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  PROTOKOLL 3 (18)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 8 Budget 2019 Äldre- och 
omsorgsnämnden 

 Dnr ÄON 19/0005 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden fastställer budget för 2019 enligt socialkontorets 
förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde budgeten för 2019 vid sitt sammanträde den 19 
december 2018. Kommunfullmäktige fastställde Äldre- och omsorgsnämndens 
huvudram till 206 153 tkr netto. 

Socialkontoret har utifrån Kommunfullmäktiges beslut upprättat förslag till 
budget 2019 för Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2019 

• Bilaga Budget 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden fastställer budget för 2019 enligt socialkontorets 
förslag. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Kerstin Ahlin (S), Kimmo Lindstedt (S), Morgan Lindholm (S) och Kristina 
Henriksson (V) deltar inte i beslutet. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Akt 

  



  PROTOKOLL 4 (18)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 9 Redovisning av Socialnämndens intern 
kontrollplan 2018 

 Dnr ÄON 19/0013 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Socialnämndens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete följer 
Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9. Ledningssystemet för 2018 består av 
planering för verksamhetsstyrning och en internkontrollplan för systematisk 
kvalitets -och utvecklingsarbete. 
I bilaga redovisas hur områden inom socialnämndens verksamheter 
kontrollerades under 2018 utifrån gällande intern kontrollplan. Varje område 
har ett kontrollmoment som en ansvarig chef eller tjänsteman utför. Momentet 
utförs under en fastställd frekvens under året samt rapporteras till ansvarig 
myndighet. 
Under året har ett kommunövergripande projekt genomförts under ledning av 
kommunledningskontoret och ekonomistaben i syfte att införa en likartad 
intern kontroll i kommunens alla nämnder. Från och med 2019 genomförs 
nämndernas internkontroll i budget- och verksamhetssystemet Stratsys. Större 
fokus kommer att ligga på att identifiera och analysera risker samt att planera 
kontrollmoment och åtgärder. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 19 december 2018 

• Bilaga - Redovisning av Socialnämndens intern kontrollplan 2018 den 
17 december 2018 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. 

 
Beslutet skickas till: 

• Ekonomistaben 
• Kommunstyrelsen 

 
  



  PROTOKOLL 5 (18)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 10 Intern kontrollplan 2019 
 Dnr ÄON 19/0004 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden fastställer nämndens interna kontrollplan för år 
2019. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande interna styrningen och 
kontrollen för hela kommunen. 
Nämnderna är ansvariga för intern styrning och kontroll i sina egna 
verksamheter genom fastställande av anvisningar för arbetet samt att årligen: 

• Fastställa kontroll- och åtgärdsplan med bas i verksamhetens 
riskanalyser 

• Följa upp arbetet med intern styrning och kontroll 
• Rapportera till kommunstyrelsen nämndens arbete med intern styrning 

och kontroll 
I denna tjänsteskrivelse redovisas Äldre- och omsorgsnämndens interna 
kontrollplan (bilaga) för år 2019. Interkontrollplanen grundar sig på 
genomförda övergripande riskanalyser och fokuserar detta år på 
kvalitetskritiska moment i verksamheterna. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 20 december 2018 
•  Bilaga: Intern kontrollplan 2019 (Äldre- och omsorgsnämnden) 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden fastställer nämndens interna kontrollplan för år 
2019. 

 
Beslutet skickas till: 

• Avdelningschefer inom Äldre- och omsorgsnämnden 
• Enhetschefer inom Äldre- och omsorgsnämnden 

 
  



  PROTOKOLL 6 (18)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 11 Taxor och avgifter 
 Dnr ÄON 19/0025 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslag för justering av 
avgifter och taxor för år 2019 inom socialkontorets verksamheter. 

Sammanfattning 
Vid en jämförelse med närliggande kommuner visar det sig att Upplands-Bro 
kommun har relativt låga avgifter och taxor inom socialkontorets 
verksamheter. Avgifter och taxor har inte justerats på lång tid och behöver 
därmed ses över. 
Priset för matlådan som levereras till brukare inom hemtjänsten höjs från 39 
kronor till 42 kronor per matlåda. Socialkontorets kostnad per matlåda är idag 
44 kronor. 
Kommunens familjerådgivning kostar idag 125 kr per samtal. I förslaget 
föreslås att det första samtalet är kostnadsfritt för att därefter kostnad 250 
kronor per tillfälle. 
Vidare föreslås att det görs en årlig indexjustering av avgifter och taxor från 
och med år 2019. De justerade avgifterna och taxorna föreslås träda i kraft från 
och med den 1 april 2019. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2018 
• Bilaga Avgifter och taxor 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna förslag för justering av 
avgifter och taxor för år 2019 inom socialkontorets verksamheter. 
 

