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Äldre- och omsorgsnämnden kallar till sammanträde 

Tid: måndagen den 2 maj 2022, kl. 15:00 

Plats: Dävensö eller digitalt via Teams 

Ordförande: Tina Teljstedt (KD) 

Sekreterare:  

Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Beredningen sammanträder den 25 april 2022, kl. 15:00 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Kimmo Lindstedt (S) 
Dag för justering, förslag:  måndagen den 9 maj 2022, kl. 10:00 

Temaärende – Hagtorp 

Beslutsärenden 

1.  Ansökan om föreningsbidrag 2022 - PRO 
Kungsängen 
ÄON 22/0055 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar PRO Kungsängen 
föreningsbidrag med 54 890 kronor för verksamhetsåret 2022 

2. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar PRO Kungsängen 
10 000 kr som ett extra föreningsbidrag till 
pensionärsföreningar 2022 för deras arbete med ett 
meningsfullt och hälsosamt åldrande samt att de förebygger 
social isolering hos Upplands-Bro kommuns pensionärer 
under pandemin. 
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2.  Ansökan om föreningsbidrag 2022 - Kalevas Seniorer 
ÄON 22/0061 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar Kalevas Seniorer 
föreningsbidrag med 11 550 kronor för verksamhetsåret 
2022. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar Kalevas Seniorer 35 
000 kronor för sitt arbete med finska pensionärer bosatta i 
Upplands-Bro kommun. 

3. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar Kalevas Seniorer 
10 000 kr som ett extra föreningsbidrag till 
pensionärsföreningar 2022 för deras arbete med ett 
meningsfullt och hälsosamt åldrande samt att de förebygger 
social isolering hos Upplands-Bro kommuns pensionärer 
under pandemin. 

3.  Ansökan om föreningsbidrag 2022 - PRO Bro 
ÄON 22/0063 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar PRO Bro 
föreningsbidrag med 29 810 kronor för verksamhetsåret 
2022. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar PRO Bro 10 000 
kronor som ett extra föreningsbidrag till pensionärsföreningar 
2022 för deras arbete för ett meningsfullt och hälsosamt 
åldrande samt att de förebygger social isolering hos 
Upplands-Bro kommuns pensionärer under pandemin.  

4.  Ansökan om föreningsbidrag 2022 - SPF Seniorerna 
Vikingarna i Upplands-Bro 
ÄON 22/0070 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar SPF Seniorerna 
Vikingarna i Upplands-Bro föreningsbidrag med 46 750 
kronor för verksamhetsåret 2022 
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2. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar SPF Seniorerna 
Vikingarna i Upplands-Bro 10 000 kr som ett extra 
föreningsbidrag till pensionärsföreningar 2022 för deras 
arbete med ett meningsfullt och hälsosamt åldrande samt att 
de förebygger social isolering hos Upplands-Bro kommuns 
pensionärer under pandemin. 

5.  Kvalitetsberättelser år 2021 - Äldre- och 
omsorgsnämnden 
ÄON 22/0068 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner redovisning av 
kvalitetsberättelser från verksamheter i intern och extern regi. 

6.  Revidering delegationsordning Äldre- och 
omsorgsnämnden 
ÄON 21/0089 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner föreslagna revideringar i 
delegationsordningen. 

 

7.  Yttrande - Rekommendation om överenskommelse 
länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och 
omsorg 
ÄON 21/0137 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen  
 
1. anta Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring 
hälsa, vård och omsorg  

2. meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 30 juni 2022 med e-
post till registrator@storsthlm.se 
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8.  Uppföljning av Kungsgården och Norrgårdens vård- 
och omsorgsboende 
ÄON 22/0067 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets uppföljning 
av Norrgårdens vård- och omsorgsboende som genomfördes den 15 
november och 1 december samt på Kungsgårdens vård- och 
omsorgsboende den 9 december och den 13 december år 2021. 

  

Rapporter 
 Socialchefens rapport 

Delegationsbeslut 
1. Återrapportering av statsbidrag - motverka ensamhet bland äldre och 

ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom 
2021 

2. Delegationslista avgiftsbeslut 220201 - 220228 
3. Delegationslista avgiftsbeslut - 220301 - 220331 
4. Ansökan om statsbidrag- äldreomsorg, teknik, kvalitet och effektivitet 

med den äldre i fokus 2022 

Anmälningar 
1. Revisionsrapport - Uppföljning av 2019 års granskningar 
2. Kommunfullmäktiges beslut § 42 - Val av ny ersättare i Äldre- och 

omsorgsnämnden efter Anette Nyberg (SD) 

 

Tina Teljstedt (KD) 

Ordförande 

 




