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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-09-23

Ändring av föredragningslista
Beslut
Ärendet ”Begäran om genomlysning avseende Attendo’s agerande på
Hagtorp’s äldreboende” läggs till föredragslistan

Sammanfattning
Ledamot i en nämnd har rätt att ta initiativ till nya ärenden i nämnden enligt
kommunallagen. Claus Engström (SD) lämnade in skrivelse gällande ”Begäran
om genomlysning avseende Attendo’s agerande på Hagtorp’s äldreboende”.

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 45

Sammanträdesdatum:

2019-09-23

Delårsbokslut 2019 med helårsprognos
Dnr ÄON 19/0075

Beslut
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar godkänna delårsbokslut 2019 med
helårsprognos per den 31 augusti 2019 och översända densamma till
Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Delårsbokslut
Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt resultat för perioden med
7,8 mnkr, vilket motsvarar 6,0 procent. När Äldre- och omsorgsnämnden
bildades delades budgeten från den tidigare Socialnämnden med reservation för
justeringar mellan nämnderna.
Helårsprognos
På helår prognostiserar Äldre- och omsorgsnämnden ett överskott med
8,0 mnkr.

Beslutsunderlag
•

Äldre- och omsorgsnämndens tjänsteskrivelse daterad den 9 september
2019

•

Verksamhetsrapport augusti 2019 Äldre- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar godkänna delårsbokslut 2019 med
helårsprognos per den 31 augusti 2019 och översända densamma till
Kommunstyrelsen.

Reservationer
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) reserverar sig mot beslutet med
följande motivering:
SD konstaterar att i delårsrapporten för 2019, redovisar avdelningen för
”Kvalitet och verksamhets-stöd” ett antal indikatorer på sida 8, 11 och 12,
varav ett flertal av dessa indikatorer helt saknar målvärden för 2019. Detta
innebär i praktiken att dessa indikatorer är verkningslösa, då de saknar
målvärden för 2019.
Beslutet skickas till:
•
Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 46

Sammanträdesdatum:

2019-09-23

Underlag till budget 2020 Äldre- och
omsorgsnämnden
Dnr ÄON 19/0074

Beslut
Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar underlag till budget 2020 till
Kommunstyrelsen som underlag för beredning av budget 2020.

Sammanfattning
Budgetförslag för år 2020 är upprättat, enligt de ekonomiska ramarna som
givits enligt budgetdirektiv 2020 som för Äldre- och omsorgsnämnden innebär
en oförändrad budgetram.
Budgetramen för Äldre- och omsorgsnämnden 2019 var preliminär i samband
med delningen av Socialnämnden. Vid närmare översyn av fördelningen
beslutas om budgetjustering under 2020 med 5 000 tkr från Äldre- och
omsorgsnämnden till Socialnämnden.
Ytterligare förändring av budgetram 2020 kan ske utifrån korrigering av
kapitalkostnader mellan Äldre- och omsorgsnämnden och Socialnämnden.
Korrigering sker då i samband med årsbokslut för 2019.
Volymökning för 2020 samt pris- och löneuppräkning ska rymmas inom
befintlig ram enligt budgetdirektiv. Nettobudget för Äldre- och
omsorgsnämnden 2020 är 200 992 tkr. Beräknad volymökning för 2020 är sex
individer från 80 år som har ett behov av särskilt boende samt 13 individer som
är i behov av hjälp i ordinärt boende.
Beräkning av budgetram för planåren 2021-2022 består av pris- och
löneökning med två procent samt en volymökning baserad på förväntat antal
äldre från 80 år i behov av vård och omsorg.
År 2021 består volymökningen av nio individer som är i behov av särskild
boende samt 19 individer som har behov av omsorg i ordinärt boende. År 2022
består volymökningen av nio individer som är i behov av ett särskild boende
samt 20 individer som har behov av omsorg i ordinärt boende.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2019

•

Underlag till budget 2020 Äldre- och omsorgsnämnden

Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar underlag till budget 2020 till
Kommunstyrelsen som underlag för beredning av budget 2020.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-09-23

Reservationer
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) reserverar sig mot beslutet med
följande motivering:
Den budget som lades för år 2019 har belastats med 5.000 kkr genom
överföring till Socialnämnden, och ytterligare belastning kan komma. Det är
således inte bibehållna budgetramar utan en budget minskad med > 2% som
bl.a. skall ge möjlighet att betala:
•
•
•
•
•

avtalsenliga löneökningar
inflation och ökade hyror från kommunalt ägda fastighetsbolag
en ökning av antalet personer med vårdbehov
utveckling av stöd och insatser för äldre
attrahera, rekrytera och behålla personal