Beslutet skickas till: 

• Kamrersassistent 
• Kommunstyrelsen 

 
  



  PROTOKOLL 7 (18)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 12 Remissyttrande - samråd om förslag till 
detaljplan och 
miljökonsekvensbeskrivning för 
Säbyholm (del av Säbyholm 5.a m.fl.)  

 Dnr ÄON 19/0015 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 
socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2018 till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 13 juni 2018 § 114 att sända ut förslag till 
detaljplan för Säbyholm (del av Säbyholm 5:1 m.fl.), på samråd enligt regler 
för utökat förfarande, plan- och bygglagen (2010:900). Samrådstiden är mellan 
den 28 november 2018 till och med den 7 januari 2019. 
Aktuellt planområde ligger cirka 4 kilometer västsydväst om Bro och cirka 500 
meter från Mälaren. Naturbruksgymnasiets tidigare huvudbyggnad planeras att 
byggas om till både kontor och bostäder. Det ska även byggas cirka 90 stycken 
småhus i området. När planområdet är utbyggt inryms det cirka 450 boende 
och cirka 50 verksamma. Vidare planeras det ett rekreationsområde på udden i 
Säbyholmsviken. 
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 
socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2019 till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2018 
• Bilaga- Säbyholm planbeskrivning samråd reviderad 20181122 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 
socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2018 till 
kommunstyrelsen. 

 
Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
 
  



  PROTOKOLL 8 (18)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 13 Remissyttrande - handlingsplan för att 
förebygga och minska våld i nära 
relation 

 Dnr ÄON 19/0016 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 
socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 30 november 2018 till 
Socialnämnden. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har i uppdrag att samordna det övergripande arbetet för att 
förebygga och minska våld i nära relation i Upplands-Bro kommun. Förslag på 
handlingsplan för att förebygga och minska våld i nära relation har tagits fram 
utav kommunens relationsvåldsstrateg på uppdrag ifrån Socialnämnden och 
skickats ut på remiss till Utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt 
Äldre- och omsorgsnämnden för yttrande. 
 
Socialkontoret har i sin tur skickat ut handlingsplanen enhetscheferna för 
kommunens vård- och omsorgsboenden samt till samtliga utförare inom 
hemtjänst och ledsagar- och avlösarservice enligt LOV, på remiss. 
Verksamheterna anser att det är en välarbetad handlingsplan som tar upp 
många viktiga aspekter såsom kompetensutveckling, resurser och samverkan. 
Handlingsplanen tar även upp vikten av att upprätta rutiner för 
anmälningar/oroanmälningar. Socialkontoret instämmer i dessa synpunkter 
samt för fram vikten av samverkan och arbete med våld vid demenssjukdom. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 30 november 2018 
• Bilaga - Utmaning: Att minska och förebygga våld i nära relation. 

Handlingsplan för Upplands-Bro kommun den 12 november 2018 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 
socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 30 november 2018 till 
Socialnämnden. 

 
Beslutet skickas till: 

• Socialnämnden 
 
  



  PROTOKOLL 9 (18)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 14 Remissyttrande - motion om att bo bra 
också årsrik i Upplands-Bro 

 Dnr ÄON 19/0014 

Beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets förslag till 

yttrande på motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro 
kommun 

2. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i 
enlighet med Äldre- och omsorgsnämndens yttrande. 

Sammanfattning 
Den 13 juni 2018 inkom en motion om att bo bra också som årsrik i Upplands- 
Bro till kommunen ifrån Liberalerna. Äldre- och omsorgsnämnden har fått ta 
del utav motionen för yttrande. 
Liberalerna föreslår kommunfullmäktige att besluta om (1) rätt till vårdboende 
85 +, (2) rätt till vårdboende när hemtjänst kostar mer, (3) uppdra till 
Kommunstyrelse och berörda nämnder att tillskapa mer trygghetsboende för 
70+ samt (4) att uppdra till Kommunstyrelse och berörda nämnder att verka för 
attraktiva seniorboenden i Upplands-Bro. 
Socialkontoret kommenterar och bemöter respektive förslag i sin 
tjänsteskrivelse. Sammanfattningsvis för kontoret fram att rätt till vårdboende 
85 + är ett utredningsuppdrag i 2019 års budet för nämnden och kommer 
utredas under året. Rätt till vårdboende när hemtjänst kostar mer bör ses över 
utav biståndsenheten tillsammans med avdelningen för kvalitet- och 
verksamhetsstöd. Tillskapa mer trygghetsboende för 70 + ska tas med i 
revideringen utav kommunens Äldreplan samt bevakas vid detaljplanearbete. 
Även attraktiva seniorboenden kan bevakas och föras fram utav socialkontoret 
vid detaljplanearbete. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 december 2018 
• Bilaga - motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro 

kommun, Liberalerna, den 13 juni 2018 

Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets förslag till 

yttrande på motion om att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro 
kommun 

2. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta i 
enlighet med Äldre- och omsorgsnämndens yttrande. 
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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Ahlin (S) föreslår att förslaget ska ändras till att åldern för rätt till 
vårdboende ska ändras till 80 + istället för 85 +. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt 
Kerstin Ahlins (S) förslag till beslut. Ordförande ställer de två förslagen mot 
varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut.  

Protokollsanteckning 
Kerstin Ahlin (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

”Vi Socialdemokrater tycker att 85 år, för att få möjlighet att få 
trygghetsboende är för högt. För att minska risken för att uppleva osäkerhet i 
sitt boende, på grund av till exempel en ökad sjukdomsbild, så bör åldern sättas 
till 80 år istället för 85 år. Det ökar valmöjlighet för flera och det ökar 
vitaliteten på vård och omsorgsboendet, fler blir piggare och man kan hjälpa 
varandra mer utan att känna hjälplöshet och minskar behovet av att söka hjälp 
från kommunen. Det ger en social vinning för brukare/boende i ett incitament 
av social samvaro och en möjlighet att bidra.” 

Kristina Henriksson (V) stödjer ovanstående protokollsanteckning. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 15 Äldre- och omsorgsnämndens 
ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete 2019 

 Dnr ÄON 19/0026 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden fastställer nämndens övergripande 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Upplands-Bro kommun för år 
2019. 

Sammanfattning 
Äldre- och omsorgsnämndens övergripande ledningssystem har som syfte att 
planera, utveckla, säkra och följa upp kvaliteten i nämndens alla verksamheter. 
Ledningssystemet beskriver olika kvalitetskritiska delar på övergripande nivå. 
Samtliga verksamheter ska därefter anpassa sina lokala ledningssystem utifrån 
den egna verksamhetens förutsättningar. Till ledningssystemet bifogas även en 
övergripande plan för egenkontroll samt en plan för verksamhetsstyrning. 
Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete följer Socialstyrelsens 
föreskrift SOSFS 2011:9. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 14 december 2018. 
• Bilaga: Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden fastställer nämndens övergripande 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Upplands-Bro kommun för år 
2019. 
 

Beslutet skickas till: 

• Avdelningschefer inom Äldre- och omsorgsnämnden 
• Enhetschefer inom Äldre- och omsorgsnämnden 
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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 16 Utredning om anhöriganställda 
 Dnr ÄON 19/0027 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att anhöriganställningar inom 
hemtjänsten ska upphöra enligt förslag från socialkontoret. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har idag anhöriganställda vilket innebär att hemtjänst 
som beviljats enligt socialtjänstlagen, SoL, utförs av en anhörig. Det finns både 
fördelar och nackdelar med att ha anhöriganställda. Fördelen är för brukaren 
som får sin omsorg av en person som brukaren känner väl. Nackdelen är dels 
att det blir svårt att följa upp hur arbetet utförs både för företaget och för 
socialkontoret, och dels att den anhöriganställde får en sämre anställningsform 
än andra anställda. 
För att upphörandet av anhöriganställda ska följas behöver 
förfrågningsunderlaget för LOV inom hemtjänst samt ledsagar- och 
avlösarservice revideras tillsammans med andra förändringar i underlaget 
under våren 2019. Det ska inte tillsättas några nya anhöriganställda och att de 
anhöriganställda som redan finns ska upphöra efter en tid som kommer att 
bestämmas i förfrågningsunderlaget för LOV. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-21 
• Utredning om anhöriganställning 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att anhöriganställningar inom 
hemtjänsten ska upphöra enligt förslag från socialkontoret. 

