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§ 35 Tertialrapport 2 år 2021 - Äldre- och 
omsorgsnämnden 

 Dnr ÄON 21/0006 

Beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 2 år 2021 med 

bilagd åtgärdsplan för ekonomi i balans.  
 

2. Äldre- och omsorgsnämnden översänder tertialrapport 2 år 2021 med 
bilagd åtgärdsplan för ekonomi i balans till Kommunstyrelsen.  

Särskilda uttalanden 
Claus Engström (SD) och Simon Norgren (SD) deltar inte i beslutet. 

Annelies Lindblom (V) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt delårsresultat med 7,7 mnkr, 
vilket motsvarar 5,3 procent. Covidrelaterade kostnader uppgår till 12 mnkr. 
Överskottet beror i huvudsak på volymreserver som avsattes i budget samt 
ersättning för covidrelaterade kostnader från Socialstyrelsen tillhörande 
2020. Helårsprognosen visar ett överskott med 2,7 mnkr. 
 
Tertialrapporten beskriver även hur arbetet kopplat till måluppfyllelse avseende 
nämndmålen fortskrider, övergripande bedöms målen hittills vara delvis 
uppnådda. Uppföljning av intern styrning och kontroll kommenteras även 
under tertial två i bilagd rapport. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 14 september år 2021 

• Tertialrapport 2 år 2021 – Äldre- och omsorgsnämnden 

• Åtgärdsplan för ekonomi i balans tertial 2 år 2021 – Äldre- och 
omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 2 år 2021 med 

bilagd åtgärdsplan för ekonomi i balans.  
 

2. Äldre- och omsorgsnämnden översänder tertialrapport 2 år 2021 med 
bilagd åtgärdsplan för ekonomi i balans till Kommunstyrelsen.  
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 
och finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Avdelningschef, äldre- och omsorgsavdelningen 
• Enhetschefer, äldre- och omsorgsavdelningen 
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§ 36 Revidering delegationsordning Äldre- 
och omsorgsnämnden 

 Dnr ÄON 21/0089 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden antar föreslagen delegationsordning. 

Sammanfattning 
Kontroll av behov av revideringar i delegationsordningen äger rum två gånger 
per år. Nu upprättat förslag till revidering innehåller dels förtydliganden och 
redaktionella justeringar men framför allt förändring av delegat med anledning 
av den organisationsförändring som är gjord inom socialkontoret. Ytterligare 
ett område där socialkontoret föreslår förändringar är upphandling.  

Samtliga förslag till reviderad delegationsordning är i bilaga markerade i röd 
text.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti år 2021 

• Reviderad delegationsordning för Äldre- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden antar föreslagen delegationsordning. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 
och finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med detta. 

 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga chefer inom äldre- och omsorgsavdelningen 
• Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling 
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§ 37 Patientsäkerhetsberättelse 2020 
 Dnr ÄON 21/0017 

Beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapport 

Patientsäkerhetsberättelse egenregi 2020. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapport 
Patientsäkerhetsberättelse Attendo Hagtorps särskilda boende och 
korttidsboende 2020. 

3. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapport 
Patientsäkerhetsberättelse Humana Lillsjö Badväg 2020. 

Sammanfattning 
 Varje vårdgivare ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) årligen upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse. I denna ska det framgå  

• hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits föregående kalenderår 

• vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 

• vilka resultat som uppnåtts  

Vårdgivare har ett ansvar att bedriva ett kvalitetsarbete som ska vara både 
systematiskt och förebyggande för att förhindra vårdskador i samband med 
vård och behandling. Syftet är att på detta sätt säkerställa att den utförda hälso- 
och sjukvården blir patientsäker. Vårdgivares patientsäkerhetsberättelse ska 
finnas tillgänglig för den som önskar ta del av densamma. Inom egenregi i 
Upplands-Bro är ansvaret att bedriva en god och säker vård med hög 
patientsäkerhet fördelat huvudsakligen på Hälso-och sjukvårdsenheten (HSE) 
men till viss del även på respektive verksamhet där kommunen har ett hälso- 
och sjukvårdsansvar. För att tydliggöra detta ansvar ur patientsäkerhets-
synpunkt har alla berörda verksamheter i egenregi anmodats att för år 2020 
upprätta patientsäkerhetsberättelse för den egna verksamheten utifrån dess 
ansvar.  Dessa bifogas vårdgivaren Upplands-Bros samlade 
patientsäkerhetsberättelse för egenregi. De vårdgivare som bedriver vård- och 
omsorgsboenden enligt avtal med kommunen har en annan 
organisationsstruktur och upprättar därför en enhetlig patientsäkerhetsberättelse 
för sina respektive verksamheter vilka bifogas. Sammanfattningsvis är 
bedömningen att samtliga verksamheter har hanterat patientsäkerheten väl 
utifrån den belastning och det ansträngda läge den globala pandemin medfört. 
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Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 1 juli 2021  