SD (Bo Nersing/Claus Engström) reserverar sig och anser att nettobudget för
Äldre- och Omsorgsnämnden skall fastställas till 210,1 milj. Kronor. Pengar
kan vid behov omfördelas från Socialnämnden genom minskning / indragning
av vissa bistånd.
Beräkning: Tjänsteskrivelsens 200.992+återställ 5.000 + 2% löner och
inflation.
Eftersom både Socialnämndens och Äldre- och Omsorgsnämndens
ansvarsområde hanteras av socialkontoret, ser SD en potentiell risk i att
budgeten för dessa 2 nämnders verksamhet, fungerar som ”kommunicerande
kärl”. I klartext ser SD en risk i att när Socialnämnden har underskott i sin
verksamhet så kompenseras detta genom att överföra pengar från Äldre- och
Omsorgsnämnden.
SD anser att uppdelningen i en separat Socialnämnd och ÄoO-nämnd, som
gjordes vid årsskiftet 2018/2019, var rätt beslut.
Men, man borde även ha delat upp det ”gamla” socialkontoret i 2 nya enheter:
- Ett ”nytt” socialkontor som rapporterar till Socialnämnden.
- Ett ”nytt” äldre och omsorgskontor som rapporterar till ÄoO-nämnden.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 47

Sammanträdesdatum:

2019-09-23

Statistikrapport kvartal ett och två 2019
Dnr ÄON 19/0073

Beslut
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapporten.

Sammanfattning
Rapporten visar siffror som har tagits fram för att beskriva den aktuella
situationen i verksamheten. Dessa siffror har omvandlats till grafer. Graferna
har beskrivits och kommenterats. Detta är en redovisning för att Äldre- och
omsorgsnämnden ska få en bild av de förändringar som sker i verksamheterna
under året.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 19-08-08

Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapporten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 48

Sammanträdesdatum:

2019-09-23

Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut per den 31 juli 2019
Dnr ÄON 19/0076

Beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej
verkställda och verkställda beslut den 30 april 2019 till kommunens
revisorer.
2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda
beslut och verkställda beslut den 30 april 2019 till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Kommunerna 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).
Vid rapporteringstillfället 30 april 2019 fanns det två ej verkställda beslut
avseende äldreomsorg enligt SoL. Fem beslut som tidigare inrapporterats som
ej verkställda har avslutats under perioden. Besluten avser insats enligt SoL.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 26 augusti 2019.

Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej
verkställda och verkställda beslut den 30 april 2019 till kommunens
revisorer.
2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda
beslut och verkställda beslut den 30 april 2019 till Kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 49

Sammanträdesdatum:

2019-09-23

Revidering av Äldre- och
omsorgsnämndens delegationsordning
2019
Dnr ÄON 19/0010

Beslut
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner föreslagna revideringar i
delegationsordningen.

Sammanfattning
Revidering av delegationsordningen sker två gånger per år eller när behov av
revidering uppstår.
Den delegationsordning som antogs av Äldre- och omsorgsnämnden den 2
januari 2019, § 3, diarienummer ÄON 19/001 har reviderats inom fler punkter.
Samtliga revideringar är markerade med rött i delegationsordningen.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 24 juni 2019

•

Bilaga Äldre- och omrsorgsnmämndens delegationsordning

Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner föreslagna revideringar i
delegationsordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 50

Sammanträdesdatum:

2019-09-23

Inrättande av arbetsutskott,
fastställande av antal ledamöter samt
val av ledamöter
Dnr ÄON 19/0008

Beslut
Bo Nersing (SD) utses som ersättare i Äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott.

Sammanfattning
Vid Äldre- och omsorgsnämndens första sammanträde inrättades ett arbetsutskott,
antal ledamöter fastställdes till 3 ordinarie och 2 ersättare. En av ersättarplatserna
bordlades och bör därför tas upp för beslut igen.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse 26 juni 2019

Förslag till beslut
XX utses som ersättare i Äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott.

