
  PROTOKOLL 1 (10)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-04-01 

 

Utses att justera Kersin Ahlin (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-04-07 
kl. 13:00 

Paragrafer 
 

 §§ 16 -  22 

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: 2020-04-01 

Datum för anslags uppsättande: 2020-04-07 Datum för anslags nedtagande: 

 

2020-04-28 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

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

 
 

Plats och tid Gemaket, plan 6, 2020-04-01 15:00 – 16:15 
Ajournering 15:55-16:05 

 Ledamöter Distansnärvarande – Ej beslutsföra 
Beslutande Tina Teljstedt, ordförande (KD) 

Anders Åkerlind, 1:a vice ordförande 
(M) 
Kerstin Ahlin, 2:e vice ordförande (S) 
Kimmo Lindstedt (S) 
Irene Eklöf (L) 
Kristina Henriksson (V) 
Claus Engström (SD) 
 

Juan Chacon (S) 
Berit Brofalk (C) 
Anni Ullberg (S) 
Klaus Dürhagen (MP) 
Marianne Manell (KD) 
Amal Yazigi (V) 
Bo Nersing (SD) 
Lars Gunnar Larsson (C) 

Övriga deltagare , sekreterare 
, socialchef 
, tf. avdelningschef för kvalitets- och verksamhetsstöd 

, avdelningschef för utföraravdelningen 
, ekonomisk controller 

, medicinskt ansvarig sjuksköterska (§ 20 
Temaärende) 
 

 



  PROTOKOLL 2 (10)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-04-01 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 

 
 

Innehållsförteckning 
§ 16 Yttrande - detaljplan för Tibbleängen, del 

av Kungsängens Tibble 1:470 m.fl. 
3 

§ 17 Underlag till budget 2021 - Äldre- och 
omsorgsnämnden 

5 

§ 18 Äldre- och omsorgsnämndens 
delegationsordning 

6 

§ 19 Ledamotsinitiativ - från Claus Engström 
(SD) gällande svar till Attendo 

7 

§ 20 Rapporter 8 
§ 21 Delegationsbeslut 9 
§ 22 Anmälningar 10 
   

 
 

 

 
  



  PROTOKOLL 3 (10)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-04-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 16 Yttrande - detaljplan för Tibbleängen, 
del av Kungsängens Tibble 1:470 m.fl. 

 Dnr ÄON 20/0038 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden har inget att anmärka på utsänt förslag till 
detaljplan för Tibbleängen utifrån sina verksamhetsområden. Nämnden anser 
dock att planområdet vore mycket lämpligt till bostäder för målgruppen 55 
plus, så kallade seniorbostäder. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 29 januari 2020 § 1 att sända ut 
förslag till detaljplan för Tibbleängen (del av Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), 
på utställning enligt regler för normalt förfarande, Plan- och bygglagen (ÄPBL 
1987:10). Detaljplanens planområde ligger i Gröna dalen i Tibble, 
Kungsängen. 

Socialkontoret har inget att anmärka på utsänt förslag till detaljplan utifrån 
Äldre- och omsorgsnämnden verksamhetsområden. Socialkontoret anser att 
planområdet vore mycket lämpligt till bostäder för målgruppen 55 plus, så 
kallade seniorbostäder. Varken Äldre- och omsorgsnämnden eller 
Socialkontoret råder dock över nybyggnation utav seniorbostäder i kommunen 
men kontoret anser att frågan bör lyftas utav Samhällsbyggnadskontoret i 
samtal med exploatörer utav området. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2020 

• Bilaga - Planbeskrivning detaljplan för Tibbleängen (del av 
Kungsängens-Tibble 1:470 m.fl.), nr 0801den 12 februari 2020 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden har inget att anmärka på utsänt förslag till 
detaljplan för Tibbleängen utifrån sina verksamhetsområden. Nämnden anser 
dock att planområdet vore mycket lämpligt till bostäder för målgruppen 55 
plus, så kallade seniorbostäder. 

 

 

 



  PROTOKOLL 4 (10)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-04-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Protokollsanteckning 
Kerstin Ahlin (S) tillåts lämna för Socialdemokraternas räkning följande 
protokollsanteckning: 

Socialdemokraterna instämmer i Äldre-och omsorgsnämnden förslag till 
yttrande utifrån Äldre- och omsorgsnämnden perspektiv men vill tillägga för 
Tibbleängen (del av Kungsängens- Tibble 1:470).  Socialdemokraterna tycker 
att man skulle tagit med ”Se över husens placering för lägre hus mot 
Hjortronvägen samt ta bort byggnation Norrut på vallen (Kommunal mark) och 
höja parkeringsnormen i området. 

Beslutet skickas till: 

• Samhällsbyggnadskontoret 
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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-04-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 17 Underlag till budget 2021 - Äldre- och 
omsorgsnämnden 

 Dnr ÄON 20/0046 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar underlag till budget år 2021 till 
Kommunstyrelsen som underlag för beredning av budget år 2021. 

Särskilda uttalanden 
Kristina Henriksson (V) meddelar att Vänsterpartiet ej deltar i beslutet.  

Reservationer 
Claus Engström (SD) meddelar att Sverigedemokraterna reserverar sig mot 
beslutet. 

Sammanfattning 
Budgetförslag för år 2021 är upprättat enligt de ekonomiska ramarna som 
givits enligt Anvisning för budget 2021-2023. 
 
Volymökning samt pris- och löneuppräkning ska rymmas inom befintlig ram 
eller minskning om 2 procent. Nettobudget för Äldre- och omsorgsnämnden år 
2021 är 203 800 mnkr inom befintlig budget och 199 724 mnkr med en 
minskning om 2 procent.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse daterad den 17 mars år 2020 

• Underlag till budget år 2021 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar underlag till budget år 2021 till 
Kommunstyrelsen som underlag för beredning av budget år 2021. 