• Bil 1 Patientsäkerhetsberättelse egenregi 2020 

• Bil 1:1 Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE)-
2020 

• Bil 1:2 Patientsäkerhetsberättelse Norrgården 2020 

• Bil 1:3 Patientsäkerhetsberättelse Kungsgården 2020 

• Bil 1:4 Patientsäkerhetsberättelse servicehus 2020 

• Bil 1:5 Patientsäkerhetsberättelse dagverksamhet demens 2020 

• Bil 2 Patientsäkerhetsberättelse Attendo Hagtorp 2020   

• Bil 3 Patientsäkerhetsberättelse Humana Lillsjö Badväg 2020 

Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapport 

Patientsäkerhetsberättelse egenregi 2020. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapport 
Patientsäkerhetsberättelse Attendo Hagtorps särskilda boende och 
korttidsboende 2020. 

3. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapport 
Patientsäkerhetsberättelse Humana Lillsjö Badväg 2020. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Claus Engström (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning bifall till 
liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 
och finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med detta. 

Protokollsanteckning 
Claus Engström (SD) tillåts lämna följande protokollsanteckning för 
Sverigedemokraternas räkning:  

”SD ser mycket positivt på den starkt förbättrade patientsäkerhetsberättelsen 
för verksamheten i egen regi och hoppas att den bildar en ny ’standard’ för 
förvaltningens sätt att presentera sina åtaganden.” 
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Beslutet skickas till: 

• Avdelningschef Äldre- och omsorgsavdelningen 
• MAS 
• Hälso- och sjukvårdsenheten HSE 
• Norrgården 
• Kungsgården 
• Bro Servicehus 
• Kungsängens Servicehus 
• Dagverksamhet demens Solrosen Kvistaberg 
• Hagtorp 
• Lillsjö Badväg 
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§ 38 Yttrande - Storsthlms rekommendation 
om att anta överenskommelse om 
samverkan inom 
patientnämndverksamhet 

 Dnr ÄON 21/0080 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen 

1. anta överenskommelsen om samverkan inom patientnämndsverksamhet 

2. meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast den 31 oktober 2021 
med e-post till registrator@storsthlm.se 

Sammanfattning 
Storsthlms styrelse beslutade på sitt sammanträde den 11 mars 2021 att 
rekommendera kommunerna i länet att anta överenskommelse om samverkan 
inom patientnämndsverksamhet. Överenskommelsen är en revidering av 
tidigare överenskommelse från år 2003 mellan kommunerna i länet och Region 
Stockholm. Den reviderade överenskommelsen innehåller vissa förtydliganden 
och uppdateringar av laghänvisningar och har kompletterats med en 
beskrivning av Storsthlms roll som företrädare för kommunerna på en 
länsövergripande nivå, avseende uppföljning och utvärdering. 
Beräkningsmodellen i den reviderade överenskommelsen har gjorts om så att  
kostnaden fördelas mellan kommunerna genom att beräknas på respektive 
kommuns befolkning istället för som tidigare baseras på befolkning äldre än 65 
år. Kostnaden för Upplands-Bro beräknat på 2020 års befolkningsmängd om 
alla åldrar, blir 18 530 kr. En förändring avseende avtalstiden har också gjorts 
som innebär att överenskommelsen gäller tills vidare, men med möjlighet för 
parterna att säga upp densamma med en uppsägningstid på tolv månader. 
Överenskommelsen börjar gälla från och med att alla parter antagit 
överenskommelsen. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 25 maj 2021 

• Rekommendation överenskommelse patientnämndsverksamhet 
S/21/0049-2 

• Överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet Dnr 
PaN A0210-0001715 

• Exempel på ersättningsnivå till Patientnämnden – Storsthlm 

• Patientnämnden summerar 2020 
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Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen 

1. anta överenskommelsen om samverkan inom patientnämndsverksamhet 

2. meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast den 31 oktober 2021 
med e-post till registrator@storsthlm.se 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 
och finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
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§ 39 Yttrande - Granskning av förslag till 
fördjupad översiktsplan för Bro i 
Upplands-Bro, FÖP Bro 2040 

 Dnr ÄON 20/0131 

Beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till granskningsförslag 

av fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 i enlighet med 
samhällsbyggnadskontorets förslag. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden anser att strategin för en äldrevänlig 
kommun bör vara i åtanke för det resterande arbetet med förslag till 
fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 i ett led för att göra 
Upplands-Bro kommun till en äldrevänlig kommun.   

