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

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

”Förvaltningen redovisar att man har två kommunalt drivna boenden, 
Norrgården/Bro och Kungsgården/Kungsängen, samt tre kommersiellt driva 
boenden, Lillsjö Badväg/Kungsängen, Hagtorp/Kungsängen samt Villa 
Silvertorget i Sigtuna.  

I kapitel 3.2, ekonomisk analys, redovisar förvaltningen att man har höga 
kostnader för Norrgården/Bro beroende på låg beläggning, 
Sverigedemokraterna menar att det de facto beror på att man köper in platser 
på de privata boendena och därmed konkurrerar ut den egna verksamheten. 
Förvaltningen privatiserar och lägger ner kommunala vårdboenden samt 
centraliserar medvetet hela vårdapparaten till Kungsängen.  
Sverigedemokraterna befarar att nästa steg är att lägga ner Norrgården i Bro 
och att detta knappast ligger i befolkningens intresse. Sverigedemokraterna 
anser inte att detta är förenligt med den valfrihet som vi eftersträvar att erbjuda 
våra brukare.” 

 

Beslutet skickas till: 
• Kommunstyrelsen 
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§ 8 Rapportering av ej verkställda och 
verkställda beslut avseende kvartal fyra 
2021 

 Dnr ÄON 22/0029 

Beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering 

av ej verkställda och verkställda beslut avseende kvartal fyra år 2021 
till kommunens revisorer. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport av ej 
verkställda och verkställda beslut avseende kvartal fyra år 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). 

Rapporteringsperiod för kvartal fyra till IVO är mellan den 1 januari och 31 
januari 2022. Vid rapporteringstillfället för kvartal fyra 2021 fanns det ett ej 
verkställt beslut. Inga beslut som tidigare inrapporterats som ej verkställda 
beslut har verkställts eller avslutats under perioden. Samtliga beslut avser 
insats avseende äldreomsorg enligt SoL. 

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 26 januari 2022 

 Statistikrapport kvartal fyra 

Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets 

rapportering av ej verkställda och verkställda beslut avseende 
kvartal fyra år 2021 till kommunens revisorer. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport av ej 
verkställda och verkställda beslut avseende kvartal fyra år 2021 till 
Kommunfullmäktige. 

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

 Kommunfullmäktige 
 Kommunens revisorer 
 Ansvarig revisor EY 
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§ 9 Upphandling av trygghetslarm inom 
vård- och omsorgsboende 

 Dnr ÄON 21/0114 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner förfrågningsunderlag för upphandling 
av trygghetslarm inom vård- och omsorgsboende. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommun har för avsikt att upphandla trygghetslarm för vård- 
och omsorgsboende. Upphandlingen omfattar boendena Kungsgården, 
Norrgården samt Hagtorp. Upphandlingen sker enligt lag (2016:1145) om 
offentlig upphandling, LOU. Avtalsperioden är över 6 år mellan den 25 
oktober 2022 och den 25 oktober 2028. Värdet på upphandlingen överstiger 5 
miljoner kronor och enligt punkt 5.3. i äldre- och omsorgsnämndens 
delegationsordning ska upphandlingsdokument för upphandling med ett totalt 
värde på över 5 miljoner kronor tas upp i nämnd för beslut. 

Fokus i förfrågningsunderlaget ligger på en ökad funktionalitet för de boende, 
användarvänliga larm för personalen och att leverantören ska kunna erbjuda en 
god support och service samt en stabil drift. Kommunen välkomnar mer 
moderna lösningar som ska vara utprövade utav andra kommuner med ett gott 
resultat.  

Leverans ska ske så att larmen är i gång i samband med att föregående avtal 
sägs upp. Larmsystem ska vara installerade på alla tre boenden, personal 
utbildad och allt i drift senast tisdag den 25 oktober 2022.   

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 februari 2022 

 Förfrågningsunderlag upphandling av trygghetslarm inom vård- och 
omsorgsboende den 1 februari 2022 (läskopia) 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner förfrågningsunderlag för upphandling 
av trygghetslarm inom vård- och omsorgsboende. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 
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Beslutet skickas till: 
 Avdelningschef äldre- och omsorgsavdelningen 
  
 Upphandlingsenheten 
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§ 10 Rapporter 
 

Temaärende 
Statsbidrag under 2021: , projektledare Äldre- och 
omsorgsavdelningen, presenterar statsbidragen under 2021.  

 
Verksamhetsberättelse: , avdelningschef, presenterar Äldre- 
och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 2021. , 
ekonom, föredrar ekonomin. 
 
Socialchefens rapport 
Covid-19 information 
Regeringen har föreslagit att covid-19 från april inte längre ska klassificeras 
som en samhällsfarlig smitta och att lagstiftningen kopplad till pandemin är 
borttagen. Vi fortsätter att arbeta i verksamheterna med de insatser som krävs. 
Personalen ska inte vara i verksamhet om man har symptom. Smittan är 
fortfarande farlig för äldre personer och närstående behöver vara försiktiga vid 
besök på äldreboenden. Vi har i dagarna kunnat ge en fjärde dos till de som kan 
och vill ta sprutan. Det har gått snabbt och effektivt.  
 
Krisen i Ukraina  
Vi vet att några personer har kommit till Upplands-Bro kommun från Ukraina. 
Personerna har i dagsläget inte sökt sig till kommunen och bett om stöd. 
Kvinnor, barn och äldre kommer. Massflyktsdirektivet ger personer från 
Ukraina rätt att röra sig fritt och arbeta i Europa i tre år. Vi behöver veta hur vi 
som kommun ska stödja dom som inte kan arbeta.  
 
Vi vet att det finns risk för störningar i vår verksamhet på olika sätt, genom 
exempelvis cyberattacker. Därför uppdateras krisplaner just nu och vi har 
också varit i kontakt med Kalix kommun som blivit utsatta för en sådan, för att 
lära oss av deras erfarenheter.  
  
Äldrevänlig kommun 
Vi har i uppdrag att arbeta för att vara en äldrevänlig kommun. Rekrytering av 
en projektledare pågår. 
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§ 11 Delegationsbeslut 
1 Delegationslista avgiftsbeslut 220101 - 220131 

 Dnr ÄON 22/0014 
  

 

 

 




