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Ändring av dagordning 

Ärende Ordförandeförslag - Uppdrag om upphandling av broddar för 
kommunmedborgare 75 år och äldre läggs till på dagordningen som § 57. 
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§ 54 Svar på motion om att bo bra också 
årsrik i Upplands-Bro 

 Dnr ÄON 19/0014 

På grund av tekniska hinder under behandlingen av ärendet kommer det att tas 
om under Äldre- och omsorgsnämndens nästkommande sammanträde, den 24 
januari 2022 klockan 15:00.  
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§ 55 Val av ny kontaktpolitiker för Hagtorp 
mandatperioden 2018–2022 

 Dnr ÄON 19/0024 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden utser Tina Teljstedt (KD) till kontaktpolitiker för 
Hagtorp (tillsammans med tidigare valda Klaus Dürhagen (MP)) under 
mandatperioden 2018-2022. 

Sammanfattning 
Beslut om att införa kontaktpolitiker i Äldre- och omsorgsnämndens 
verksamheter togs den 28 januari 2019. Under våren uppstod en ledig plats 
som kontaktpolitiker vid Hagtorp, och en ny kontaktpolitiker behöver därför 
utses tillsammans med Klaus Dürhagen (MP).  

Målsättningen och syftet med att utse kontaktpolitiker är att få bättre kunskap 
om och inblick i nämndens verksamhetsområden. Som kontaktpolitiker har du 
även möjlighet att se kopplingen mellan nämndens beslut och resultat/ 
konsekvenser ute i verksamheten. Kontaktpolitikern blir även en av flera 
kontaktvägar mellan nämnden och brukare/anhöriga. 

Besöken ska rapporteras till nämnden muntligt eller skriftligt vid nämndens 
närmaste sammanträde efter besöket och ersätts med timarvode till högst 8 
timmar per ledamot och år. Ytterligare information om uppdraget finner du i 
riktlinjerna för kontaktpolitiker. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2021 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden utser XX (x) till kontaktpolitiker för Hagtorp 
(tillsammans med tidigare valda Klaus Dürhagen (MP)) under mandatperioden 
2018-2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tina Teljstedt (KD) yrkar på att Tina Teljstedt (KD) väljs till ny 
kontaktpolitiker för Hagtorp under mandatperioden 2018-2022. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och finner att Äldre- och 
omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 
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Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Enhetschef Hagtorp 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 
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§ 56 Val av kontaktpolitiker för Humana 
Lillsjö Badväg mandatperioden   
2018-2022 

 Dnr ÄON 19/0024 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden utser Jeanette Bustos Cesped (V) och Anders 
Åkerlind (M) till kontaktpolitiker för Humana Lillsjö Badväg under 
mandatperioden 2018-2022. 

Sammanfattning 
Beslut om att införa kontaktpolitiker i Äldre- och omsorgsnämndens 
verksamheter togs den 28 januari 2019. Det har ännu inte valts några 
kontaktpolitiker till Humana Lillsjö Badväg, och ett val behöver därför 
genomföras. 

Målsättningen och syftet med att utse kontaktpolitiker är att få bättre kunskap 
om och inblick i nämndens verksamhetsområden. Som kontaktpolitiker har du 
även möjlighet att se kopplingen mellan nämndens beslut och resultat/ 
konsekvenser ute i verksamheten. Kontaktpolitikern blir även en av flera 
kontaktvägar mellan nämnden och brukare/anhöriga. 

Besöken ska rapporteras till nämnden muntligt eller skriftligt vid nämndens 
närmaste sammanträde efter besöket och ersätts med timarvode till högst 8 
timmar per ledamot och år. Ytterligare information om uppdraget finner du i 
riktlinjerna för kontaktpolitiker. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 16 november 2021 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden utser XX (x) och XX (x) till kontaktpolitiker för 
Humana Lillsjö Badväg under mandatperioden 2018-2022. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Juan Chacon (S) yrkar på att Jeanette Bustos Cesped (V) utses till 
kontaktpolitiker för Humana Lillsjö Badväg under mandatperioden 2018-2022.  

Tina Teljstedt (KD) yrkar på att Anders Åkerlind (M) utses till kontaktpolitiker 
för Humana Lillsjö Badväg under mandatperioden 2018-2022. 
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Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, att Jeanette Bustos 
Cesped (V) och Anders Åkerlind (M) utses till kontaktpolitiker för Humana 
Lillsjö Badväg, och finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar enligt 
detta. 

Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Enhetschef Humana Lillsjö Badväg 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 
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§ 57 Ordförandeförslag - Uppdrag om 
upphandling av broddar för 
kommunmedborgare 75 år och äldre 

 Dnr ÄON 21/0134 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden ger socialkontoret i uppdrag att upphandla 
broddar som ska delas ut till kommunmedborgare som är 75 år och äldre under 
en begränsad tid. 