Särskilda uttalanden och reservationer 
Kerstin Ahlin (S), Juan Chacon (S) och Morgan Lindholm (S) deltar inte i 
beslutet. 

Annelies Lindblom (V) deltar inte i beslutet. 

Claus Engström (SD) och Simon Norgren (SD) reserverar sig mot beslutet och 
lämnar följande reservationstext:  

”SD anser att planering av flerbostadshus skall anstå tills Bro åter är en trygg 
plats, med utökad polisnärvaro och avsevärt minskad kriminalitet. När det 
gäller tomt Viby 19:3 (dvs. gamla Cooptomten i Brunna) så kommer de som 
bosätter sig i detta område att få räkna med buller från industri och transporter, 
då ju området tidigare var planlagt av Socialdemokraterna för "Industri och 
Handel".” 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj 2020 § 68 att sända ut planförslag, 
FÖP Bro 2040 på samråd. Samrådet pågick under perioden 9 juni 2020 – 25 
oktober 2020. Äldre-och omsorgsnämnden behandlade ärendet på sitt 
sammanträde den 28 september 2020. Enligt nämndbeslut § 46 ställde sig 
Äldre- och omsorgsnämnden positiv till fördjupad översiktsplan och skickade 
med sina synpunkter på förslaget.  

Samhällsbyggnadskontoret har utifrån inkomna samrådssynpunkter reviderat 
och fördjupat förslaget till FÖP 2040 för Bro. Granskningsförslaget består av 
tre delar: plandokument, hållbarhetskonsekvensbeskrivning och 
planeringsförutsättningar. Granskning av förslaget pågår mellan den 7 juni och 
den 30 september 2021. 
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Socialkontoret ställer sig positiv till granskningsförslaget. Kontoret anser att 
Alliansens ledamotsinitiativ om strategi för äldrevänlig kommun ska vara i 
åtanke för det fortsatta arbetet med förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, 
FÖP Bro 2040.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 25 augusti 2021 

• Fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 (planförslag) daterad 
den 26 maj 2021 

• FÖP Bro 2040 – Planeringsförutsättningar för Bro daterad den 26 maj 
2021 

• FÖP Bro 2040 – Hållbarhetskonsekvensbeskrivning för Bro daterad 
maj 2021 

• Samrådsredogörelse FÖP Bro 2040 

• Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag § 46 den 28 september 
2020 

• Äldre- och omsorgsnämndens yttrande över FÖP 2040 Bro den 24 
september 2020  

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 16 juni 2020 

Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till granskningsförslag 

av fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 i enlighet med 
samhällsbyggnadskontorets förslag. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden anser att strategin för en äldrevänlig 
kommun bör vara i åtanke för det resterande arbetet med förslag till 
fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 i ett led för att göra 
Upplands-Bro kommun till en äldrevänlig kommun.   

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 
och finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med detta. 

Protokollsanteckning 
Kerstin Ahlin (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning för 
Socialdemokraternas räkning: 
 
”Socialdemokraterna inväntar samtliga yttranden innan vårt ställningstagande.” 
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Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen, synpunkter FÖP Bro KS 18/0015 senast den 30 
september 
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§ 40 Sammanträdestider för Äldre- och 
omsorgsnämnden 2022 

 Dnr ÄON 21/0099 

Beslut 
Sammanträdestider för Äldre- och omsorgsnämnden och dess beredning för år 
2022 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 
nästkommande års sammanträden. Varje nämnd tar beslut om sina egna 
sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret besluta om 
ytterligare sammanträdestillfällen. 

