
PROTOKOLL 1 (9) 

Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2023-03-06 

Utses att justera Kerstin Ahlin (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2023-03-09 

kl. 10:00 
Paragrafer  §§ 16 -  20 

Underskrifter 

Sekreterare 

 ...................................................................  

Märta Westerberg 

Ordförande 

 ...................................................................  

Tina Teljstedt (KD) 

Justerare 

 ...................................................................  

Kerstin Ahlin (S) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Äldre- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2023-03-06 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2023-03-09 Datum för anslags nedtagande: 2023-04-30 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift 

 .....................................................................  

Märta Westerberg 

Plats och tid Gemaket plan 6, 2023-03-06 16:00-16:30 

Ajournering 

Ledamöter 

Beslutande Tina Teljstedt (KD), ordförande 

Anders Åkerlind (M), 1:a vice 

ordförande 

Kerstin Ahlin (S), 2:e vice ordförande 

Juan Chacon (S) 

Morgan Lindholm (S) 

Liv Kjos (M) § 16, 18-20 

Michelle Bendiksen (SD) 

Bo Nersing (SD) 

Thomas Avén (V) 

Irene Eklöf (L) 

Berit Brofalk (C) 

Tjänstgörande ersättare 

Margaretha Dahlin (M) § 17 

Närvarande ersättare 

Anni Ullberg (S) 

Birgitta Holmström (S) 

Anne Maurin (M) 

Göran Boklint (SD) 

Johnny Storskörd (SD) 

Linda Fidjeland (V) 

Marianne Manell (KD) 

Lars Gunnar Larsson (C) 

Margaretha Dahlin (M) § 16, 18-

20 

Övriga deltagare  

 

 

 



  

PROTOKOLL 2 (9)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2023-03-06 
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PROTOKOLL 3 (9)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2023-03-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 16 Fastställande av dagordning 
 Dnr ÄON 22/0155 

Beslut 

Dagordningen fastställs med ett tillägg av ledamotsinitiativ från 

Socialdemokraterna. 

Förslag till beslut 

Dagordningen fastställs. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kerstin Ahlin (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning att lägga till ett 

ledamotsinitiativ till dagordningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med 

tillägg av Kerstin Ahlins (S) ledamotsinitiativ, och finner att äldre- och 

omsorgsnämnden beslutar i enlighet med detta.  

  



PROTOKOLL 4 (9) 

Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2023-03-06 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 17 Äldre- och omsorgsnämndens underlag 
till budget 2024 
Dnr ÄON 23/0003 

Beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets förlag till

underlag till budget för år 2024.

2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar underlag till budget för år

2024 till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Reservationer och särskilda uttalanden 

Michelle Bendiksen (SD) och Bo Nersing (SD) deltar ej i beslutet. 

Thomas Avén (V) deltar ej i beslutet. 

Kerstin Ahlin (S), Juan Chacon (S) och Morgan Lindholm (S) deltar ej i 

beslutet och tillåts lämna en protokollsanteckning som återfinns i slutet av 

paragrafen.  

Sammanfattning 

Äldre- och omsorgsnämnden har upprättat underlag till budget utifrån 

Anvisningar inför Kommunplan 2024 med plan 2025–2026. 

Enligt anvisningarna ska Äldre- och omsorgsnämnden analysera sina 

verksamheter, analysera hur förändringar i omvärlden påverkar verksamhetens 

förutsättningar samt redovisa för investeringsbehov för perioden 2024–2025. 

Prioriterade områden – sammanfattande beskrivning: 

• Kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom såväl socialtjänst

som hälso- och sjukvård utifrån kommande utmaningar med rekrytering

av undersköterskor samt hälso- och sjukvårdspersonal

• Fortsatt arbete med ökad kontinuitet genom mindre arbetsgrupper inom

hemtjänst. Detta kopplat till arbetet med fast omsorgskontakt med krav

på yrkesbevis som undersköterska

• Fortsatta prioriteringar på att upprätthålla och förbättra samverkan

mellan kommun, region och andra viktiga samverkansparter

• Utreda och förbereda införande av hemtjänst till äldre personer utan

behovsbedömning enligt socialtjänstlagen 4 kap 2 §

• Fortsatt arbete med äldrevänlig kommun.