Sammanfattning 
Under Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 8 december 2021 
väcker ordförande Tina Teljstedt (KD) ett ärende som syftar till att ge 
socialkontoret i uppdrag att genomföra en upphandling av broddar som ska ges 
till kommunmedborgare som är 75 år och äldre under en begränsad tid.  

Ordförandens förslag till beslut på sammanträdet 
Socialkontoret ges i uppdrag att upphandla broddar som ska delas ut till 
kommunmedborgare som är 75 år och äldre under en begränsad tid. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, ordförandens 
förslag, och finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Äldre- och omsorgsnämndens ordförande 
• Socialchef 
• Avdelningschef Äldre- och omsorgsavdelningen 
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§ 58 Rapporter 
 
Temaärende - Bo bra också som årsrik i Upplands-Bro: Socialkontorets 
rapport avseende förslaget om rätt till vård- och omsorgsboende för de som är 
85 år och äldre 

kvalitetsutvecklare på Socialkontoret, 
presenterar rapporten och sammanfattar den enkätundersökning som 
genomförts inom ramen för utredningen. 
 
Socialchefens rapporter 
Reservkraft 
Reservkraften provkörs en gång i månaden av Upplands-Brohus. En gång per 
kvartal görs ett större test, och det finns ett serviceavtal med 
reservkraftsentreprenör som genomför årlig service och tester. Reservkraft 
finns på vård- och omsorgsboendena Hagtorp, Kungsgården och Norrgården 
samt i kommunhuset. Humana Lillsjö Badväg har inte egen reservkraft men det 
finns möjlighet att köra ut reservkraft vid behov. Reservkraften startas 
automatiskt och kan inte påverkas av verksamheten. Personal får inte starta upp 
den själva, det måste göras av behörig personal/entreprenör. 
 
Bemanning 
Vi har ett ansträngt läge i våra verksamheter gällande bemanning inför jul- och 
nyårshelgerna.  
 
Covid-19  
Nya restriktioner har införts i samhället men de rör inte specifikt vår 
äldreverksamhet. Det finns inget beslut om besöksförbud. Distansarbete i större 
utsträckning rekommenderas för anställda i kommunen. 

Vi har haft vaccinationsbussar med drop-in tider under en längre period, nu går 
man över till bokade tider via 1177 och Alltid öppet. Just nu vaccineras alla 
som är 65 år och äldre med tredje sprutan.  

Torget 4  
Enklare servering kommer att öppna i februari och drivas av enheten för 
Arbete, Försörjning och Integration.  

Ekonomisk rapport 
Nuläget visar att hemtjänst har en negativ prognos på -5,7 miljoner och vård- 
och omsorgsboende -1,3 miljoner. Totalt visar prognosen för år 2021 positiva 
siffor, + 4,7 miljoner totalt baserat på utfall till och med oktober.  

Covidkostnaderna är just nu uppe i 13,9 miljoner kronor totalt för året. Besked 
från Socialstyrelsen om statlig ersättning till kommunen för Covid-kostnader 
har ännu inte kommit. 
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§ 59 Delegationsbeslut 
1. Delegationslista avgiftsbeslut 211001 - 211031 

 Dnr ÄON 21/0013 
  

2. Ansökan om statsbidrag till kommuner och regioner för 2021, för att 
främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen) 
 Dnr ÄON 21/0102 

  

3. Ansökan om prestationsbaserat statsbidrag till kommuner för att minska 
andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg 
om äldre 
 Dnr ÄON 21/0108 

  

4. Ansökan om prestationsbaserat statsbidrag till kommuner i syfte att utöka 
bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden 
 Dnr ÄON 21/0109 
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§ 60 Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 133 - Entledigande av Amal Yazigi (V) 

som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden 
 Dnr KS 21/0033 

  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 142 - Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Amal Yazigi (V) 
 Dnr KS 21/0033 

  

3. Äldrecentrum söker gästforskare / Ny rapport om Matlyftet 
 Dnr ÄON 21/0008 

  

4. Frukostmöten 10 och 25 november om äldres delaktighet och psykiska 
hälsa 
 Dnr ÄON 21/0008 

  

5. Kommunfullmäktiges beslut § 153 - Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag höst 2021 
 Dnr KS 20/0760 

  

6. Kommunfullmäktiges beslut § 154 - Redovisning av obesvarade motioner 
höst 2021 
 Dnr KS 20/0761 

  

7. Kommunfullmäktiges beslut § 155 - Tertialrapport 2 - 2021 med 
delårsbokslut 
 Dnr ÄON 21/0006 

  

 

 

 




