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Fredrik Yllman, vård- och omsorgschef, Sejla Salkic kvalitetschef, 
Peter Hellmark, ekonom, Emma Eklund, nämndsekreterare 

Plats och tid för justering: Trosa kommunhus 2022-10-19 

 
Underskrifter:  Paragraf  

§ 52-60 
 Emma Eklund, sekreterare 
   

 Helena Koch, ordförande  
   

 Jari Linikko, justerande  

 

Anslag/bevis 

Organ: Vård- och omsorgsnämnden § 52-60 
Datum: Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande 
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Förvaringsplats för 
protokollet: Trosa kommunhus 
 
Underskrift:  

 

 Emma Eklund, sekreterare  
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§ 54 Revidering av Informationshanteringsplan för vård- 
och omsorgsnämnden 

VON 2022/52 

§ 55 Information om upphandling personlig assistans  

§ 56 Information om undersökningen Vad tycker de äldre 
om äldreomsorgen? 

 

§ 57 Nyckeltal  

§ 58 Vård- och omsorgschef informerar   

§ 59 Anmälan av delegationsbeslut VON 2022/1 

§ 60 Anmälningsärenden VON 2022/2 
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§ 52  
 

Godkännande av dagordningen 

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

Delårsbokslut med helårsprognos 2022 för vård- och 
omsorgsnämnden 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2022 till 

kommunstyrelsen. 
2. Vård- och omsorgsnämnden godkänner nämndens helårsprognos för 2022. 
 
___________ 
 
Ärendet 
Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar sammantaget ett positivt resultat på 
1,3 mkr inklusive nämndens egen buffert på 4 mkr och inklusive prognostiserad 
reglering mot central buffert för demografi äldre.  
 
Prognosen för avstämning demografi äldre visar att vård- och omsorgsnämnden ska 
erhålla 6,8 mkr då antalet äldre är fler än vad budgeten baserades på. 
 
LSS-verksamheterna prognostiserar totalt sett -13,6 mkr före justering mot central 
buffert men dessa medel räknar nämnden inte med att erhålla. 
 
Under året har förvaltningen erhållit flera statsbidrag vilket är en viktig del av det 
prognostiserade resultatet. 
 
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, 
2022-10-03 
– Delårsbokslut och verksamhetsberättelse 2022 för vård- och omsorgsnämnden 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
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§ 54     VON 2022/52 
 

Revidering av Informationshanteringsplan för vård- och 
omsorgsnämnden  

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden antar revidering av Informationshanteringsplan för 
vård- och omsorgsnämnden. 
 
___________ 
 
Ärendet 
För att informationshanteringen och arkivvården ska fungera så smidigt som möjligt 
är det viktigt att ha en aktuell och ändamålsenlig informationshanteringsplan. I 
informationshanteringsplanen beskrivs i detalj de olika handlingstyperna och hur de 
ska hanteras. I planen dokumenteras hanteringsanvisningar och beslut om gallring.  
 
Inom bland annat verksamhetsstödjande processer tillämpar kommunens nämnder 
och dess förvaltningar samma rutiner och bestämmelser som kommunstyrelsen och 
kommunkontoret. Gruppen för arkivsamordnare/kontaktpersoner för 
informationshantering inom Trosa kommun föreslår därför att samtliga nämnder 
reviderar sin informationshanteringsplan och förenklar den genom att för dessa 
processer hänvisa till den tillämpning som anges i Informationshanteringsplan för 
kommunstyrelsen. På så viss säkerställer och förenklar kommunen att 
informationshanteringsplanerna hålls aktuella och att informationen i dem är 
korrekt. Informationshanteringsplanerna blir dessutom lättare att läsa när stora 
delar kan strykas.  
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Helena Koch (M): Bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Vård- och omsorgsnämnden bifaller ordförandens förslag. 
 
Ärendets beredning 
– Tjänsteskrivelse från kvalitetschef Sejla Salkic och kvalitetsutvecklare Sofia 
Carlström, 2022-09-12 
– Förslag till revidering av Informationshanteringsplan för vård- och 
omsorgsnämnden 
– Informationshanteringsplan för kommunstyrelsen 
 
 
Kopia till: 
Författningssamlingen 
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§ 55      
 

Information om upphandling personlig assistans 

Vård- och omsorgschef Fredrik Yllman informerar om upphandling gällande 
utförande av personlig assistans. Avtal om tre år, med möjlighet till förlängning om 
två år, är tecknat med Carelli Assistans AB som även innan aktuell upphandling var 
kommunens utförare av personlig assistans. 