Kommunledningskontorets kansliavdelning har upprättat ett förslag till 
sammanträdestider för Äldre- och omsorgsnämnden och dess beredningsgrupp 
för år 2022 utifrån ett gemensamt arbete som gjorts tillsammans med 
ekonomiavdelningen och kontorscheferna. Arbetet har syftat till att bättre 
anpassa sammanträdestiderna till de ekonomiärenden som nämnderna måste 
besluta om under året, samt att anpassa nämndernas sammanträdestider till 
Kommunstyrelsens för att underlätta handläggningen för ärenden som ska 
vidare från nämnderna till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

Förslag till sammanträdesschema för Äldre- och omsorgsnämnden och 
dess beredning 2022:  

Beredning kl. 15:00 Äldre- och omsorgsnämnd kl. 15:00 

17 januari 24 januari 

21 februari 7 mars 

25 april 2 maj 

23 maj 30 maj 

29 augusti 5 september 

26 september 3 oktober 

7 november 14 november 

5 december 12 december 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 26 augusti 2021 
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Förslag till beslut 
Sammanträdestider för Äldre- och omsorgsnämnden och dess beredning för år 
2022 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

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: 

• Samtliga ledamöter och ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden 
• Kommunfullmäktige 
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§ 41 Socialkontorets svar på 
ledamotsinitiativ gällande strategi för en 
äldrevänlig kommun 

 Dnr ÄON 21/0079 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner Socialkontorets svar på 
ledamotsinitiativet gällande strategi för en äldrevänlig kommun. 

Sammanfattning 
Alliansen i Upplands-Bro kommun lämnar ett ledamotsinitiativ med titeln 
Strategi för en äldrevänlig kommun under Äldre- och omsorgsnämndens 
sammanträde den 24 maj år 2021. Initiativtagarna vill att Upplands-Bro 
kommun ska ansluta sig till WHOs nätverk för äldrevänliga städer och 
samhällen, samt att Upplands-Bro kommun ska anta en kommunövergripande 
handlingsplan för en äldrevänlig kommun.  
 
Övergripande mål och budget för år 2022 beslutades i Kommunfullmäktige den 
9 juni år 2021. I budgetdokumentet finns ett uppdrag gällande äldrevänlig 
kommun samt framtagande av en kommunövergripande strategisk 
handlingsplan tydliggjort. Socialkontoret har påbörjat planering av uppdraget 
och kommer som steg ett att anställa en projektledare som kommer vara 
sammanhållande i arbetet. Flera kontor och nämnder kommer bli involverade, 
med målsättningen att tillsammans skapa en realistisk handlingsplan med 
aktiviteter som gynnar kommunens äldre. Under projektets gång kommer 
möjligheterna ses över om att ansöka om medlemskap i WHO’s nätverk för 
äldrevänliga samhällen och städer. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 27 augusti år 2021 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner Socialkontorets svar på 
ledamotsinitiativet gällande strategi för en äldrevänlig kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Claus Engström (SD) yrkar bifall till liggande förslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 
och finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med detta. 
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Protokollsanteckning 
Claus Engström (SD) tillåts lämna följande protokollsanteckning för 
Sverigedemokraternas räkning: 
 
”SD är generellt positiva till alla förbättringar för våra äldre, men vill gärna se 
att dessa förbättringar kommer alla äldre i kommunen tillgodo.” 

 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagarna 
  



  

PROTOKOLL 18 (22)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 42 Rapportering av ej verkställda och 
verkställda beslut per den 30 april 2021 

 Dnr ÄON 21/0101 

Beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering 

av ej verkställda och verkställda beslut den 30 april 2021 till 
kommunens revisorer. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport av ej 
verkställda beslut och verkställda beslut den 30 april 2021 till 
kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunen har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in ej verkställda 
beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Vid rapporteringstillfället 30 april finns det fem ej verkställda beslut avseende 
äldreomsorg enligt SoL. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 26 augusti 2021 

• Statistikrapport kvartal 1 

Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering 

av ej verkställda och verkställda beslut den 30 april 2021 till 
kommunens revisorer. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport av ej 
verkställda beslut och verkställda beslut den 30 april 2021 till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, kontorets förslag, 
och finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige 
• Kommunens revisorer 

 
  



  

PROTOKOLL 19 (22)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 43 Socialchefens rapporter 
Temaärende –  enhetschef på Norrgården äldreboende, 
berättade om verksamheten. 

Covid-19 

Ingen smitta i kommunens verksamheter. En person uppvisar just nu 
förkylningssymptom, men personen vill inte testa sig och är hellre isolerad 
under en veckas tid.  

Smittan ökar nationellt samtidigt som öppningen av samhället närmar sig.  

Nu öppnar kommunen upp möjligheten att hyra kommunala lokaler igen. 

