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

 Ledamöter Tjäntgörande ersättare 
Beslutande Tina Teljstedt, ordförande (KD) 

Anders Åkerlind, 1:a vice ordförande 
(M) 
Kerstin Ahlin, 2:e vice ordförande (S) 
Irene Eklöf (L) 
Berit Brofalk (C) 
Kristina Henriksson (V) 
Claus Engström (SD) 
 

Morgan Lindholm (S) 
Anni Ullberg (S) 
Monica Nordebo (L) 
Marianne Manell (KD) 
 
Närvarande ersättare 
Klaus Dürhagen (MP) 
 

Övriga deltagare Helena Åhman, Socialchef 
Sanna Ajaxén, Sekreterare 
Anna Hollstrand, Avdelningschef utföraravdelningen 
Elisabeth Rågård, Avdelningschef kvalitets- och verksamhetsstöd 
Carina Lenartsson, Controller 
Mirjam Brocknäs, Enhetshef förebyggande enheten §42 
Fredrik Eliasson, Aktivitetssamordnare förebyggande enheten §42 
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§ 36 Delårsrapport och helårsprognos per 
den 30 april 2019 

 Dnr ÄON 19/0057 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner delårsrapport och helårsprognos per 
den 30 april 2019 och översänder densamma till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt resultat för perioden med 3,8 
mnkr, vilket motsvarar 6 procent. Huvudsakligen beror överskottet på avsatta 
medel för kommande lagändringar och överenskommelser inom 
äldreomsorgen. På helår prognostiseras Äldre- och omsorgsnämnden med ett 
underskott om 0,4 mnkr. 

Beslutsunderlag 
• Verksamhetsrapport april 2019 Äldre- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner delårsrapport och helårsprognos per 
den 30 april 2019 och översänder densamma till Kommunstyrelsen.  

Särskilda uttalanden 
Kerstin Ahlin (S), Morgan Lindholm (S) och Anni Ullberg (S) deltar inte i 
beslutet. 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 37 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 utav 
revidering uppstår.  

Den delegationsordning som antogs utav Äldre- och omsorgsnämnden den 2 
januari 2019, § 3, diarienummer ÄON 19/ 001 har reviderats gällande 
ärendegrupperna 5 Upphandling och 12 Teckna avtal. 

Samtliga revideringar är markerade med rött i delegationsordningen. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 6 maj 2019 

• Bilaga- Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning reviderad den 
6 maj 2019 

Förslag till beslut 
Äldre – och omsorgsnämnden godkänner föreslagna revideringar i 
delegationsordningen. 
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§ 38 Överenskommelse om 
omhändertagande av avlidna  

 Dnr ÄON 19/0053 

Beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner den reviderade 

överenskommelsen gällande omhändertagande av avlidna. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att 
anta överenskommelsen samt meddela Storsthlm sitt beslut senast 30 
juni 2019 med e-post till registrator@storsthlm.se 

Sammanfattning 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen innefattar hälso- och sjukvård att ta hand om 
avlidna. Som sjukvårdshuvudmän har såväl landstinget som kommunerna ett 
ansvar för att ta hand om avlidna. 

Storsthlm har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) tagit 
fram en reviderad överenskommelse om hantering av avlidna. 
Överenskommelsen syftar till att tydliggöra kostnader, administrativa rutiner 
och ansvarsfördelning gällande transport av avlidna och bårhusförvaring. 

Överenskommelsen omfattar personer som avlider inom kommunens särskilda 
boenden och dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SOL) samt personer som 
avlider inom boenden med särskild service och daglig verksamhet enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Därmed omfattar 
överenskommelsen personer inom tre nämnders ansvarsområden, Äldre- och 
omsorgsnämnden, Socialnämnden samt Gymnasie- och arbetslivsnämnden som 
alla utgör sjukvårdshuvudmän och därför har att ta ställning till 
överenskommelsen och framföra sin respektive rekommendation till 
Kommunstyrelsen.  

Överenskommelsen träder i kraft den 1 juli 2019.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15 

• Bilaga - Storsthlms rekommendation med ”Överenskommelse om 
omhändertagande av avlidna mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
och kommunerna i Stockholms län”  

• Bilaga - Uppdatering av vissa referenser och prisuppgifter 
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Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner den reviderade 

överenskommelsen gällande omhändertagande av avlidna. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att 
anta överenskommelsen samt meddela Storsthlm sitt beslut senast 30 
juni 2019 med e-post till registrator@storsthlm.se 

 
Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• registrator@storsthlm.se 

 
  



  PROTOKOLL 7 (13)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 39 Ansökan om föreningsbidrag från 
Kalevas seniorer för år 2019 

 Dnr ÄON 19/0056 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden beviljar Kalevas Seniorer 85 000 kronor i 
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2019.  

