
  PROTOKOLL 1 (13)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-11-18 

 

Utses att justera Anni Ullberg (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2019-11-20 
kl. 08:30 
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 §§ 68 -  76 

Underskrifter 

Sekreterare 
 ...................................................................  

 

Ordförande 
 ...................................................................  
Tina Teljstedt (KD) 

Justerare 
 ...................................................................   
Anni Ullberg (S)  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Äldre- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-11-18 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2019-11-20 Datum för anslags nedtagande: 

 

2019-12-11 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 .....................................................................  
 

 
 

Plats och tid Gemaket, 2019-11-18 15:00 – 16:10 
Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande Tina Teljstedt, ordförande (KD) 

Anders Åkerlind, 1:a vice ordförande 
(M) 
Björn Liljedahl (M) 
Irene Eklöf (L) 
Kristina Henriksson (V) 
Kimmo Lindstedt (S) 
Claus Engström (SD) 
Bo Nersing (SD) 
 

Anni Ullberg (S) 
Klaus Dürhagen (MP) 
Ricard Wikman Koljo (C) 
 
Närvarande ersättare 

Vesna Rajic (M) 
Marianne Manell (KD) 
Johan Af Ugglas (M) 
Annette Nyberg (SD) 
Amal Yazigi (V) 
Johan Skånberg (L) 

Övriga deltagare , socialchef 
, sekreterare 

, avdelningschef för kvalitets- och verksamhetsstöd 
, avdelningschef för utföraravdelningen 

, ekonomisk controller 
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  PROTOKOLL 3 (13)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-11-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 68 Redovisning av öppna jämförelser 2019 
- äldreomsorg och kommunal hälso- 
och sjukvård 

 Dnr ÄON 19/0023 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden lägger informationen om öppna jämförelser 2019 
- äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård till handlingarna.  

Sammanfattning 
Socialstyrelsens öppna jämförelser är ett verktyg för kommuner att analysera, 
följa upp och utveckla sina socialtjänstverksamheter. Syftet med 
undersökningen är att den ska stimulera till en kunskapsutveckling för att 
främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med en god kvalitet på nationell, 
regional samt kommunal nivå. Målet med öppna jämförelser är att kunna 
genomföra verksamhetsförbättringar som ska gynna den enskilde klienten samt 
se till att denne får rätt insatser utifrån sina behov.  

2019 års öppna jämförelse för området äldreomsorg - och hemsjukvård är den 
trettonde till ordningen sedan 2007.  

Socialkontoret har i bilaga jämfört och analyserat Upplands-Bro kommuns 
resultat i öppna jämförelser inom området äldreomsorg - och hemsjukvård med 
övriga Nordvästkommuner (Ekerö, Järfälla, Solna, Sollentuna, Sigtuna, 
Sundbyberg och Upplands-Väsby) samt med Stockholms län och riket. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 24 oktober 2019 

• Bilaga - om öppna jämförelser 2019 - äldreomsorg och kommunal 
hälso- och sjukvård den 14 oktober 2019 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden lägger informationen om öppna jämförelser 2019 
- äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård till handlingarna.  
 
  



  PROTOKOLL 4 (13)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-11-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 69 Översyn av ansvar för 
bidragsutbetalning till 
pensionärsföreningar 

 Dnr ÄON 19/0091 

Beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

ansvaret för bidragsutbetalningar till pensionärsföreningar flyttas över 
från Kultur- och fritidsnämnden till Äldre- och omsorgsnämnden. 

2. Kultur- och fritidsnämnden överför, den budget som är avsedd till 
bidrag för utbetalningar till pensionärsföreningar under 2020, till Äldre- 
och omsorgsnämnden.  

3. Socialkontoret får i uppdrag ta fram nya riktlinjer för Äldre- och 
omsorgsnämndens föreningsbidrag. 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidskontoret genomför under hösten 2019 en översyn av Kultur- 
och fritidsnämndens föreningsbidrag samt sina riktlinjer och allmänna 
bestämmelser för ekonomiska bidrag. Socialkontoret deltar i översynen och 
förslår tillsammans med Kultur- och fritidskontoret, att ansvaret för 
utbetalningar av föreningsbidrag till pensionärsföreningar, förs över till Äldre- 
och omsorgsnämnden.  

Kultur- och fritidsnämnden ska föra över en budget för utbetalningar till 
pensionärsföreningar under 2020 till Äldre- och omsorgsnämnden.  

Äldre- och omsorgsnämnden uppdrar även till socialkontoret ta fram nya 
riktlinjer för föreningsbidrag som stämmer överens med Kultur- och 
fritidsnämndens nya riktlinjer som inkluderar pensionärsföreningar.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober 2019 

Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

ansvaret för bidragsutbetalningar till pensionärsföreningar flyttas över 
från Kultur- och fritidsnämnden till Äldre- och omsorgsnämnden. 

