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§ 43 Revidering av delegationsordningen 
ÄON oktober 2022 

 Dnr ÄON 21/0089 

Beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner föreslagen revidering av 

delegationsordningen. 

Sammanfattning 

Socialkontoret gör två gånger per år en kontroll av att delegationsordningen är 

uppdaterad och korrekt. Revideringar kan bli aktuella att göra utöver detta 

intervall beroende på förändringar i lagstiftning eller i organisationen. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 17 mars 2021 fattades beslut om att 

anta en reviderad delegationsordning. I samband med detta fick 

kommundirektören i uppdrag att verka för att samtliga nämnders 

delegationsordningar vid kommande revidering följer den struktur som 

fastställts i kommunstyrelsen. 

Delegationsordningens struktur och layout har därmed omarbetats för att följa 

den struktur och layout för delegationsordning som fastställts i 

kommunstyrelsen (§ 31 Revidering av delegationsordning, dnr KS 20/0020). 

Gällande avsnitt C 2. Lagen om valfrihetssystem (LOV) har texten förtydligats 

och ett lagrum strukits då det är fel att hänvisa till det lagrummet i det fallet. 

Enligt begäran från nämnden har även delegationen för punkt C 2.3 ändrats 

från att socialchef ska besluta att häva ingånget avtal enligt LOV till att Äldre- 

och omsorgsnämnden ska besluta om detta. 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse 5 oktober 2022 

• Delegationsordning för Äldre- och omsorgsnämnden beslutad 30 maj 

2022 (ÄON 21/0089) 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner föreslagen revidering av 

delegationsordningen. 

Beslutsgång 

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

finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. 
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Beslutet skickas till: 

• Avdelningschef äldre- och omsorgsavdelningen 
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§ 44 Yttrande miljö- och klimatstrategi för 
Upplands-Bro kommun 

 Dnr ÄON 22/0113 

Beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden antar socialkontorets yttrande på miljö- 

och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun som sitt eget.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden skickar yttrande på miljö- och 

klimatstrategi för Upplands-Bro kommun till Kommunstyrelsen.  

Reservationer och särskilda uttalanden 

Annelies Lindblom (V) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Konsulter från U &ME har under våren 2022 tagit fram ett förslag på en Miljö- 

och klimatstrategi. Enligt Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 har förslag 

på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun skickats ut på remiss 

till samtliga nämnder och helägda kommunala bolag. Remissyttrandet ska vara 

Kommunstyrelsen tillhanda under november månad 2022.  

Förslag på miljö- och klimatstrategi utgår från den vision och de övergripande 

mål som finns formulerade för Upplands-Bro kommun. Miljö- och 

klimatstrategin ska användas för att styra och samordna kommunens 

verksamheter och den geografiska kommunens utveckling i en hållbar riktning.  

Socialkontoret ser positivt på framtaget förslag på miljö- och klimatstrategi för 

Upplands-Bro kommun men anser att strategin bör ses över gällande 

disposition samt förenklas gällande termer och begrepp. Socialkontoret anser 

vidare att Kommunstyrelsen, genom miljö- och klimatstrategin, ska ge 

nämnderna en tydlig styrning om hur miljöarbetet ska bedrivas gällande 

fastställande av nämndmål, indikatorer och aktiviteter. 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2022 

• Socialkontorets yttrande på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro 

kommun den 3 oktober 2022 

• Protokollsutrdrag Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 § 88 

• Kommunstyresens tjänsteskrivelse den 2 maj 2022 

• Miljö- och klimatstrategi år 2023-2030 
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Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden antar socialkontorets yttrande på miljö- 

och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun som sitt eget.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden skickar yttrande på miljö- och 

klimatstrategi för Upplands-Bro kommun till Kommunstyrelsen.  

Beslutsgång 

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

finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen, Dnr KS 21/0664 
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§ 45 Plan för uppföljning av verksamhet i 
kommunal och extern regi 

 Dnr ÄON 22/0134 

Beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets plan för uppföljning av 

nämndens verksamheter i kommunal och extern regi. 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Annelies Lindblom (V) deltar ej i beslutet. 

Sammanfattning 

Enligt kommunallagen 6 kap 6§ ska nämnderna inom sitt verksamhetsområde 

ansvara för att se till att nämndens alla verksamheter drivs enligt lagar, 

föreskrifter, mål och riktlinjer samt att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Detta gäller oavsett om verksamheten utförs i kommunal regi eller av en privat 

leverantör. I 10 kap 8§ framgår att i de fall skötseln en kommunal angelägenhet 

genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska kommunen ansvara för 

att kontrollera och följa upp verksamheten.  