Sammanfattning 
Kalevas Seniorer ansöker om föreningsbidrag med 101 205 kronor för 
verksamhetsåret 2019. Upplands-Bro är enligt lagstiftning finskt 
förvaltningsområde och verksamheten är ett viktigt komplement till 
kommunens äldreomsorg samt har stor betydelse för äldre med finskt ursprung. 
Föreningsbidrag möjliggör att verksamheten kan fortgå och utvecklas, 
socialkontoret förslår att Kalevas Seniorer ska erhålla bidrag med 85 000 
kronor.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2019 
• Ansökan om föreningsbidrag från Kalevas Seniorer 2019 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden beviljar Kalevas Seniorer 85 000 kronor i 
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2019.  

 
Beslutet skickas till: 

• Kalevas Seniorer  
• Kamrersassistent vid avdelning kvalitet- och verksamhetsstöd 
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§ 40 Remissyttrande - Granskning av förslag 
till detaljplan Köpmanvägen (Härnevi 
1:7 m.fl) 

 Dnr ÄON 19/0049 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 
socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2019 till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 
Den 7 mars 2019 § 6 beslutade Samhällsbyggnadsutskottet att skicka ut förslag 
till detaljplan för Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.), nr 1502, Bro på 
granskning enligt regler för normalt planförfarande, plan- och bygglagen 
(2010:900) i dess lydelse före 1 januari 2015.   

Syftet med detaljplanen för Köpmanvägen är att möjliggöra en förtätning av 
bebyggelsen längs med denna väg i Bro. Förtätningen ska ske med cirka 45 
bostäder i flerbostadshus som består utav fyra våningar. Det planeras även ett 
nytt läge för en nätstation som försörjer närområdet och planområdet med el.  

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 
socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2019 till kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 9 april 2019 

• Bilaga 1 – Planbeskrivning detaljplan Köpmanvägen nr 1502 

• Bilaga 2 – Plankarta detaljplan Köpmanvägen nr 1502 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att som eget yttrande överlämna 
socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2019 till kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kristina Henriksson (V) föreslår att ärendet återremitteras. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, kontorets förslag till 
beslut samt återremiss. Hon frågar därefter om ärendet ska avgöras idag och 
finner bifall. Ordföranden finner därefter att Äldre- och omsorgsnämnden fattar 
beslut i enlighet med kontorets förslag till beslut. 
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Reservationer 
Kristina Henriksson (V) reserverar sig med följande motivering: 

”Köpmanvägen är en smal väg där möte mellan en lång buss och långtradare är 
väldigt tidskrävande och ansträngande.  

Tidtabeller för våra linjebussar på Köpmanvägen tillåter inte att hinder medför 
fördröjningar för de bussar som skall angöra Bro station eller därifrån mot 
Kungsängen. Det är främst under högtrafik men även då och då under lågtrafik 
som vi ser att främst bussen som kommer från Kungsängen/Finnsta som har 
svårigheter med att hålla tidtabellen vilket medför stress för sina passagerare 
att omstigning till det aktuella pendeltåget är genomförbar före dess avgång. 

Vid de tillfällen där bussen är något försenad omöjliggörs det ofta för de äldre 
och rörelsehindrade och för de som har barnvagn att hinna med pendeltåget och 
övriga passagerare stressar, med en olycksrisk som följd för att försöka att 
hinna med aktuell förbindelse. 

Eftersom inga undersökningar eller analyser har gjorts om byggtrafikens 
störande verkan för kollektivtrafiken under byggtiden anser Vänsterpartiet  

- att de behöver analyseras och yrkar återremittera ärendet.” 

 
Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen KS 15/0521 
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§ 41 Val av ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott 

 Dnr ÄON 19/0008 

Beslut 
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 

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 14 maj 2019 

Förslag till beslut 
XX utses som ersättare i Äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott. 
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§ 42 Rapporter 
Äldre- och omsorgsnämnden lägger rapporterna till handlingarna 
  

Patientsäkerhetsberättelse 2018 privata utförare med upphandling enligt LOU 

Temaärende – Dagverksamhet för personer med demens 
Mirjam Brocknäs, enhetschef förebyggande enheten, och Fredrik Eliasson, 
aktivitetssamordnare på förebyggande enheten, berättar om förebyggande 
enheten och deras verksamhet med fokus på demensarbetet. 

Ekonomisk rapport 
Carina Lennartsson, Controller och Elisabeth Rågård, Avdelningschef 
Kvalitets- och verksamhetsstöd informerar om:  

• Delårsrapport och helårsprognos per den 30 april 2019 

Socialchefens rapport 
Helena Åhman, Socialchef, informerar om:  

• Lagen om utskrivningsklara, förhandlingsläge mellan Region 
Stockholm och kommunförbundet Storsthlm. 

• Årets arbetsplats av sex finalister är fyra från socialkontoret:  

- Förebyggande enheten  

- Kungsgården 

- Hälso- och sjukvårdsenheten 

- Utföraravdelningens ledningsgrupp.  
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§ 43 Delegationsbeslut 
   

 

 
  



  PROTOKOLL 13 (13)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2019-05-22 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 44 Anmälningar 
 
1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 

2019- Årsredovisning 2018 för Upplands-Bro kommun 
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