Vaccinationsgraden i Stockholms län bland personal i hemtjänst uppskattas till  
53 % och inom särskilt boende 64 %. Siffrorna kommer från att uppgifter från 
vaccinationsregistret och yrkesregistret samkörts. 

Vi väntar på besked gällande den tredje vaccindosen för våra äldre. 
Vaccination mot säsongsinfluensa rekommenderas i år eftersom att så få blev 
smittade förra året.  

Personalen inom nämndens verksamhetsområde fortsätter att tillämpa 
smittskyddsåtgärder så som munskydd, visir och handskar på samma nivå som 
tidigare. 

10-årsjubileum för Alzheimerdagen firades den 21a september 

Firandet går att se i efterhand genom kommunens youtube-kanal.  

Anhörigdagen och anhörigveckan 2021 

Upplands-Bro kommun anordnar aktiviteter under anhörigdagen den 6 oktober 
och anhörigveckan (vecka 40) för kommunens invånare att ta del av. 
  



  

PROTOKOLL 20 (22)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 44 Delegationsbeslut 
1. Ansökan om statsbidrag (tredje omgången) för 2020 till regioner och 

kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och 
sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19 
 Dnr ÄON 20/0154 

  

2. Upphandling enligt LOV gällande hemtjänst - beslut om tilldelning samt 
avtalstecknande 
 Dnr ÄON 21/0001 

  

3. Delegationslista avgiftsbeslut 2021-05-01 
 Dnr ÄON 21/0013 

  

4. Delegationslista avgiftsbeslut 210601-210630 
 Dnr ÄON 21/0013 

  

5. Delegationslista avgiftsbeslut 210701-210731 
 Dnr ÄON 21/0013 

  

6. Delegationslista avgiftsbeslut 210801 - 210831 
 Dnr ÄON 21/0013 

  

 

 
  



  

PROTOKOLL 21 (22)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 45 Anmälningar 
1. Remissvar - Huvudöverenskommelse om samverkan om vård och omsorg 

(S/21/0021) 
 Dnr ÄON 21/0071 

  

2. Inbjudan till webbinarium om äldres boendeprefererenser och 
rörlighetsmönster 
 Dnr ÄON 21/0008 

  

3. Stockholms Demensdag 10 november / Forskningen om äldre och covid-
19 
 Dnr ÄON 21/0008 

  

4. Anteckningar fr frågor o svarmöte om Huvudöverenskommelse om 
samverkan om vård och omsorg (Dnr S/21/0021) 
 Dnr ÄON 21/0071 

  

5. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut § 31 - 
Åtgärdsprogram för Broviken 
 Dnr KS 20/0113 

  

6. Kommunfullmäktiges beslut § 67 - Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag vår 2021 
 Dnr KS 20/0760 

  

7. Kommunfullmäktiges beslut § 68 - Redovisning av obesvarade motioner 
vår 2021 
 Dnr KS 20/0761 

  

8. Kommunfullmäktiges beslut § 70 - Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro 
kommun 
 Dnr KS 21/0011 

  

9. Kommunfullmäktiges beslut § 74 - Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Johan af Ugglas (M) 
 Dnr KS 21/0033 

  

10. Kommunfullmäktiges beslut § 72 - Komplettering av beslut om utvidgning 
av naturreservatet Lillsjön-Örnässjön 
 Dnr KS 21/0180 

  

11. Kommunfullmäktiges beslut § 69 - Revisionsberättelse 2020 
 Dnr KS 21/0278 

  

12. Kommunfullmäktiges beslut § 101 - Sammanträdestider 2022 för 
Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige 
 Dnr KS 21/0283 

  



  

PROTOKOLL 22 (22)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2021-09-27 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

13. Kommunfullmäktiges beslut § 97 - Namnbyte - Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
 Dnr KS 21/0297 

  

14. Kommunfullmäktiges beslut § 104 - Riktlinjer för social investeringsfond 
 Dnr KS 21/0305 

  

15. Kommunfullmäktiges beslut § 92 - Övergripande mål och budget 2022 
med planering för 2023-2024 
 Dnr ÄON 21/0003 

  

16. Kommunfullmäktiges beslut § 105 - Tertialrapport 1 - 2021 med 
delårsbokslut 
 Dnr ÄON 21/0005 

  

17. Remiss av SOU 2021:52 Vilja välja vård och omsorg – En hållbar 
kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre 
 Dnr ÄON 21/0106 

  

 

 

 




