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§ 43  
 

Godkännande av dagordningen 

 
Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden godkänner dagordningen. 
 
___________ 
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§ 44     VON 2022/46 
 

Tertialuppföljning med helårsprognos 2022 för vård- och 
omsorgsnämnden 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar tertialrapport 2022 till 

kommunstyrelsen. 
2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner nämndens helårsprognos 2022. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar sammantaget ett positivt resultat på  
4 mkr inklusive nämndens egen buffert och inklusive prognostiserad reglering mot 
central buffert. 
 
Prognosen för avstämning demografi äldre visar att vård- och omsorgsnämnden ska 
erhålla 6,3 miljoner kronor då antalet äldre är högre än vad budgeten baserats på.  
 
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, 
2022-05-11 
– Tertialrapport med helårsprognos för vård- och omsorgsnämnden 2022 
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§ 45     VON 2022/47 
 

Ökad habiliteringsersättning  

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden gör en permanent höjning av 
habiliteringsersättningen med 2,50 kronor till 15 kronor per timme från den 1 juli 
2022. Höjningen gäller för alla deltagare på daglig verksamhet, med biståndsbeslut 
från Trosa kommun, oavsett driftsform 
 
2. Vård- och omsorgsnämnden betalar ut en tillfällig engångsökning av 
habiliteringsersättning i form av engångsersättning om 5000 kronor per deltagare 
på daglig verksamhet, med biståndsbeslut från Trosa kommun, oavsett driftsform.  
 
___________ 
 
Ärendet 
Trosa kommun betalar idag ut habiliteringsersättning till de personer som deltar i 
daglig verksamhet. Regeringen har tillsatt stimulansmedel för att införa, höja eller 
bibehålla en höjning av habiliteringsersättningen till dem som deltar i daglig 
verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Dessa medel kan användas enbart under 2022. Trosa kommun har rekvirerat 
313 950 kr. Vård- och omsorgskontoret vill använda dessa stimulansmedel till att 
täcka tidigare höjning, införa ytterligare en höjning samt betala ut en tillfällig 
engångsökning av habiliteringsersättningen i form av en engångsersättning om 
5000 kr till de som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS från Trosa kommun. 
Engångsökningen av habiliteringsersättning betalas ut som en engångssumma i juni 
2022 då finansiering av detta enbart finns under 2022. 
 
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, 2022-05-12. 
– Socialstyrelsens anvisningar för att rekvirera statsbidrag 
– Fördelningsnyckel 
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§ 46     VON 2022/41 
 

Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
Trosa kommun antar målbild för Nära vård i Sörmland. 
___________ 
 
Ärendet 
God och nära vård och omsorg är ett övergripande mål för den omställning som 
sker inom hälso- och sjukvården och omsorgen. Omställningen syftar till att vården 
och omsorgen i högre grad organiseras och bedrivs med utgångspunkt i individens 
behov och förutsättningar. När allt fler lever längre och när sjukdomar som tidigare 
var dödliga nu kan behandlas, och kan bli kroniska tillstånd, ställs nya krav på 
vården och omsorgen. Sörmland har idag höga ohälsotal både vad gäller den 
fysiska och den psykiska ohälsan. Antalet unga och gamla ökar snabbare än 
befolkningen i arbetsför ålder. Utifrån dessa förutsättningar liksom den 
teknikutveckling som sker i samhället kommer den nära vården och omsorgen att 
behöva utveckla nya arbetssätt som också kommer att ställa krav på ny 
kompetens.  
 
Utifrån överenskommelser mellan staten och SKR om en god och nära vård under 
åren 2020, 2021 och 2022 har Sörmlands närvårdsstruktur på uppdrag av 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) arbetat fram en målbild 
som anger riktningen framåt. Omställningen är ett långsiktigt arbete och målbilden 
sträcker sig till 2035. NSV antog Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland 
på sitt sammanträde den 11 mars 2022. Samtidigt rekommenderade nämnden 
Region Sörmland och länets kommuner att fatta beslut om att anta målbilden i 
lämplig politisk församling. 
 