2. Kultur- och fritidsnämnden överför, den budget som är avsedd till 
bidrag för utbetalningar till pensionärsföreningar under 2020, till Äldre- 
och omsorgsnämnden.  

3. Socialkontoret får i uppdrag ta fram nya riktlinjer för Äldre- och 
omsorgsnämndens föreningsbidrag. 
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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Beslut sänds till: 

• Kultur- och fritidsnämnden 
• Kultur- och fritidschef 
• Avdelningschef Fritid 
• Kommunstyrelsen 
• Kommunfullmäktige 

 
  



  PROTOKOLL 6 (13)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-11-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 70 Statistikrapport Äldre- och 
omsorgsnämnden kvartal 3 

 Dnr ÄON 19/0073 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner statistikrapporten för kvartal tre.  

Sammanfattning 
Rapporten visar siffror som tagits fram för att beskriva den aktuella situationen 
i verksamheterna. Dessa siffror har omvandlats till grafer och tabeller. Aktuella 
grafer och tabeller har kommenterats. Detta är en redovisning för att Äldre- och 
omsorgsnämnden ska få en bild av det som sker i verksamheterna under året. I 
den här rapporten behandlas statistik från kvartal tre och tolv månader bakåt.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2019-10-29 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner statistikrapporten för kvartal tre.  

Protokollsanteckning 
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) yrkar bifall och tillåts att lämna 
följande protokollsanteckning: 

”Upplands-Bro kommun har bestämt att utförarna ska besvara trygghetslarm 
inom 30 minuter. SD vill gärna se att denna statistikrapport även redovisar 
genomsnittlig svarstid för larm totalt och om möjligt enskilt för de olika 
utförarna.” 
  



  PROTOKOLL 7 (13)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-11-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 71 Initiativrätt - Hagtorp i kommunal regi 
 Dnr ÄON 19/0098 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar förslaget till socialkontoret för 
handläggning.  

Sammanfattning 
Kristina Henriksson (V) skickade den 23 oktober in en begäran om att utnyttja 
initiativrätt i Äldre- och omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober 2019.  

• Begäran om initiativrätt från Kristina Henriksson (V) inskickad den 23 
oktober 2019. 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar förslaget till socialkontoret för 
handläggning.  

Protokollsanteckning 
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) yrkar bifall och tillåts att lämna 
följande protokollsanteckning: 

” SD vill se hela underlaget för denna upphandling och det inkluderar 
naturligtvis förfrågnings-underlaget med kriterier samt funktionsbeskrivningen 
(Bemanning? Kompetens? Utbildning? Ledning? Etc.) för leverantörens 
åtagande i detta kontrakt.” 

 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagaren 
 
  



  PROTOKOLL 8 (13)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-11-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 72 Initiativrätt – Begäran om genomlysning 
avseende Vänsterpartiets 
reservationstext från nämndmöte 16 
oktober 

 Dnr ÄON 19/0099 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar förslaget till socialkontoret för 
handläggning.  

Sammanfattning 
Claus Engström (SD) skickade den 27 oktober in en begäran om att utnyttja 
initiativrätt i Äldre- och omsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 28 oktober 2019.  

• Begäran om initiativrätt från Claus Engström (SD) inskickad den 27 
oktober 2019. 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar förslaget till socialkontoret för 
handläggning.  

Protokollsanteckning 
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) yrkar bifall och tillåts att lämna 
följande protokollsanteckning: 

”SD har pratat med personal på Hagtorp som har verifierat att minst 70 % av 
de påståenden, som Vänsterpartiet gör i sin reservationstext från nämndmöte 
den 16 oktober, är reella påståenden. 
 
SD har även fått veta att Attendo bara har kökspersonal på plats under vardagar 
och att ordinarie vårdpersonal under helgerna tillagar maten. Dessutom visar 
det sig att ordinarie vårdpersonal i tillägg förväntas utföra städningsarbete, 
vilket därmed gör det svårt för vårdpersonalen att lägga all sin tid på brukarna.” 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagaren 
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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-11-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 73 Sammanträdestider för Äldre- och 
omsorgsnämnden 2020 

 Dnr ÄON 19/0093 

Beslut 
Sammanträdestider för Äldre- och omsorgsnämnden och dess beredning för år 
2020 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 
nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontorets Kanslistab har 
upprättat ett förslag till sammanträdestider för Äldre- och omsorgsnämnden 
och dess beredningsgrupp för år 2020. I förslaget är ett antal sammanträden 
föreslagna men varje nämnd kan vid behov besluta om ytterligare 
sammanträdestillfällen. 

Alla nämnder har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar till 
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. 