Äldre- och omsorgsnämnden har framfört önskemål om att verksamhet i 

kommunal och extern regi ska följas på exakt lika sätt. Nämndens nuvarande 

plan för uppföljning revideras därmed. Socialkontoret har tagit fram en ny plan 

för uppföljning av Äldre- och omsorgsnämndens samtliga verksamheter. 

Uppföljningsplanen säkerställer Äldre- och omsorgsnämndens 

uppföljningsansvar. Uppföljningsplanen bifogas ärendet. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad den 18 oktober år 2022 

• Plan för uppföljning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter i 

kommunal och extern regi, bilaga 1  

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets plan för uppföljning av 

nämndens verksamheter i kommunal och extern regi. 

Beslutsgång 

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

finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. 
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Beslutet skickas till: 

• Avdelningschef äldre- och omsorgsavdelningen 

• Samtliga enhetschefer inom äldre- och omsorgsavdelningen 
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§ 46 Avgifter för utlåning av välfärdsteknik 
från Teknikbiblioteket 

 Dnr ÄON 22/0135 

Beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare 

utredning av socialkontoret. 

Sammanfattning 

Äldre- och omsorgsavdelningen har fått i uppdrag att införa en enhet som har 

hand om utlån av välfärdsprodukter till äldre invånare i Upplands-Bro 

kommun. Enheten har fått namnet Teknikbiblioteket och ska bedrivas genom 

en samverkan mellan äldre- och omsorgsavdelningen och kultur- och 

fritidskontoret. Teknikbiblioteket ska nyttja bibliotekets befintliga lokaler i 

Kungsängen samt i Bro. Lån utav välfärdsprodukter sker via bibliotekets 

system för utlåning. En teknikcoach ska anställas för att bemanna 

Teknikbiblioteket, hantera det administrativa samt hjälpa och utbilda de äldre i 

att använda välfärdsprodukterna. 

Äldre- och omsorgsavdelningen äger de välfärdsprodukter som lånas ut, därför 

behöver låneregler samt avgifter för ej återlämnade produkter beslutas. 

Avgift för ej återlämnad välfärdsteknikprodukt ska även till 

Kommunfullmäktige för fastställande. 

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2022 

• Låneregler Teknikbibliotek  

• Godkännande av avtal gällande lån av enhet ifrån Teknikbiblioteket 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden antar förslag på Låneregler 

Teknikbibliotek. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden antar förslaget att avgiften för ej 

återlämnad välfärdsteknikprodukt är 60 procent av dess inköpspris. 

3. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar förslag på beslut avseende 

avgift för ej återlämnad välfärdsteknikprodukt till Kommunfullmäktige 

för fastställande. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Claus Engström (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning på återremiss för 

vidareutredning av ärendet. 

Tania Teljstedt (KD) yrkar för alliansen räkning på återremiss vidareutredning 

av ärendet. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt 

Claus Engströms (SD) och Tania Teljstedts (KD) förslag på återremiss. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Äldre- och 

omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet. 

Beslutet skickas till: 

• Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar förslag på beslut avseende 

avgift för ej återlämnad välfärdsteknikprodukt till Kommunfullmäktige 

för fastställande. 
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§ 47 Ledamotsinitiativ från Annelies 
Lindblom (V) - Attendo Hagtorp 

 Dnr ÄON 22/0142 

Beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att överlämna ledamotsinitiativet till 

kontoret för vidare beredning. 

Sammanfattning 

Den 24 oktober 2022 inkom ett ledamotsinitiativ från Annelies Lindblom (V) 

med följande innehåll:  

 

Vänsterpartiet kräver att vår kommun omedelbart, så fort det är möjligt, säger 

upp avtalet och avvecklar allt samarbete med Attendo, eftersom Attendo inte 

förmår leva upp till sina åtaganden på äldreboendet Hagtorp.  

Jag hänvisar till senaste Mitti nr 42, artikeln med rubriken ”Mamma kunde ha 

dött den natten”, som skildrar hur 81-åriga , blåslagen och med brutet 

nyckelben, på kvällen skickas i säng utan läkarundersökning. 

Läkarundersökning sker först dagen efter när döttrarna tar sin mamma till 

akuten.  

 

Jag hänvisar också till den skrivelse  sände till 

Socialnämnden den 2 augusti 2022. Där beskriver hon utförligt och sakligt de 

brister i omsorg och fysisk och mental aktivering som hennes make upplevde 

på Attendo Hagtorp, en miljö, präglad av underbemanning och tristess. Illa var 

det också att medicinering med lugnande medicin utfördes utan hustruns 

vetskap, medicin som mannens ordinarie läkare tagit bort p g a negativ 

reaktion.  

