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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-02-19 

 

Utses att justera Kerstin Ahlin (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-02-24 
kl. 12:00 

Paragrafer 
 

 §§ 10 -  15 

Underskrifter 

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

 

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

Justerare 
 ..................................................................   
Kerstin Ahlin (S)  

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

Organ: Äldre- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2020-02-19 

Datum för anslags uppsättande: 2020-02-24 Datum för anslags nedtagande: 

 

2020-03-16 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

 
 

Plats och tid Gemaket, plan 6, 2020-02-19 15:00 – 16:30 
Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 
Beslutande Tina Teljstedt, ordförande (KD) 

Anders Åkerlind, 1:a vice ordf. (M) 
Kerstin Ahlin, 2:e vice ordf. (S) 
Kimmo Lindstedt (S) 
Björn Liljedahl (M) 
Irene Eklöf (L) 
Berit Brofalk (C) 
Kristina Henriksson (V) 
Claus Engström (SD) 
Bo Nersing (SD) 
 

Anni Ullberg (S) 
Närvarande ersättare 

Klaus Dürhagen (MP) 
Marianne Manell (KD) 
Amal Yazigi (V) 

Övriga deltagare , nämndsekreterare,  
, socialchef 

, avdelningschef för kvalitets- och verksamhetsstöd 
, avdelningschef för utföraravdelningen 

, ekonomisk controller 
, Regionschef Attendo (§13 – Temaärende),  

, Verksamhetschef Hagtorp (§13 – Temaärende),  
, Regional verksamhetschef Attendo (§13 – Temaärende). 
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omsorgsnämnden kvartal fyra 

5 
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§ 14 Delegationsbeslut 8 
§ 15 Anmälningar 9 
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§ 10 Initiativrätt – Begäran om genomlysning 
avseende Vänsterpartiets 
reservationstext från nämndmöte 16 
oktober 

 Dnr ÄON 19/0099 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner Attendos redogörelse gällande 
planerade och genomförda åtgärder för att komma tillrätta med 
uppmärksammade brister på Hagtorps vård- och omsorgsboende. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Kristina Henriksson (V) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning 
Vid Socialnämndens sammanträde den 16 oktober 2019 redogjorde 
socialkontoret för kommunens, och därmed även verksamhetens planerade och 
genomförda åtgärder på Hagtorps vård- och omsorgsboende utifrån 
uppmärksammade brister. Efter mötet lämnade Vänsterpartiet in en 
reservationstext där de framförde att ärendet inte ansågs tillräckligt genomlyst. 
Sverigedemokraterna lämnade därefter in en ny initiativrätt gällande begäran 
om genomlysning avseende Vänsterpartiets reservationstext. Företrädare för 
Attendo Hagtorp har kallats till nämndsammanträde den 19 februari 2020 där 
de ombetts att redogöra för planerade och genomförda åtgärder samt besvara 
frågorna som framförts i initiativrätten som Sverigedemokraterna har lagt fram.                                        
Socialkontoret har sedan bristerna uppmärksammades under sommaren 2019 
följt upp Attendo Hagtorp noga och regelbundet. Veckovisa uppföljningsmöten 
genomfördes hela hösten 2019. Verksamheten har vidtagit flera åtgärder och 
handlingsplaner finns upprättade. Uppföljning sker fortsatt regelbundet. En 
större avtalsuppföljning kommer även genomföras under våren 2020. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 27 januari 2020. 

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

• Protokollsutdrag från nämndsammanträde 2019-11-18 §72 - Initiativrätt 
gällande begäran om genomlysning avseende Vänsterpartiets 
reservationstext från nämndmöte 16 oktober 

• Tjänsteskrivelse – Redogörelse gällande begäran om genomlysning på 
Hagtorp äldreboende 
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Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner Attendos redogörelse gällande 
planerade och genomförda åtgärder för att komma tillrätta med 
uppmärksammade brister på Hagtorps vård- och omsorgsboende. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) yrkar på att ärendet återremitteras. 

Kristina Henriksson (V) yrkar på att ärendet återremitteras.  

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och 
förslag om återremiss. Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag och 
finner bifall, ordförande konstaterar därmed att nämnden beslutar enligt 
liggande förslag.  

Reservationsmotivering 
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) reserverar sig mot beslutet med 
följande motivering:  

SD kan inte på något sätt se att Attendo har besvarat eller kommenterat de 
brister som framgår i Vänsterpartiets reservationstext från nämndmötet den 16 
oktober 2019. Detta påpekades under nämndmötet och Attendo erbjöd sig vid 
mötet att förtydliga sig skriftligen.  