 
Beslutet skickas till: 

• Diariet 
• Avdelningschef utföraravdelningen 
• Verksamhetschefer inom LOV hemtjänst samt ledsagar- och avlösarservice 
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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 17 Val av kontaktpolitiker för 
mandatperioden 2018–2022 samt 
uppdragsbeskrivning 

 Dnr ÄON 19/0024 

Beslut 
1. Uppdrag kontaktpolitiker inrättas.  
2. Riktlinjer för kontaktpolitiker inom äldre- och omsorgsnämndens 

verksamhetsområde antas.  
3. Till kontaktpolitiker i samrådsorgan utses följande personer:  

Gårdsråd vid dagcentralen, Kungsängen  
Anni Ullberg (S) och Bordlagd plats 
Gårdsråd vid dagcentralen, Bro  
Kristina Henriksson (V) och Marianne Manell (KD) 
Kontaktpolitiker vid Norrgården/ Allégården  
Morgan Lindholm (S) och Björn Liljedahl (M) 
Kontaktpolitiker vid Kungsgården  
Annelie Åberg (SD) och Irene Eklöf (L) 
Kontaktpolitiker vid Hagtorp  
Klaus Dürhagen (MP) och Arne Vallqvist (M) 

Sammanfattning 
Målsättningen och syftet med att utse kontaktpolitiker är att få bättre kunskap om 
och inblick i Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Som 
kontaktpolitiker har du även möjlighet att se kopplingen mellan Äldre- och 
omsorgsnämndens beslut och resultat/ konsekvenser ute i verksamheten. 
Kontaktpolitikern blir även en av flera kontaktvägar mellan nämnden och 
brukare/anhöriga.  
 
Uppdraget föreslås innebära att man ska besöka den verksamhet man är utsedd för 
att kontakta/ besöka och där samtala med brukare/anhöriga. Uppdraget innebär att 
man informerar om Äldre- och omsorgsnämndens arbete samtidigt som man 
samlar information från de man besöker. En gång om år ska även kontaktpolitiker 
för vård- och omsorgsboenden äta en måltid på verksamheten samt utvärdera och 
återrapportera i ett formulär sin bedömning av maten till socialkontoret. 
 
Samtalen under uppdraget ska avse verksamheten och inte personalfrågor. Som 
kontaktpolitiker företräder man Äldre- och omsorgsnämnden, inte sitt parti, och 
besöken i verksamheterna ska vara planerade med respektive enhetschef eller 
dennes företrädare.  
 
Varje besök ska rapporteras till nämnden såväl muntligt eller skriftligt till 
nämndens närmaste sammanträde efter besöket och ersätts med timarvode till 
högst 8 timmar per ledamot och år. 
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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 4 januari 2019.  

Förslag till beslut 
 

1. Uppdrag kontaktpolitiker inrättas.  
2. Riktlinjer för kontaktpolitiker inom äldre- och omsorgsnämndens 

verksamhetsområde antas.  
3. Till kontaktpolitiker i samrådsorgan utses följande personer:  

Gårdsråd vid dagcentralen, Kungsängen  
2 representanter  
Gårdsråd vid dagcentralen, Bro  
2 representanter  
Kontaktpolitiker vid Norrgården/ Allégården  
2 representanter  
Kontaktpolitiker vid Kungsgården  
2 representanter  
Kontaktpolitiker vid Hagtorp  
2 representanter 

 
Beslutet skickas till: 

• De valda 
 
  



  PROTOKOLL 15 (18)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 18 Fastställande av antal ledamöter samt 
val av ledamöter till beredning 

 Dnr ÄON 19/0022 

Beslut 
1. Beredningen under mandatperioden ska bestå av 8 ledamöter och 

ersättare vid behov. 
2. Till ytterligare deltagare i Äldre- och omsorgsnämndens beredning 

utses: Anette Nyberg (SD) och Klaus Dürhagen (MP) 

Sammanfattning 
Vid nämndens första sammanträde, den 2 januari 2019, beslutades det att en 
beredning skulle inrättas. Val av ledamöter gjordes under sammanträdet, men 
då alla partier inte fanns närvarande och representerade kompletteras beslutet.  

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 
3. Beredningen under mandatperioden ska bestå av 8 ledamöter och 

ersättare vid behov. 
4. Till ytterligare deltagare i Äldre- och omsorgsnämndens beredning 

utses: XX, XX 
 
Beslutet skickas till: 

• De valda 
• Löneavdelningen 
• Förtroendemannaregistret 

 
  



  PROTOKOLL 16 (18)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 19 Rapporter 
   

Elisabeth Rågård, avdelningschef Kvalitet-och verksamhetsstöd, och Carina 
Lennartsson, controller: 

• Presenterar Äldre- och omsorgsnämndens budget. 

 
  



  PROTOKOLL 17 (18)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 20 Delegationsbeslut 
   

 

 
  



  PROTOKOLL 18 (18)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-01-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 21 Anmälningar 
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