 

Sist men inte minst hänvisar jag till den ”Ledamotsfråga från Vänsterpartiet till 

Äldre- och omsorgsnämnden”, som Tomas Carneheim lämnade in den 28 

september 2020. Där redovisar han detaljrikt, på 8 sidor, en omfattande 

undersökning byggd på intervjuer med anhöriga, personal och bilagda foton en 

rad allvarliga brister i boendemiljö, omsorg och medicinering. Inte minst 

beskrivs bristfällig bemanning och orimliga arbetsförhållanden. Tyvärr tog 

ÄON dessa grava missförhållanden inte på tillräckligt allvar den gången.  

Det kan bero på, att det i alla ovannämnda skrifter också berättas om en 

kompakt tystnadskultur, en rädsla att råka ut för trakasserier, mobbning och 

kanske uppsägning om man påtalar missförhållandena offentligt.  

Mycket mer skulle kunna citeras från ovannämnda skrifter och även 

kompletteras med muntliga vittnesbörd från anhörig. Allt detta visar emellertid, 

att det inte är fråga om några enstaka händelser utan om en osund 

företagskultur, som tyvärr drabbar våra äldre. Om vår kommun, vår nämnd, 

väljer att bortse från alla dessa vittnesbörd gör den sig medskyldig. Därför 

kräver Vänsterpartiet:  
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- Att vår kommun så fort det bara är möjligt säger upp avtalet och avvecklar 

allt samarbete med Attendo att driva äldreboendet Hagtorp.  

Beslutsunderlag 

• Ledamotsinitiativ från Annelies Lindblom (V) – Attendo Hagtorp 

Initiativrättstagarens förslag till beslut 

Att vår kommun så fort det bara är möjligt säger upp avtalet och avvecklar allt 

samarbete med Attendo att driva äldreboendet Hagtorp. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tania Teljstedt (KD) yrkar på att ledamotsinitiativet ska skickas till 

socialkontoret för vidare beredning.  

Kerstin Ahlin (S) yrkar för Socialdemokraternas räkning bifall till 

ledamotsinitiativet. 

Claus Engström (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning bifall till 

ledamotsinitiativet. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, initiativrättstagarens 

förslag samt sitt eget förslag om att ärendet ska skickas till kontoret för vidare 

beredning. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Äldre- 

och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med Tania Teljstedts (KD) förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Initiativrättstagaren 
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§ 48 Rapporter 
   

• Temaärende – äldrevänlig kommun 

Projektledare  följer upp för arbetet med det 

kommunövergripande projektet äldrevänlig kommun och för planeringen och 

tidsplanen för resten av 2022 samt 2023. 

• Socialchefens rapport 

- Lägesrapportering covid- 19  

- Vernissage på Norrgården 

- Nya enhetschefer 
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§ 49 Delegationsbeslut 
1. Delegationslista avgiftsbeslut 220901 - 220930 

 Dnr ÄON 22/0014 

  

2. Yttrande- Samråd om förslag till planprogram Klockaren och Härnevihage 

, nr 13702 , Bro , Upplands-Bro kommun 

 Dnr ÄON 22/0046 

  

3. Återrapportering av statsbidraget Äldreomsorgslyftet 2021 

 Dnr ÄON 21/0021 

  

4. Återrapportering av 2021 års statsbidrag i syfte att säkerställa en god vård 

och omsorg av äldre personer 

 Dnr ÄON 21/0040 
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§ 50 Anmälningar 
1. Kommunstyrelsens beslut § 120 - Redovisning av obesvarade 

medborgarförslag hösten 2022 

 Dnr KS 21/0621 

  

2. Kommunstyrelsens beslut § 121 - Redovisning av obesvarade motioner 

 Dnr KS 21/0622 

  

3. Kommunfullmäktiges beslut § 117 - Handlingsplan för de nationella 

minoriteterna 

 Dnr KS 22/0446 

  

4. Kommunstyrelsens beslut  § 109 Handlingsplan för de nationella 

minoriteterna 

 Dnr ÄON 22/0124 

  

5. Kommunstyrelsens beslut § 110 Ny modell för nyföretagande och 

entreprenörskap 

 Dnr ÄON 22/0125 

  

6. Kommunstyrelsens beslut § 131 - Modell för styrning och ledning av 

kommunens bolag 

 Dnr KS 22/0567 

  

7. Kommunfullmäktiges beslut § 10 - Revidering av reglemente för arvode 

och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Upplands-Bro kommun 

inför mandatperiod 2022-2026 

 Dnr KS 22/0144 

  

 

 

 




