


KALLELSE 2 (4) 

Äldre- och omsorgsnämnden 
Datum 

2021-09-13 

3. Patientsäkerhetsberättelse 2020
ÄON 21/0017

Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapport

Patientsäkerhetsberättelse egenregi 2020.

2. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapport
Patientsäkerhetsberättelse Attendo Hagtorps särskilda boende
och korttidsboende 2020.

3. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapport
Patientsäkerhetsberättelse Humana Lillsjö Badväg 2020.

4. Yttrande - Storsthlms rekommendation om att anta
överenskommelse om samverkan inom
patientnämndverksamhet
ÄON 21/0080

Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen

1. anta överenskommelsen om samverkan inom
patientnämndsverksamhet

2. meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast den 31
oktober 2021 med e-post till registrator@storsthlm.se

5. Yttrande - Granskning av förslag till fördjupad
översiktsplan för Bro i Upplands-Bro, FÖP Bro 2040
ÄON 20/0131

Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till

granskningsförslag av fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP
Bro 2040 i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag.

2. Äldre- och omsorgsnämnden anser att strategin för en
äldrevänlig kommun bör vara i åtanke för det resterande
arbetet med förslag till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP
Bro 2040 i ett led för att göra Upplands-Bro kommun till en
äldrevänlig kommun.



KALLELSE 3 (4) 

Äldre- och omsorgsnämnden 
Datum 

2021-09-13 

6. Sammanträdestider för Äldre- och omsorgsnämnden
2022
ÄON 21/0099

Förslag till beslut
Sammanträdestider för Äldre- och omsorgsnämnden och dess
beredning för år 2022 fastställs enligt Kommunledningskontorets
förslag.

7. Socialkontorets svar på ledamotsinitiativ gällande
strategi för en äldrevänlig kommun
ÄON 21/0079

Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner Socialkontorets svar på
ledamotsinitiativet gällande strategi för en äldrevänlig kommun.

8. Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut
per den 30 april 2021
ÄON 21/0101

Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets

rapportering av ej verkställda och verkställda beslut den 30
april 2021 till kommunens revisorer.

2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport av
ej verkställda beslut och verkställda beslut den 30 april 2021
till kommunfullmäktige.

Socialchefens rapporter 

Delegationsbeslut 
1. Ansökan om statsbidrag (tredje omgången) för 2020 till regioner och 

kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och 
sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

2. Upphandling enligt LOV gällande hemtjänst - beslut om tilldelning 
samt avtalstecknande

3. Delegationslista avgiftsbeslut 2021-05-01
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 Äldre- och omsorgsnämnden 
 Datum     
  2021-09-13     

 

6. Delegationslista avgiftsbeslut 210601-210630 
7. Delegationslista avgiftsbeslut 210701-210731 
8. Delegationslista avgiftsbeslut 210801 - 210831 

Anmälningar 
1. Remissvar - Huvudöverenskommelse om samverkan om vård och 

omsorg (S/21/0021) 
2. Inbjudan till webbinarium om äldres boendeprefererenser och 

rörlighetsmönster 
3. Stockholms Demensdag 10 november / Forskningen om äldre och 

covid-19 
4. Anteckningar fr frågor o svarmöte om Huvudöverenskommelse om 

samverkan om vård och omsorg (Dnr S/21/0021) 
5. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut § 31 - 

Åtgärdsprogram för Broviken 
6. Kommunfullmäktiges beslut § 67 - Redovisning av obesvarade 

medborgarförslag vår 2021 
7. Kommunfullmäktiges beslut § 68 - Redovisning av obesvarade 

motioner vår 2021 
8. Kommunfullmäktiges beslut § 70 - Årsredovisning 2020 för Upplands-

Bro kommun 
9. Kommunfullmäktiges beslut § 74 - Val av ny ersättare i Äldre- och 

omsorgsnämnden efter Johan af Ugglas (M) 
10. Kommunfullmäktiges beslut § 72 - Komplettering av beslut om 

utvidgning av naturreservatet Lillsjön-Örnässjön 
11. Kommunfullmäktiges beslut § 69 - Revisionsberättelse 2020 
12. Kommunfullmäktiges beslut § 101 - Sammanträdestider 2022 för 

Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige 
13. Kommunfullmäktiges beslut § 97 - Namnbyte - Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 
14. Kommunfullmäktiges beslut § 104 - Riktlinjer för social 

investeringsfond 
15. Kommunfullmäktiges beslut § 92 - Övergripande mål och budget 2022 

med planering för 2023-2024 
16. Kommunfullmäktiges beslut § 105 - Tertialrapport 1 - 2021 med 

delårsbokslut 
17. Remiss av SOU 2021:52 Vilja välja vård och omsorg – En hållbar 

kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre 

 

Tina Teljstedt (KD) 
Ordförande 

 




