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§ 8 Verksamhetsberättelse 2022 - Äldre- 
och omsorgsnämnden 

 Dnr ÄON 23/0007 

Beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för år 

2022.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden skickar verksamhetsberättelse för år 2022 

till Kommunstyrelsen. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Thomas Avén (V) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelse för år 2022 är upprättad i enlighet med gällande 

anvisningar. I verksamhetsberättelsen redovisas viktiga händelser under året, 

måluppfyllelse utifrån nämndmålen samt årets resultat avseende ekonomi.  

Året inleddes med fortsatt smittspridning av covid-19. Läget var ansträngt men 

stabilt då vaccinationer och säkerhetsrutiner följts för att säkerställa patient- 

och brukarsäkerheten. Ingen smittspridning har förekommit under andra och 

tredje kvartalet.  

En enhetlig äldreomsorg med hög kvalitet som har individens behov i centrum 

är ledord sedan hösten 2022. Fokus ligger på strategiskt utvecklingsarbete, 

arbetsmiljö och kompetensutveckling samt en långsiktig planering och 

förberedelse för 2023. 

Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse för år 2022 presenteras i 

sin helhet i bifogad bilaga.  

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2023 

• Verksamhetsberättelse år 2022 Äldre- och omsorgsnämnden  

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för år 

2022.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden skickar verksamhetsberättelse för år 2022 

till Kommunstyrelsen. 
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, och 

finner att äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med detta.  

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 9 Nämndplan 2023 - Äldre- och 
omsorgsnämnden 

 Dnr ÄON 22/0004 

Beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden fastställer nämndplan för 2023 enligt 

socialkontorets förslag.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Kerstin Ahlin (S), Morgan Lindholm (S) och Juan Chacon (S) deltar ej i 

beslutet och tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns i slutet av 

paragrafen.  

Thomas Avén (V) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Kommunplan 2023 med planering för 2024–2026 inklusive driftbudget, 

investeringsbudget och exploateringsbudget fastställdes av 

kommunfullmäktige vid sammanträde den 14 december 2022. Utifrån 

kommunfullmäktiges beslut och inriktningen i kommunplanen för Upplands-

Bro kommun har nämndplan för år 2023 upprättats för Äldre- och 

omsorgsnämnden. Äldre- och omsorgsnämnden har vid framtagandet av sina 

nämndmål och indikatorer utgått från de sex övergripande målen i 

kommunplanen. Det övergripande målet Värdigt åldrande har varit vägledande 

vid formulering av nämndens mål men även de övergripande målen Stärkt 

medborgarnytta, Livslångt lärande och Social hållbarhet.  

Budgetram 2023 för Äldre- och omsorgsnämnden uppgår till 274 500 tkr, en 

ökning av nettoram med 25 400 tkr jämfört med 2022 bestående av 

volymökning med 12 700 tkr och särskild satsning med 12 700 tkr. 

Nämndmål, indikatorer, internkontrollplan och fullständig budget presenteras i 

sin helhet i bifogad bilaga, Nämndplan år 2023 för Äldre- och 

omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 24 januari 2023 

• Bilaga- Äldre- och omsorgsnämndens nämndplan 2023 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden fastställer nämndplan för 2023 enligt 

socialkontorets förslag.  
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Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, och 

finner att äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med detta. 

Protokollsanteckning 

Kerstin Ahlin (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande 

protokollsanteckning: 

”Vi Socialdemokrater deltar ej i beslutet med hänvisning till att vi vid 

behandlingen av Kommunfullmäktige hade ett eget förslag på budget och 

verksamhetsplan för 2023; vilket tyvärr röstades bort av Kommunfullmäktige. 

Vi hade bland annat som förslag: 

• Satsa på ökad bemanning inom hemtjänsten för att kunna skapa mindre 

grupper och med det minska antalet personer som gör besök. 

• Utveckla träfflokaler för äldre och skapa utrymme för social gemenskap 

och meningsfulla aktiviteter. 

• En boendegaranti på äldreboende ska införas för alla över 80 år.” 

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen  

• Avdelningschef 
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§ 10 Låneregler och avgifter för utlåning av 
välfärdsteknik från Teknikbiblioteket 

 Dnr ÄON 22/0135 

Beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden antar förslag på Låneregler 

Teknikbibliotek.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden antar förslag att avgift för ej återlämnad 

välfärdsteknikprodukt är 60 procent av återstående värde efter 

avskrivning. 

3. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

fastställa avgift för ej återlämnad välfärdsteknikprodukt.  

Sammanfattning 

Äldre- och omsorgsavdelningen har fått i uppdrag att införa en enhet som 

sköter utlån av välfärdsprodukter till äldre invånare i Upplands-Bro kommun. 

Enheten har fått namnet Teknikbiblioteket och ska bedrivas genom en 

samverkan mellan äldre- och omsorgsavdelningen och kultur- och 

fritidskontoret. Teknikbiblioteket ska nyttja bibliotekets befintliga lokaler i 

Kungsängen samt i Bro. Lån utav välfärdsprodukter sker via bibliotekets 

system för utlåning. En teknikcoach ifrån den förebyggande enheten för äldre 

ska bemanna Teknikbiblioteket, hantera det administrativa samt hjälpa och 

utbilda de äldre i att använda välfärdsprodukterna. Teknikbiblioteket ska 

införas som ett projekt och utvärderas efter ett år, utvärderingen ska 

återredovisas till nämnden som beslutar då om Teknikbiblioteket ska bli 

ordinarie verksamhet.  