Reservationsmotivering 
Claus Engström (SD) lämnar följande reservationsmotivering:  

På sida 9 kan vi se att förvaltningen, eventuellt vid behov, vill dra ned på 
förebyggande verksamhet som inte är lagstadgad (såsom 
träffpunktsverksamhet), med 50 %. Detta rimmar dåligt med kommunens 
tidigare vision i äldre-planen för 2014–2020, där man har en tydlig vision att 
kommunens förebyggande verksamhet skall erbjuda äldre möjligheten att leva 
ett aktivt liv. 
  



  PROTOKOLL 6 (10)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-04-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 18 Äldre- och omsorgsnämndens 
delegationsordning 

 Dnr ÄON 20/0051 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner föreslagen revidering i 
delegationsordningen. 

Sammanfattning 
Revidering av delegationsordningen sker två gånger per år eller när behov av 
revidering uppstår.  
Den delegationsordning som antogs av Äldre- och omsorgsnämnden den 9 
december år 2019, § 3, diarienummer ÄON 20/0051, föreslås revideras med 
följande justering:  
 
I de beslut på biståndsenheten där enhetschef eller samordnare är delegat är den 
fullständiga titeln med enhetstillhörighet angiven.  
Socialkontoret föreslår att samtliga enhetschefer och samordnare, oavsett 
enhetstillhörighet men inom myndighetsutövning, ges samma rätt att fatta 
beslut. 
 
Föreslagen revidering underlättar för samtliga verksamheter inom 
myndighetsutövning att fatta erforderliga beslut genom att ersättande 
enhetschef/samordnare från annan myndighetsutövande enhet ges rätt att fatta 
beslut. 
Detta ger en effektivare och mer rättssäker verksamhet och då särskilt under 
sommarsemester då frånvarotiden i regel sträcker sig under längre tid. 
Tillämpningen är även i akuta situationer av särskild vikt. 
 
De ändringar som föreslås finns att hämta i nämndens delegationsordning i 
kapitel 15 till 19.  
 
Föreslagen revidering är markerad i rött i den bilagda delegationsordningen. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 30 mars år 2020 

• Bilaga: Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner föreslagen revidering i 
delegationsordningen. 
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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-04-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 19 Ledamotsinitiativ - från Claus Engström 
(SD) gällande svar till Attendo om 
Hagtorp 

 Dnr ÄON 20/0062 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden uppdrar kontoret att bereda ärendet.  

Sammanfattning 
Under sammanträdet för Äldre- och omsorgsnämnden den 1 april 2020 väcker 
Claus Engström (SD) ett ärende för att bemöta det svar som Attendo 
redogjorde skriftligen efter Äldre- och omsorgsnämnden den 19 februari som 
svar på ett tidigare ledamotsinitiativ. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Claus Engström (SD) väcker ett ärende med ett förslag på svar som han anser 
bör skickas till Attendo.  

Beslutsgång 
Ordförande anser att ärendet bör beredas av kontoret innan Äldre- och 
omsorgsnämnden fattar beslut. Ordförande frågar om nämnden kan besluta 
enligt detta och finner bifall.  

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagaren 
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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-04-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 20 Rapporter 
   

Temaärende – Kontorets planering för att minimera smittspridning av 
Coronaviruset, COVID-19. 

 - socialchef och  – medicinskt ansvarig 
sjuksköterska informerar Socialnämnden om vilken planering kontoret har för 
att minimera smittspridning och vilka åtgärder som har vidtagits med anledning 
av Coronaviruset, COVID 19. 

Socialchefens rapporter  
• Informerar om beslut som har fattats med anledning av coronaviruset. 

• Positiv till tekniken och att folk som inte kan närvara vid sammanträdet 
istället kan lyssna på distans! 
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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-04-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 21 Delegationsbeslut 
1. Delegationslista avgiftsbeslut 200101 - 200131   

2. Delegationslista avgiftsbeslut 200201 - 200229   
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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-04-01 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 22 Anmälningar 
1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 

2020 - Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter Ricard 
Wikman Koljo (C) 

  

2. Antagen detaljplan för Köpmanvägen, nr 1502, Bro, Upplands-Bro 
kommun 

  

3. Dokumenthanteringsplan för Äldre- och omsorgsnämnden   

4. Kommunstyrelsens beslut § 20 - Översyn av ansvar för bidragsutbetalning 
till pensionärsföreningar och föreningar inom funktionshinderområdet 

  

5. Kommunfullmäktiges beslut § 19 - Översyn av ansvar för 
bidragsutbetalning till pensionärsföreningar och föreningar inom 
funktionshinderområdet 

  

6. Meddelande från styrelsen Överenskommelse mella staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner om äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet 
med den äldre i fokus, Ärendenr 20/00003 

  

7. Kommunstyrelsens beslut § 26 - Anvisningar budget 2021-2023   

8. Kommunstyrelsens beslut § 10 - Regler för lokalresursplanering   

9. Kommunfullmäktiges beslut § 15 - Regler för lokalresursplanering   

10. Kommunfullmäktiges beslut § 18 - Policy för arbetet med internationella 
kontakter 

  

11. Kommunstyrelsens beslut § 19 - Policy för arbetet med internationella 
kontakter 

  

12. Samråd avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun   

13. Påverkan på rutiner vid kommunala verksamheter för hanteringen av 
covid-19 efter ny inriktning från Region Stockholm 

  

14. Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 4 
mars 2020 - Åtgärdsprogram i Bro tätort för Broviken 
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