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Äldre- och omsorgsnämnden kallar till sammanträde  

Tid: måndagen den 30 maj 2022, kl. 15:00  

Plats: Gemaket  

Ordförande: Tina Teljstedt (KD)  

Sekreterare: 

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

Beredningen sammanträder den 23 maj 2022, kl.15:00  

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag: Kerstin Ahlin (S)  
Dag för justering, förslag: måndagen den 6 juni 2022, kl. 10:00   

Temaärende – Information från förebyggande enheten 

Beslutsärenden 

1. Svar på medborgarförslag om att införa krav på att
vårdpersonal ska vaccineras
ÄON 21/0138

Förslag till beslut

Äldre- och omsorgsnämnden anser att medborgarförslaget om att
införa krav på att vårdpersonal ska vaccineras är besvarat.

2. Tertialrapport 1 år 2022 - Äldre- och
omsorgsnämnden
ÄON 22/0005

Förslag till beslut

1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 1 år
2022 med bilagd åtgärdsplan för ekonomi i balans.
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2. Äldre- och omsorgsnämnden översänder tertialrapport 1 år 
2022 med bilagd åtgärdsplan för ekonomi i balans till 
Kommunstyrelsen. 

3.  Rapportering ej verkställda beslut kvartal 1 år 2022 
ÄON 22/0084 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets 
rapportering av ej verkställda och verkställda beslut för 
kvartal ett år 2022 till kommunens revisorer. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport för 
ej verkställda och verkställda beslut för kvartal ett år 2022 till 
Kommunfullmäktige. 

4.  Svar på revisionsrapport gällande granskning av 
uppföljning av externa utförare inom äldreomsorgen 
ÄON 22/0064 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets svar 
på revisionsrapport gällande granskning av uppföljning av 
externa utförare inom äldreomsorgen.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden skickar sitt svar till kommunens 
förtroendevalda revisorer senast den 30 juni 2022. 

5.  Riktlinje Må bra check - bidrag till dem som vårdar 
anhörig i hemmet 
ÄON 22/0088 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att Må bra check ska 
beviljas som bistånd enligt 4 kap. 2 § Socialtjänstlagen. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att anta riktlinje Må bra 
check - bidrag till dem som vårdar anhörig i hemmet den 29 
april 2022. 
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6.  Revidering Äldre- och omsorgsnämndens 
delegationsordning maj år 2022 
ÄON 21/0089 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner föreslagen revidering i 
delegationsordningen. 

7.  Ansökan om hyresbidrag 2022 Kalevas Seniorer 
ÄON 22/0061 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beviljar Kalevas Seniorer 65 532 
kronor i hyresbidrag för 2022. 

Rapporter 
 Socialchefens rapport 

Delegationsbeslut 
1. Delegationslista avgiftsbeslut 220401 - 220430 

Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 48 - Kultur- och fritidspolitisk strategi i 

Upplands-Bro kommun 2022-2030 
2. Kommunfullmäktiges beslut § 66 - Revisionsberättelse 2021 
3. Kommunfullmäktiges beslut § 64 - Redovisning av obesvarade 

medborgarförslag våren 2022 
4. Kommunfullmäktiges beslut § 65 - Redovisning av obesvarade 

motioner våren 2022 

 

Tina Teljstedt (KD) 

Ordförande 

 