Förslag till beslut på sammanträdet
Claus Engström (SD) föreslår att Bo Nersing (SD) utses som ersättare i Äldreoch omsorgsnämndens arbetsutskott.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, Claus Engströms (SD)
förslag och frågar om nämnden kan besluta enligt detta. Hon finner bifall.
Beslutet skickas till:
•
•
•

Justerandes sign

Den valda
Förtroendevaldasystemet
Löner

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 51

Sammanträdesdatum:

2019-09-23

Val av kontaktpolitiker för
mandatperioden 2018–2022 samt
uppdragsbeskrivning
Dnr ÄON 19/0024

Beslut
Gårdsråd vid dagcentralen, Kungsängen
Val av representant bordläggs.
Kontaktpolitiker vid Hagtorp
Johan af Ugglas (tillsammans med Klaus Dürhagen (MP))

Sammanfattning
Då beslut om kontaktpolitiker togs den 28 januari 2019 lämnades beslutet med
en bordlagd plats. Efter detta så har även några av de utsedda blivit entledigade
eller uppsagt sitt uppdrag som kontaktpolitiker. Det finns därför två lediga
platser som kontaktpolitiker på ovanstående verksamheter som ska tillsättas.
Målsättningen och syftet med att utse kontaktpolitiker är att få bättre kunskap
om och inblick i Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Som
kontaktpolitiker har du även möjlighet att se kopplingen mellan Äldre- och
omsorgsnämndens beslut och resultat/ konsekvenser ute i verksamheten.
Kontaktpolitikern blir även en av flera kontaktvägar mellan nämnden och
brukare/anhöriga.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse 9 september 2019

Förslag till beslut
Gårdsråd vid dagcentralen, Kungsängen
1 representant (tillsammans med Anni Ullberg (S))
Kontaktpolitiker vid Hagtorp
1 representant (tillsammans med Klaus Dürhagen (MP))

Beslutsgång
Johan af Ugglas anmäler intresse för uppdrag som kontaktpolitiker vid
Hagtorp. Ordförande finner att nämnden bifaller att Johan af Ugglas utses som
kontaktpolitiker vid Hagtorp.
Beslutet skickas till:
•
Justerandes sign

De valda
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 52

Sammanträdesdatum:

2019-09-23

Medborgarförslag om broddar till
personer över 70 år
Dnr SN 18/0027

Beslut
Äldre- och omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige avslår
medborgarförslag om broddar till personer för 70 år på grund av för hög
kostnad, brist på evidens samt att ett sådant beslut kan strida mot
likabehandlingsprincipen i kommunallagen.

Sammanfattning
Den 28 november 2017 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro
kommun avseende gratis broddar till alla som fyllt 70 år. Kommunfullmäktige
beslutade den 14 februari 2018 § 6 att överlämna detta medborgarförslag för
besvarande till Socialnämnden. Socialnämnden har efter detta delats upp i två
nämnder vilket är anledningen till att Äldre- och omsorgsnämnden besvarar
medborgarförslaget. Socialkontoret har genomfört en inventering utav
Upplands-Bro kommun befintliga arbete avseende fallprevention samt gjort en
omvärldsbevakning i kommunerna Järfälla, Stockholms stad samt Södertälje
för att besvara detta medborgarförslag.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 22 mars 2018.

Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige avslår
medborgarförslag om broddar till personer för 70 år på grund av för hög
kostnad, brist på evidens samt att ett sådant beslut kan strida mot
likabehandlingsprincipen i kommunallagen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Ahlin (S), Kimmo Lindstedt (S), Juan Chacon (S) och Morgan
Lindholm (S) föreslår att ärendet återremitteras till kontoret för vidare
handläggning.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag och
förslag om återremittering av ärendet. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-09-23

Reservationer
Kerstin Ahlin (S), Kimmo Lindstedt (S), Juan Chacon (S) och Morgan
Lindholm (S) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Socialdemokraterna reserverar sig i beslutet och ställer sig positiv till att utreda
mer förutsättningarna för att kunna tillhandahålla halkskydd till äldre invånare i
kommunen kostnadsfritt.
I kommunen fanns det ca 4300 invånare 2016 som var över 65 år och i
tjänsteskrivelse beräknade tjänstemän att denna satsning skulle kosta ca 660
000 kr om alla dessa skulle erbjudas broddar.
I Sverige är det fler kommuner som erbjudit gratis halkskydd till äldre invånare
de senaste åren, 37 av 224 kommuner som svarade förra året på PRO
pensionärens enkät delar gratis broddar.
Budgetprognos visade att det nämnden skulle kunna klara året på plus siffror
och därför ser Socialdemokraterna positiv till att satsa på att erbjuda gratis
broddar till äldre personer över 65 år.

Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-09-23

§ 53 Remiss - Fördelning av kostnadsansvar
för hjälpmedel mellan Region Stockholm
och kommunerna i Stockholms län
Dnr ÄON 19/0062

Beslut
Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att
1. inte anta Hjälpmedelsöverenskommelsen om fördelning av
kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och
kommunerna i Stockholms län i särskilda boenden, daterad 201904-04, i dess nuvarande form med flera otydligheter
2. rekommendera Storstockholm att överenskommelsen går ut på
remiss till samtliga kommuner för inhämtning av synpunkter för
förtydliganden och revidering
3. meddela Storsthlm ställningstagandet senast den 2019-11-15 via
e-post till registrator@storsthlm.se

Sammanfattning
Ett förslag till en ny överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i
länet och Region Stockholm gällande hjälpmedel och förbrukningsartiklar som
används i vården har tagits fram i samverkan mellan parterna. Förslaget berör
särskilda boendeformer, dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SOL) samt
dagliga verksamheter enligt Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Syftet är att ansvaret för hjälpmedel ska vara så
samstämmigt som möjligt i olika särskilda boendeformer och att koncentrera
ansvarsfördelningen inom hjälpmedelsområdet till en överenskommelse istället
för flera olika. Ytterligare ett syfte är att genom att inrätta en
samverkansorganisation – Hjälpmedelssamverkan i Stockholms län- underlätta
processen vid behov av förändringar och uppdateringar inom
hjälpmedelsområdet.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 11 juli 2019

•

Rekommendation ”Överenskommelse fördelning av kostnadsansvar
hjälpmedel Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län” med
tillhörande bilagor

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-09-23

Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att
1. inte anta Hjälpmedelsöverenskommelsen om fördelning av
kostnadsansvar för hjälpmedel mellan Region Stockholm och
kommunerna i Stockholms län i särskilda boenden, daterad 201904-04, i dess nuvarande form med flera otydligheter
2. rekommendera Storstockholm att överenskommelsen går ut på
remiss till samtliga kommuner för inhämtning av synpunkter för
förtydliganden och revidering
3. meddela Storsthlm ställningstagandet senast den 2019-11-15 via
e-post till registrator@storsthlm.se
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 54

Sammanträdesdatum:

2019-09-23

Remissyttrande - namnpolicy
Dnr ÄON 19/0063

Beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden ser positivt på föreslagen namnpolicy men
anser att den bör revideras gällande namnberedningsgruppen och dess
riktlinjer.
2. Namnpolicyn skall baseras på bevarandet av kulturarvet. Detta innebär
att vid nybyggnation skall nya gator/vägar/kommunikationsleder, i
mesta möjliga grad utgå ifrån de gamla orts-namnen/beteckningarna
och namnges därefter. I de fall detta av någon anledning inte är
möjligt/applicerbart, kan ”fantasi”-namn accepteras.

Sammanfattning
Den Tekniska nämnden beslutade den 30 oktober 2017 § 57 att skicka ut
förslag till namnpolicy på remiss till samtliga nämnder i kommunen.
Socialnämnden inkom med remissvar. Tekniska nämnden har dock valt att
skicka ut förslag på namnpolicy på nytt. Remissvaren ska vara tekniska
nämnden tillhanda senast den 30 september 2019.
Förslag till namnpolicy beskriver grundprinciperna för namnsättning och
namnvård i Upplands-Bro kommun samt hur verksamheterna ska förhålla sig
till dessa. Äldre- och omsorgsnämnden ser positivt på föreslagen namnpolicy
men anser att den bör revideras gällande namnberedningsgruppen och dess
riktlinjer.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 10 juni 2019

•

Bilaga 1 - remiss angående Namnpolicy den 29 maj 2019

•

Bilaga 2 - Namnpolicy - principer för namngivning i Upplands-Bro
kommun den 3 maj 2019

Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden ser positivt på föreslagen namnpolicy men anser
att den bör revideras gällande namnberedningsgruppen och dess riktlinjer.