 
_________ 
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§ 56      
 

Information om undersökningen Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen? 

”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en rikstäckande enkätundersökning av 
äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. Den 
genomförs av Socialstyrelsen och skickas till personer 65 år och äldre som bor i 
ordinärt boende med stöd av hemtjänst eller som bor på särskilt boende för äldre. 
Undersökningen är en del av Öppna jämförelser. 
 
Vård- och omsorgschef Fredrik Yllman informerar om resultatet för Trosa kommun. 
 
_________ 
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§ 57      
 

Nyckeltal 

Vård- och omsorgschef Fredrik Yllman informerar återkommande nämnden om 
olika nyckeltal.  
 
1.                Fördelat tid hemtjänst 
2.                Antal personer med hemtjänst 
3.                Fördelad tid LOV (Lag om valfrihetsystem) 
4.                Antal som valt LOV (Lag om valfrihetsystem) 
5.                Antal boende på särskilt boende 
6.                Antal på korttidsboende den 15:e varje månad 
7.                Antal inskriven i hemsjukvård 
8.                Antal bostad med särskild service (barnboende) 
9.                Antal bostad med särskild service (vuxenboende) 
10. Antal daglig verksamhet 
11. Beslutad tid boendestöd 
12. Antal boendestöd 
13. Antal timmar personlig assistans 
14. Antal personlig assistans 
15. Köpta platser 
16. Pågående utredningar SoL 
17. Pågående utredningar LSS 
18.  Pågående utredningar, större insatser 
 
_________ 
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§ 58 
 

Vård- och omsorgschef informerar 

• Hanna Fernström Nyberg är ny enhetschef på Häradsgården. 
• Svårare bemanningsläge inom verksamheten under sommaren har bland 

annat lett till att personal fått arbeta mer övertid. Särskilt ett par veckor 
under sommaren blev svårbemannade. 

• Dagverksamhet i Vagnhärad planeras. Fram till dess erbjuds plats på 
dagverksamheten i Trosa. 

• Fortsatt samarbete med projektet Cykling utan ålder. 
• SPF tar fram nytt hemtjänstindex, presenteras i november.  

 
__________ 
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§ 59     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 

 4.13 Ansökan om avdrag för 
dubbel bosättning i 3 
månader. Ansökan om övrig 
jämkning på grund av 
dubbel bosättning. Beslut: 
Ansökan avslås med 
motiveringen att den 
sökande har ett kapital som 
överstiger ett prisbasbelopp 
(48.300 kr) 

2022-07-01 Mirna Basic, 
myndighetschef 

 2.2 Beslut tillfälligt förordnande 
enhetschef hälso- och 
sjukvårdsenheten samt 
medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) 

2022-06-09 Fredrik Yllman 
Produktionschef 

 2.2 Beslut tillfälligt förordnande 
medicinskt ansvarig 
sjuksköterska  

2022-06-09 Fredrik Yllman 
Produktionschef 

 2.2 Beslut tillfälligt förordnande 
enhetschef 
myndighetsenheten 

2022-06-09 Fredrik Yllman 
Produktionschef 

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

2022-07-05 

 

Mirna Basic 

Myndighetschef 

 

2022/49 1.1 Val av dataskyddsombud 2022-08-18 Helena Koch, 
ordförande 

2022/50 1.2 Beslut att ej lämna ut 
allmän handling 

2022-09-05 
Sejla Salkic 
Enhetschef kvali-
tetsenheten  

2022/54 1.2 Beslut om delavslag att ej 
lämna ut allmän handling  

2022-09-14 
Fredrik Yllman 
Produktionschef  
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Forts. § 59 
 
Förteckning över ÄO beslut fattade av vård- och omsorgskontoret under 
perioden 2022-06-01 – 2022-09-30 
 
Förteckning över LSS beslut fattade av vård- och omsorgskontoret under 
perioden 2022-06-01 – 2022-09-30 
 
Förteckning över FT beslut fattade av vård- och omsorgskontoret under 
perioden 2022-06-01 – 2022-09-30 
 
___________ 
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§ 60 VON 2022/2  
 

Anmälningsärenden 

Beslut 
Vård- och omsorgsnämnden har tagit del av följande rapportering av 
anmälningsärenden. 
 
Gemensamma patientnämnden 
 - Protokoll 2022-09-08 
 
Laga kraft 
 - Översiktsplan för Trosa kommun 
 
___________ 
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