Äldre- och omsorgsavdelningen äger de välfärdsprodukter som lånas ut, därför 

behöver låneregler samt avgifter för ej återlämnade produkter beslutas Av 

Äldre- och omsorgsnämnden. Avgift för ej återlämnad välfärdsteknikprodukt 

ska även till Kommunfullmäktige för fastställande. 

Ärendet återremitterades på Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 14 

november 2022 för vidare utredning inom socialkontoret. Kontoret har bemöt 

och reviderat underlaget i tjänsteskrivelsen samt i bilagorna utifrån de frågor 

och synpunkter som inkom på nämnden beredning och sammanträde under 

november 2022.  

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2022 
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• Protokollsutdrag Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 46 Avgifter för 

utlåning av välfärdsteknik från Teknikbiblioteket den 14 november 

2022 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2022  

• Låneregler Teknikbibliotek reviderad den 2 januari 2023 

• Godkännande av avtal gällande lån av enhet ifrån Teknikbiblioteket 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden antar förslag på Låneregler 

Teknikbibliotek.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden antar förslag att avgift för ej återlämnad 

välfärdsteknikprodukt är 60 procent av återstående värde efter 

avskrivning. 

3. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

fastställa avgift för ej återlämnad välfärdsteknikprodukt.  

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, och 

finner att äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige 

• Avdelningschef äldre- och omsorgsavdelningen 

• Projektledare äldre- och omsorgsavdelningen 

• Enhetschef förebyggande enheten för äldre 
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§ 11 Fastställande av antal ledamöter i 
äldre- och omsorgsnämndens 
arbetsutskott för mandatperioden 2023-
2026 

 Dnr ÄON 22/0148 

Beslut 

Arbetsutskottet ska under mandatperioden bestå av 3 antal ledamöter 

och 3 antal ersättare. 

Sammanfattning 

Äldre- och omsorgsnämnden har inrättat ett arbetsutskott. Utskottet ska bestå av 

det antal ledamöter och ersättare som äldre- och omsorgsnämnden beslutar. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2023 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet ska under mandatperioden bestå av X antal ledamöter 

och X antal ersättare. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tina Teljstedt (KD) föreslår: 

Arbetsutskottet ska under mandatperioden bestå av 3 antal ledamöter 

och 3 antal ersättare. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, Tina Teljstedts (KD) 

förslag till beslut, och finner att äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet 

med detta. 
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§ 12 Val av ersättare till äldre- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026 

 Dnr ÄON 22/0149 

Beslut 

Till ersättare i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: Thomas Avén 

(V), Irene Eklöf (L) och Bo Nersing (SD). 

Sammanfattning 

Äldre- och omsorgsnämnden ska utse ersättare till arbetsutskottet. Utskottet 

sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en tredjedel av 

ledamöter begär det. 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2023 

Förslag till beslut 

Till ersättare i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: XX 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tina Teljstedt (KD) föreslår: 

Till ersättare i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: Thomas Avén 

(V), Irene Eklöf (L) och Bo Nersing (SD). 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, Tina Teljstedts (KD) 

förslag till beslut, och finner att äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet 

med detta.  

Beslutet skickas till: 

• De valda 

• Förtroendemannaregistret 

• Politisk sekreterare 
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§ 13 Rapporter 
   

• , avdelningschef äldre- och omsorgsavdelningen håller i 

temaärendet om läget inom hemtjänsten och mot önskat läge 2023–

2025. 

 

• Socialchefens rapport 

 

- Påbörjat arbete med budgetunderlag 2024 

- Civila försvaret: Vi fortsätter arbetet med att stärka det civila försvaret i 

kommunen. Socialkontoret tagit ett särskilt ansvar kopplat till hälso- 

och sjukvårdsdelarna. Om något händer krävs det att vi har en god 

beredskap och är förberedda. 

- Utbildning kommande nämnd: Den 6 mars hålls en utbildning om vad 

det innebär att vara politiker i äldre- och omsorgsnämnden. 

Utbildningen startar 12:00 med lunch. 
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§ 14 Delegationsbeslut 
1. Delegationslista avgiftsbeslut 221201 - 221231 

 Dnr ÄON 22/0014 

  

2. Delegationslista avgiftsbeslut 221101 - 221130 

 Dnr ÄON 22/0014 

  

3. Delegationslista avgiftsbeslut 230101 - 230131 

 Dnr ÄON 23/0029 
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§ 15 Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 49 - Redovisning av obesvarade 

medborgarförslag hösten 2022 

 Dnr KS 21/0621 

  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 50 - Redovisning av obesvarade 

medborgarförslag motioner 2022 

 Dnr KS 21/0622 

  

3. Kommunfullmäktiges beslut § 45 - Kommunplan 2023 med planering för 

2024-2025 

 Dnr KS 22/0009 

  

4. Kommunfullmäktiges beslut § 70 - Val av ledamöter och ersättare i Äldre 

och omsorgsnämnden för mandatperioden 2023-2026 

 Dnr KS 22/0588 

  

5. Kommunfullmäktiges beslut § 57 - Ansökan om medlemskap i WHO:s 

nätverk Global Age-Friendly Cities and Communities 

 Dnr KS 22/0648 

  

6. Inbjudan från SKR - Aktuellt inom socialpolitik den 24 februari 2023 

 Dnr SN 23/0012 

  

7. Månadsrapport 2022-11 från Patientnämnden avseende Kommunal vård 

Upplands Bro CRM:0001797 

 Dnr ÄON 22/0024 

  

8. Inbjudan från SKR till kurser kring dödsboanmälan och kurser för 

överförmyndare, våren 2023 

 Dnr ÄON 23/0011 

  

 

 

 