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-09-23

Förslag till beslut på sammanträdet
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) föreslår följande tilläggsyrkande:
Namnpolicyn skall baseras på bevarandet av kulturarvet. Detta innebär att vid
nybyggnation skall nya gator/vägar/kommunikationsleder, i mesta möjliga grad
utgå ifrån de gamla orts-namnen/beteckningarna och namnges därefter. I de fall
detta av någon anledning inte är möjligt/applicerbart, kan ”fantasi”-namn
accepteras.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag samt
kontorets förslag med tilläggsyrkande. Ordförande ställer besluten mot
varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag med
tilläggsyrkande.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Tekniska nämnden senast den 30 september 2019,
tekniskanamnden@upplands-bro.se
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 55

Sammanträdesdatum:

2019-09-23

Remissyttrande - Samråd om förslag till
detaljplan för Trumpetartorp (del av
Finnsta 2:5 m.fl.), Bro
Dnr ÄON 19/0068

Beslut
Äldre- och omsorgsnämnden har inget att anmärka på utsänt förslag till
detaljplan för Trumpetartorp utifrån sina verksamhetsområden. Nämnden anser
dock att det är positivt att tillgängligheten till naturområdet och Lejondalssjön
kommer att förbättras för nämndens målgrupper.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade den 29 maj 2019 § 28 att sända ut förslag
till detaljplan för Trumpetartorp (del av Finnsta 2:5 m.fl.) på samråd. Samtliga
nämnder har fått planförslaget för yttrande. Granskningstiden är mellan den 18
juni 2019 till och med fredag 6 september 2019.
Detaljplanens syfte är att utveckla området kring Kockbacka nya trafikplats,
direkt norr om E18. Enligt utsänt förslag ska planområdet innehålla en
drivmedelsanläggning med fullservice inklusive butik och biltvätt, en
vägrestaurang samt en entréplats/besöksparkering med sittplatser och
informationsskylt till Lejondals naturreservat. Utöver detta ska även en gångoch cykelväg inrättas från Finnsta längs med E18 till planområdet.
Äldre- och omsorgsnämnden har inget att anmärka på utsänt förslag till
detaljplan för Trumpetartorp utifrån sina verksamhetsområden. Nämnden anser
dock att det är positivt att tillgängligheten till naturområdet och Lejondalssjön
kommer att förbättras för nämndens målgrupper.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 5 juli 2019

•

Bilaga – Planbeskrivning samråd Trumpetartorp nr 1901

Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden har inget att anmärka på utsänt förslag till
detaljplan för Trumpetartorp utifrån sina verksamhetsområden. Nämnden anser
dock att det är positivt att tillgängligheten till naturområdet och Lejondalssjön
kommer att förbättras för nämndens målgrupper.

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-09-23

Reservationer
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) reserverar sig mot beslutet med
följande motivering:
I förslaget till beslut anges det att ”tillgängligheten till naturområdet och
Lejondalssjön kommer att förbättras för nämndens målgrupper”.
Sanningen är att denna detaljplan inte förbättrar tillgängligheten för Äldre- och
Omsorgs-nämndens målgrupper.
Därför att
•
•

den aktuella delen, den södra, av Lejondalssjön (t.ex. Lilla Tingsviken),
är privat bebyggd tomtmark
och den sydöstra delen (med badplats / friluftsområde Hällkana) inte
omfattas av det nu aktuella projektet.

Under anläggningstiden kan man däremot befara att tillgängligheten avsevärt
försämras, även för nämndens målgrupper, vid anläggningsarbeten för el,
vatten och avlopp i Lejondalsvägen.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunstyrelsen KS 17/0322
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 56

Sammanträdesdatum:

2019-09-23

Initiativrätt - Begäran om genomlysning
avseende Attendo’s agerande på
Hagtorp’s äldreboende

Beslut
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att ärendet skickas till socialkontoret för
beredning.

Sammanfattning
Claus Engström (SD) har den 16 september 2019 upprättat en skrivelse till
Äldre- och omsorgsnämnden med titeln ” Begäran om genomlysning avseende
Attendo’s agerande på Hagtorp’s äldreboende”. Claus Engström (SD) vill med
denna skrivelse lägga till ett nytt ärende till dagordningen.

Förslag till beslut på sammanträdet
Tina Teljstedt (KD) föreslår följande:
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att ärendet skickas till socialkontoret för
beredning.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Initiativrättstagaren
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 57

Sammanträdesdatum:

2019-09-23

Rapporter

Temaärende – Delårsbokslut och budget
Carina Lennartsson, ekonomisk controller och Elisabeth Rågård,
avdelningschef för kvalitets- och verksamhetsstöd presenterar delårsbokslut
och budget.

Hagtorp
Helena Åhman, Socialchef informerar nämnden om:
•

Återrapportering av verksamhetsövergång från Frösunda till Attendo på
Hagtorp.

