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Äldre- och omsorgsnämnden kallar till sammanträde 
Tid: måndagen den 28 september 2020, kl 15:00 

Plats: Dävensö, plan 6 samt via Teams  

Ordförande: Tina Teljstedt 

Sekreterare: Johanna Thåström 
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Kerstin Ahlin (S) 
Dag för justering, förslag:  måndagen den 5 oktober 2020, kl 10 

Temaärende – Hälso-och sjukvård inom kommunens vård-och 
omsorgsboenden. Föredragande: medicinskt ansvarig sjuksköterska Marita 
Lindell-Jansson samt representant från Familjeläkarna. 

Beslutsärenden 

1.  Medborgarförslag om att kommunen ska 
tillhandahålla gratis halkskydd till personer över 65 år 
ÄON 19/0032 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden avslår medborgarförslag om att 
kommunen ska tillhandahålla gratis halkskydd till personer över 65 
år på beslutsgrunderna för hög kostnad, brist på evidens samt att ett 
sådant beslut kan strida mot likabehandlingsprincipen i 
kommunallagen. 
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2.  Revidering av äldre- och omsorgsnämndens 
delegationsordning 
ÄON 20/0051 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner föreslagen revidering i 
delegationsordningen. 

3.  Avtalsuppföljning privata utförare hemtjänst, 
ledsagar- och avlösarservice enligt LOV 
ÄON 20/0080 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner avtalsuppföljning år 2020 
avseende utförare av hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice enligt 
Lagen om valfrihet (LOV). 

4.  Yttrande på förslag till fördjupad översiktsplan för 
Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 
ÄON 20/0130 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till fördjupad 
översiktsplan för Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 i enlighet 
med samhällsbyggnadskontorets förslag.  

 

5.  Yttrande- Förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, 
FÖP Bro 2040 
ÄON 20/0131 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till fördjupad 
översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 i enlighet med 
samhällsbyggnadskontorets förslag.  
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6.  Statistikrapport Äldre- och omsorgsnämnden kvartal 
ett och två 
ÄON 20/0145 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner statistikrapporten för 
perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020. 

7.  Sammanträdestider för Äldre- och omsorgsnämnden 
2021 
ÄON 20/0147 

Förslag till beslut 
Sammanträdestider för Äldre- och omsorgsnämnden och dess 
beredning för år 2021 fastställs enligt Kommunledningskontorets 
förslag. 

8.  Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut 
per den 30 april 2020 
ÄON 20/0158 

Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets 

rapportering av ej verkställda och verkställda beslut den 30 april 
2020 till kommunens revisorer. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport av ej 
verkställda beslut och verkställda beslut den 30 april 2020 till 
Kommunfullmäktige. 

9.  Tertialrapport 2 år 2020 
ÄON 20/0162 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 2 år 2020. 
Äldre- och omsorgsnämnden översänder densamma till 
Kommunstyrelsen.  
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Rapporter 

Delegationsbeslut 
Delegationslista avgiftsbeslut 200501 - 200531 

Delegationslista avgiftsbeslut 200701 - 200731 

Delegationslista avgiftsbeslut 200801-200831 

Delegationslista avgiftsbeslut 200601-200630 

Anmälningar 
Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 85 - Taxa 
för kopiering av allmänna handlingar i Upplands-Bro kommun 

Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 86 - 
Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro kommun enligt 16 § 
arkivlagen 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020 - 
Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro kommun enligt 16 § 
arkivlagen 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020 - 
Grafisk profil 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020 - 
Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala angelägenheter 
2020-2022 

Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 87 - 
Kommunikationspolicy 2020-2022 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020 - 
Kommunikationspolicy 2020-2022 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020 - 
Antagande av OPF-KL 18 

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020 - 
Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun 

Skrivelse rörande omsorgskapaciteten i kommunens äldreboenden 

Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020 - 
Revisionsberättelse 2019 
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Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 84 - 
Tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till april 2020 för Upplands-Bro 
kommun 

Information gällande Hjälpmedel Stockholm samt KommSyn 

Tina Teljstedt (KD) 
Ordförande 
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