I den mån det går sammanträder nämnden på onsdagar, men eftersom även 
kommunstyrelsen sammanträder på onsdagar samt röda dagar med mera så 
föreslås även måndagar vid de tillfällen som onsdagar inte är möjliga.  

Förslag till sammanträdesschema för år 2020: 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 oktober 2019 

Äldre- och omsorgsnämndens 
beredning kl.15:00 

Äldre- och omsorgsnämnden kl. 15.00 

15 januari  22 januari  

12 februari  19 februari 

25 mars  1 april 

20 maj 25 maj (måndag) 

21 september (måndag) 28 september (måndag) 

26 oktober (måndag) 4 november  

30 november (måndag)  9 december  
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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-11-18 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut 
Sammanträdestider för Äldre- och omsorgsnämnden och dess beredning för år 
2020 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

 
Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter i Äldre- och omsorgsnämnden. 
• Kommunstyrelsen i Upplands-Bro 
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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
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§ 74 Rapporter 
   

Temaärende – Öppna jämförelser 
, avdelningschef kvalitets- och verksamhetsstöd, och  

, avdelningschef utföraravdelningen, informerar nämnden om öppna 
jämförelser och brukarundersökning.  
 

Ekonomisk rapport 
, ekonomisk controller, informerar nämnden om ekonomisk 

rapport för Äldre- och omsorgsnämnden, prognos per 31 oktober 2019. 

 

Socialchefens rapporter 
, socialchef informerar nämnden om:  

• Information om budget 2020, den 2 december 2019 i Kontakten, Torget 
4, kl. 17:00. 

• Socialkontoret fortsätter arbeta nära med Hagtorp. 
• Workshop kring samverkan för personer med demenssjukdom den 11 

december 13.00-17.00 i Marina föreningshuset, Prästhagsvägen 21 i 
Kungsängen. Möjlighet att delta och bli utbildad ”Demensvän”. 

• Advokatjouren – vilket är en kostnadsfri mottagning där en advokat 
hjälper kommunmedlemmar med en första genomgång av juridiska 
problem. Advokat finns tillgänglig varannan tisdag, jämna veckor, kl. 
15.30-17.30. Rådgivningen sker i ett avskilt rum vid Kontaktcenter i 
kommunhuset i Kungsängen. 
Nytt för hösten är även att verksamheten startar i Brohuset i Bro, 
advokat kommer att finnas på plats en gång per månad, tisdagar var 
fjärde vecka, klockan 15.30-17.30. 
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§ 75 Delegationsbeslut 
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§ 76 Anmälningar 
1. Kommunstyrelsens beslut § 113 - Sammanträdestider 2020 för 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige  
  

2. Kommunstyrelsens beslut § 110 - Redovisning av obesvarade motioner 
2019  

  

3. Kommunstyrelsens beslut § 109 - Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag 2019  

  

4. Kommunstyrelsens beslut § 106 - Svar på motion om att återta Hagtorp i 
egen regi  

  

5. Kommunstyrelsens beslut § 101 - Dataskyddsombudets årsrapport    

6. För kännedom, remissvar ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter    

7. Meddelande från IVO gällande stängd e-tjänst 21/10 - 28/1-2020    

8. Delegeringslista 2013-02-22 - 2019-09-30   

9. Kommunfullmäktiges beslut § 204 - Redovisning av obesvarade motioner 
2019  

  

10. Kommunfullmäktiges beslut § 207 - Sammanträdestider 2020 för 
Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen  

  

11. Kommunfullmäktiges beslut § 205 - Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag 2019  

  

12. Kommunfullmäktiges beslut § 206 - Förändring av styr- och 
budgetprocess  

  

13. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 9 oktober 
2019 - Val av ny ersättare i Äldre och omsorgsnämnden efter Monica 
Nordebo (L)  

  

14. Kommunfullmäktiges beslut § 218 - Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Monica Vasquez (V)   

  

15. Kommunfullmäktiges beslut § 217 - Entledigande av Monica Vasquez (V) 
som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden  

  

 

 

 


	§ 68 Redovisning av öppna jämförelser 2019 - äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut

	§ 69 Översyn av ansvar för bidragsutbetalning till pensionärsföreningar
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut

	§ 70 Statistikrapport Äldre- och omsorgsnämnden kvartal 3
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Protokollsanteckning

	§ 71 Initiativrätt - Hagtorp i kommunal regi
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Protokollsanteckning

	§ 72 Initiativrätt – Begäran om genomlysning avseende Vänsterpartiets reservationstext från nämndmöte 16 oktober
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Protokollsanteckning

	§ 73 Sammanträdestider för Äldre- och omsorgsnämnden 2020
	Beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut

	§ 74 Rapporter
	Temaärende – Öppna jämförelser
	Ekonomisk rapport
	Socialchefens rapporter

	§ 75 Delegationsbeslut
	§ 76 Anmälningar