•

Klagomål har inkommit gällande matkvalitet och avsaknad av
aktiviteter vilket regleras i det avtal som kommunen har med Attendo.

•

Tidsplan över inrapporteringar av klagomål samt åtgärder som har
vidtagits:

•

-

Miljö och hälsa har gjort ett oanmält besök på verksamheten och de
har avgett en rapport.

-

Socialkontoret har haft möten med anhöriga och Attendo för att
komma till rätta med problemen.

-

Attendo lämnade den 18 september 2019 in en åtgärdsplan vilket
Socialkontoret inte anser är tillräcklig, kompletteringar har därför
begärts.

-

Socialkontoret gjorde en oanmäld tillsyn 18 september vid lunchtid
för att granska den mat som serveras.

-

Socialkontoret har haft möte med verksamhetschef och regionchef

-

Åtgärdsplan ska presenteras den 24 september 2019.

-

Nytt uppföljningsmöte är inplanerat.

-

Nytt koncept ”God mat” införs i verksamheten för att förbättra
matkvaliteten.

Socialkontoret ser allvarligt på de klagomål och synpunkter som lämnas
in och de arbetar kontinuerligt för att Attendo ska åtgärda problemen.

Kontaktpolitiker – Gårdsrådet i Bro
Marianne Manell (KD) har i egenskap av kontaktpolitiker besökt Gårdsrådet i
Bro och hon informerar nämnden om besöket.

Justerandes sign
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-09-23

Socialchefens rapporter
Helena Åhman, socialchef informerar nämnden om:
•
•
•
•

Anhörig- och Alzheimerdagen den 2 oktober kl. 13:00-17:30 i
kulturhuset i Kungsängen. En dag fullspäckad av framträdanden och
aktiviteter.
Balansera mera - vilket är en dag för att motverka fall. Detta genomförs
i Workshophallen och Stora scenen, kulturhuset den 3 oktober kl.
13:00-15:00.
Anna Hollstrand, avdelningschef för utföraravdelningen och Mirjam
Brocknäs, enhetschef för förebyggande enheten har varit i Varberg för
att föreläsa om förebyggande enhetens arbete i Upplands-Bro.
Advokatjouren – vilket är en kostnadsfri mottagning där en advokat
hjälper kommunmedlemmar med en första genomgång av juridiska
problem. Advokat finns tillgänglig varannan tisdag, jämna veckor, kl.
15.30-17.30. Rådgivningen sker i ett avskilt rum vid Kontaktcenter i
kommunhuset i Kungsängen.
Nytt för hösten är även att verksamheten startar i Brohuset i Bro,
tisdagen den 24 september. Advokat kommer att finnas på plats en gång
per månad, tisdagar var fjärde vecka, klockan 15.30-17.30.
Advokaten skickar även en hälsning till föreningar om att han även har
möjlighet att besöka dessa exempelvis för föreläsningar eller dylikt om
det finns önskemål för det.
Kontaktuppgifter:
Henrik Jansson
Mobil: 0707-59 33 14
Telefon: 0171-46 70 19
henrik.jansson@berlin.se

•

Justerandes sign

3 oktober har Attendo bjudit in till nyinvigning av Hagtorp.
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§ 58

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-09-23

Delegationsbeslut

1.

Delegeringsbeslut - Tillförordnad kontorschef för socialkontoret, 2019-0722 - 2019-08-11, Anna Hollstrand

2.

Delegationsbeslut - Tillförordnad kontorschef för socialkontoret, 2019-0912 - 2019-09-16, Elisabeth Rågård

3.

Tillförordnad kontorschef för socialkontoret, 29 maj - 3 juni

4.

Delegationsbeslut -Tillförordnad kontorschef för socialkontoret, 2019-0714 - 2019-07-21, Elisabeth Rågård

5.

Delegationslista – avgiftsbeslut
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§ 59

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-09-23

Anmälningar

1.

Storsthlms nyhetsbrev nummer 4 2019

2.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2019 Delårsbokslut januari till april 2019 med helårsprognos för 2019

3.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2019 Direktiv till budget 2020 och plan för 2021-2022

4.

Protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2019 Internt miljöstipendium i Upplands-Bro kommun för 2018

5.

Kommunfullmäktiges beslut § 55 - Motion om att bo bra också som årsrik
i Upplands-Bro.

6.

Rapport social dokumentation Upplands-Bro

7.

Missiv Granskning av social dokumentation
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