Ärendet borde därför ha bordlagts i avvaktan på Attendo’s svar. 

 

Kristina Henriksson (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:  

Vänsterpartiet godkänner inte Attendos redogörelse som bestod närmaste på 
Attendos svårigheter att ta över Hagtorp och hur företagit hade övervunnit sina 
svårigheter. Redogörelse vidrörde inte på något sätt eller svarade på punkter i 
Vänsterpartiets reservationstext från nämndmöte den 16/10 vilket Sverige 
Demokraternas begäran och ärendet handlade om. 

Löftet om senare skriftliga svar ändrar inte saken. 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagaren 
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§ 11 Statistikrapport Äldre- och 
omsorgsnämnden kvartal fyra 

 Dnr ÄON 19/0073 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner statistikrapporten för kvartal fyra.  

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 samtliga kvartal under 2019. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-17 

• Statistikrapport Äldre- och omsorgsnämnden kvartal fyra 

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

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

SD vill gärna se att förvaltningen, så långt möjligt är, redovisar måluppfyllnad i 
procent (%). Exempel i denna rapport är kapitel 3, sida 4, där man under 
rubriken ”Mobiliserande larm” redovisar antalet larm där utförarna är på plats 
inom uppsatt mål, som är ”30 minuter efter mottaget larm”.  
 
Denna måluppfyllelse för målet ”vara på plats senast 30 minuter efter mottaget 
larm” hade med fördel kunnat redovisas i procent (%). Detta underlättar då för 
oss politiker att se trenderna, dvs. blir det bättre eller sämre? 
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§ 12 Verksamhetsberättelse 2019 - Äldre- 
och omsorgsnämnden 

 Dnr ÄON 19/0057 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för år 2019 och 
översänder denna till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Socialkontoret har upprättat verksamhetsberättelse för år 2019 i enlighet med 
Kommunstyrelsens anvisningar. Verksamhetsanalysen görs utifrån den av 
fullmäktige beslutade budgeten för 2019.  

Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt resultat för 2019 med 9,3 mnkr, 
vilket motsvarar 4,5 procent. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2020 

• Verksamhetsberättelse 2019 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för år 2019 och 
översänder denna till Kommunstyrelsen.  
 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 13 Rapporter 
   

Temaärende – Attendo redogör för verksamheten på Hagtorp 
 - Regionschef Attendo,  - Verksamhetschef 

Hagtorp,  - Regional verksamhetschef Attendo informerar 
nämnden om:  

- När Attendo övertog verksamheten på Hagtorp 
- Vilka åtgärder Attendo har vidtagit efter uppmärksammade brister 
- Vilka aktiviteter som anordnas på verksamheten 
- Hur verksamheten bedrivs under vardag och helg 

Nämnden efterfrågar att skriftliga svar med åtgärder som besvarar de frågor 
som ställts genom en tidigare initiativrätt ska skickas ut till nämndens 
ledamöter vilket Attendo intygar ska ske.  

Kontaktpolitiker 
Marianne Manell, kontaktpolitiker för gårdsrådet på dagcentralen i Bro, 
informerar nämnden om sitt besök på gårdsrådet och önskemål som framförts, 
bland annat utbildning i brand.  

Socialchefen informerar 
, socialchef informerar nämnden om:  

• Trygghetscentret i Bro  
• Brandkåren och planer på gemensamt förebyggande arbete. 
• Avtalsuppföljningar inom hemtjänsten. 
• Tillägg i avtalen om LOV 
• Kontaktpolitiker och att kontoret tar nytag i projektet 

Ordförande informerar 
Ordförande tackar , avdelningschef för kvalitets- och 
verksamhetsstöd som avslutar sin anställning hos oss i Upplands-Bro kommun. 
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§ 14 Delegationsbeslut 
1. Delegationslista avgiftsbeslut, 19-12-01 - 19-12-31   
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§ 15 Anmälningar 
1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 

december 2019 - Nytt reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar 
till förtroendevalda 

  

2. Cirkulär 20:01 från SKR - Pensionsnämndens beslut om omräkning av 
pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt 
värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL 
under år 2020 

  

3. Meddelande inför antagande av detaljplan Köpmanvägen (Härnevi 1:71 
m.fl.), nr 1502, Bro 

  

4. Kultur- och fritidsnämndens beslut den 3 december 2019, § 59 - Översyn 
av ansvar för bidragsutbetalningar till pensionärsföreningar och föreningar 
inom funktionshinderområdet 
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