV (Lag om valfrihetssystem).  
 
Detta stycke bör finnas med i samtliga avtalsmallar och bör därmed läggas till i 
avtalsmallen LOV med ny rubrik. 
  
10.10 Allmänhetens rätt till insyn 
Kommunen ska ha rätt till information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn 
i den verksamhet som lämnats över till en privat utförare. 
Utförarens skyldigheter att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådant som 
kan lämnas utan omfattande merarbete, inte strider mot lag eller annan författning 
eller inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag. 
 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Helena Koch (M): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag. 
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från produktionschef Fredrik Yllman och kvalitetschef Sejla 
Salkic, 2022-04-05 
– Förslag till Avtalsmall LOV 
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§ 38     VON 2020/34 
 

Information covid-19 

Vård- och omsorgschef Fredrik Yllman informerar nämnden. 
• Covid-19 klassas inte längre en samhällsfarlig eller allmänfarlig 

sjukdom 
• Osäker smittspridning 
• Ingen smitta i verksamheten 
• Vaccination dos 4 
• Frånvaron har varit väldigt hög men något bättre nu 
• Restriktioner som introducerats under pandemin behålls inom vård- 

och omsorgsverksamhet. 
 

___________ 
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§ 39      
 

Information kopplat till läget i omvärlden 

Vård- och omsorgschef Fredrik Yllman informerar nämnden om hur kriget i Ukraina 
påverkar verksamheten.  

• Ökad lagerhållning som förberedelse inför eventuella leveransproblem 
• Ett antal flyktingar från Ukraina finns i Trosa men ingen anvisad från 

Migrationsverket 
• Ökat hot om IT-attacker 
• Prisökningar. 

 
_________ 
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§ 40 
 

Vård- och omsorgschef informerar 

• Verksamheten har lanserat de så kallade återhämtningsfilmerna med 
övningar i mindfulness och avslappning som medarbetare får göra under 
arbetstid. Kontoret har sökt statsbidrag för projektet. 

• Sommarplanering pågår. Bemanningen ser bra ut. 
• Intensiv Hemrehabilitering ska starta upp från 1 oktober.  
• Dagverksamhet för personer med demenssjukdom, startar på Häradsgården 

under oktober. 
• Renovering av köket på Häradsgården påbörjas i höst. Under renoveringen 

kommer maten tillagas av köket på Fornbyskolan. Efter renoveringen 
kommer skolmaten och äldreomsorgsmaten vara separerade och tillagas i 
olika kök. 

• Kvartalsrapport 2022 ersätts med en tertialrapport som hanteras på 
nämndsammanträdet i juni. Detta på grund av problem kopplade till det nya 
ekonomisystemet. 

• Projektet ombyggnad Ängsgården pågår enligt plan. 
 
__________ 
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§ 41     VON 2022/1 
 

Anmälan av delegationsbeslut 

Vård och omsorgsnämnden har tagit del av följande rapportering av 
delegationsbeslut: 
 

Löpnr/ 
Dnr 

Punkt i 
del. 
ordning 

Ärende och beslut Datum för 
beslut 

Delegat, titel 

 8.4 Rapportera ej verkställda 
gynnande beslut enligt SoL 
och LSS till KF, IVO och 
revision. 

2022-04-04 Mirna Basic 

Myndighetschef 

 
 
Förteckning över ÄO beslut fattade av vård- och omsorgskontoret under 
perioden 2022-03-01 – 2022-04-19 
 
Förteckning över LSS beslut fattade av vård- och omsorgskontoret under 
perioden 2022-03-01 – 2022-04-19 
 
Förteckning över FT beslut fattade av vård- och omsorgskontoret under 
perioden 2022-03-01 – 2022-04-19 
 
___________ 
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§ 42 VON 2022/2  
 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av följande rapportering av 
anmälningsärenden. 
 
Kommunfullmäktige 
 - Beslut 2022-03-16 § 14. Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar 
inom Hjälpmedelscentralens verksamhet. 
 
Socialstyrelsen 
- Återrapportering av 2021 års statsbidrag till kommuner inom ramen för Äldre-
omsorgslyftet, 2022-03-30. 
 
Gemensamma patientnämnden 
 - Protokoll 2022-02-17. 
 
Regionfullmäktige 
 - Beslut 2022-02-15, § 6/22. Förändrad debiteringsform och avgiftsnivå för cyklar 
inom Hjälpmedelscentralens verksamhet. 
 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
 - Protokoll 2022-03-11. 
 
Äldre- och omsorgsrådet 
 - Protokoll 2022-03-21 
 
___________ 
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