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, 2022-05-13 
– Målbild Nära vård i Sörmland 
– Protokoll Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 2022-03-11, § 4/22 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
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§ 47      
 

Information om digitaliseringsresan 

Carina Berglund, projektledare e-hälsa och välfärdsteknik, informerar om sitt 
pågående arbetet med att driva och implementera utvecklingen av e-hälsa och 
välfärdsteknik inom vårds- och omsorgskontorets verksamheter. Arbetet handlar 
bland annat om att genomföra uppföljning och utvärdering av hur olika tekniska 
lösningar fungerar i verksamheten för att identifiera kompetensbehov och 
utvecklingsbehov, och att öka kunskapen kring och skapa en förståelse för hur ny 
teknik kan förbättra och underlätta vardagen, för både medborgare och personal.  
Det underlag som samlas in kommer resultera i en handlingsplan för fortsatt arbete 
inom e-hälsa och välfärdsteknik.  
 

 
_________ 
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§ 48      
 

Information medborgarundersökningen 

Vård- och omsorgschef Fredrik Yllman informerar om resultat från 
medborgarundersökningen som genomfördes under 2021. 
 
_________ 
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§ 49 
 

Vård- och omsorgschef informerar 

• Arbetet med upphandling av ett gemensamt verksamhetssystem för alla 
kommuner i Sörmland pågår. Att alla kommuner använder samma system 
förväntas ge en mer robust organisation och bättre kostnadsbild.  

• Rekrytering av ny enhetschef för Häradsgården är klar. Ny enhetschef börjar 
i mitten av september.  

• Upphandlingen av utförare av personlig assistans är avslutat och tilldelad. 
Carelli Assistans blir fortsatt utförare. 

• Sommarplaneringen gällande bemanning är färdig men det har varit en 
större utmaning att rekrytera vikarier i år jämfört med tidigare somrar. 
 

__________ 
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§ 50     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 

 3.5 Tilldelningsbeslut- 
Anbudsgivare Carelli 
Assistans AB tilldelas 
uppdraget som 
kommunens 
utförare/entreprenör av 
personlig assistans.  

2022-05-30 Fredrik Yllman 
Produktionschef  

2022/45 1.12 Svar på remiss - 
Europeiska kommissionens 
förslag till 
Europaparlamentets och 
Rådets förordning om det 
europeiska 
hälsodataområdet, 
COM(2022) 197 final 

2022-06-08 Fredrik Yllman 
Produktionschef 

 
 
Förteckning över ÄO beslut fattade av vård- och omsorgskontoret under 
perioden 2022-04-01 – 2022-06-08 
 
Förteckning över LSS beslut fattade av vård- och omsorgskontoret under 
perioden 2022-04-01 – 2022-06-08 
 
Förteckning över FT beslut fattade av vård- och omsorgskontoret under 
perioden 2022-04-01 – 2022-06-08 
 
___________ 
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§ 52 VON 2022/2  
 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av följande rapportering av 
anmälningsärenden. 
 
Integritetsskyddsmyndigheten 
 - Beslut 2022-04-27. IMY beslutar att avsluta ärendet som rör anmälan. 
 
Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård  
 - Protokoll 2022-04-29. 
 
Äldre- och omsorgsrådet 
 - Protokoll 2022-05-16. 
 
___________ 
 
 
 
 


	Innehållsförteckning
	Godkännande av dagordningen
	Beslut

	Tertialuppföljning med helårsprognos 2022 för vård- och omsorgsnämnden
	Beslut
	Ärendet
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Ärendets beredning

	Ökad habiliteringsersättning
	Beslut
	Ärendet
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Ärendets beredning

	Länsgemensam målbild för Nära vård i Sörmland
	Beslut
	Ärendet
	Förslag till beslut på sammanträdet
	Beslutsgång
	Ärendets beredning

	Information om digitaliseringsresan
	Information medborgarundersökningen
	Vård- och omsorgschef informerar
	Anmälan av delegationsbeslut
	Anmälningsärenden
	Beslut