Äldre- och omsorgsnämnden behöver också bevaka och förbereda sig för 

troligtvis kommande lagändringar med en ny socialtjänstlag enligt SOU 

2020:47 och en äldreomsorgslag enligt SOU 2022:41.  



PROTOKOLL 5 (9) 

Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2023-03-06 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Vidare pågår ett arbete med att öka medvetande och kunskap om civilt försvar 

kopplat till risk- och sårbarhetsanalys vid kris och krig.  

Budgetunderlaget presenteras i sin helhet i bifogad bilaga. 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 20 januari 2023

• Bilaga - Underlag till budget år 2024 Äldre- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets förlag till

underlag till budget för år 2024.

2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar underlag till budget för år

2024 till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och 

finner att äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med detta. 

Protokollsanteckning 

Kerstin Ahlin (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning: 

”Socialdemokraterna tackar för socialkontorets underlag till budget 2024 för 

Äldre-och-omsorgsnämnden med planering för 2025-2026 och skickar det 

vidare för politisk beredning.” 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen



PROTOKOLL 6 (9) 

Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2023-03-06 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 18 Ledamotsinitiativ från 
Socialdemokraterna - Personalen inom 
äldreomsorgen får kostnadsfria 
arbetsskor 

Beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna 
ledamotsinitiativet till Socialkontoret för beredning. 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna vill att personal inom äldreomsorg ska ha rätt till 

avgiftsfria arbetskläder och arbetsskor.  

Det är kommunen som arbetsgivaren som bestämmer om den ska tillhandahålla 

arbetsskor. Inom många manligt dominerade yrken är arbetskläder och skor en 

självklarhet. Socialdemokraterna anser att det ska vara så även 

inom äldreomsorgen . Det finns en rad goda exempel från andra kommuner att 

ta del av och få råd från om hur det praktiskt ska gå till. En del kommuner har 

valt att kommunen köpt in arbetsskor och andra en modell där personalen får 

ett särskilt skobidrag att själva handla för.  

I Upplands-Bro kommun är 162 tillsvidare anställda inom dessa anställningar 

är det både vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor. 

Om man tex räknar på:  

2 000 kr/per person per år blir det 324 000 kr för äldreomsorgen. 

2 500 kr/per person per år blir det 405 000 för äldreomsorgen. 

Socialdemokraterna yrkar att: 

1. Socialchefen får i uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag till en modell för

hur Upplands-Bro kommun ska erbjuda personal inom äldreomsorgen årligen

får kostnadsfria arbetsskor.

2. I uppdraget ligger att kommunen ska erbjuda personal inom äldreomsorg

skor senast hösten 2023.

Beslutsunderlag 

• Ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna – Personalen inom

äldreomsorgen får kostnadsfria arbetsskor



PROTOKOLL 7 (9) 

Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2023-03-06 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Initiativrättstagarnas förslag till beslut 

1. Socialchefen får i uppdrag att skyndsamt ta fram ett förslag till en

modell för hur Upplands-Bro kommun ska erbjuda personal inom

äldreomsorgen årligen får kostnadsfria arbetsskor.

2. I uppdraget ligger att kommunen ska erbjuda personal inom

äldreomsorg skor senast hösten 2023.

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, att överlämna 
ledamotsinitiativet till Socialkontoret för beredning, och finner att äldre- 

och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med detta. 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagarna

• Socialchef



  

PROTOKOLL 8 (9)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2023-03-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 19 Delegationsbeslut 
   

- Inga delegationsbeslut 

 

  



  

PROTOKOLL 9 (9)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2023-03-06 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 20 Anmälningar 
1. SKR:s Inbjudan till Idékonferens den 25 april 2023 – Kommuners 

samverkan med sociala företag 

 Dnr KS 23/0019 

  

 

 

 




