
  PROTOKOLL 1 (14)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-09 

 

Utses att justera Kerstin Ahlin (S) 

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2019-12-10 

kl. 10:30 
Paragrafer 
 

 §§ 77 -  86 

Underskrifter 

Sekreterare 

 ..................................................................  

 

Ordförande 

 ..................................................................  

Tina Teljstedt (KD) 

Justerare 

 ..................................................................   

Kerstin Ahlin (S)  

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

Organ: Äldre- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-12-09 

Datum för anslags uppsättande: 2019-12-10 Datum för anslags nedtagande: 

 

2020-01-02 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 ....................................................................  

 
 

 

Plats och tid Gemaket, 2019-12-09 15:00 – 16:00 

Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

Beslutande Tina Teljstedt, ordförande (KD) 

Anders Åkerlind, 1:a vice ordförande 

(M) 

Kerstin Ahlin, 2:e vice ordförande (S) 

Kimmo Lindstedt (S) 

Irene Eklöf (L) 

Berit Brofalk (C) 

Kristina Henriksson (V) 

Claus Engström (SD) 

Bo Nersing (SD) 

Morgan Lindholm (S) 

Johan Af Ugglas (M) 

 
Närvarande ersättare 

Anni Ullberg (S) 

Klaus Dürhagen (MP) 

Ricard Wikman Koljo (C) 

Marianne Manell (KD) 

Annette Nyberg (SD) 

Amal Yazigi (V) 

Johan Skånberg (L) 
Övriga deltagare , sekreterare 

 socialchef 

, avdelningschef för kvalitets- och verksamhetsstöd 

, avdelningschef för utföraravdelningen 

, enhetschef biståndsenheten §84 

 samordnare §84 

, undersköterska §84 

 undersköterska §84 

 



  PROTOKOLL 2 (14)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-09 

 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 

Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
 

 

Innehållsförteckning 

§ 77 Revidering av Äldre- och 
omsorgsnämndens delegationsordning 

3 

§ 78 Revidering av riktlinjer för 
Biståndsenhetens handläggning av äldre- 
och handikappomsorg enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) 

4 

§ 79 Förstudie av Upplands-Bro kommuns 
ersättningsmodell, ersättningsnivå samt 
ersättningsavstämning inom hemtjänst 
LoV 

5 

§ 80 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
Hemtjänst 2019 

7 

§ 81 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
Särskilda boenden 2019 

8 

§ 82 Ändring av datum för beredning i maj 2020 9 

§ 83 Verksamhetsplan 2020 Äldre- och 
omsorgsnämnden 

10 

§ 84 Rapporter 12 

§ 85 Delegationsbeslut 13 

§ 86 Anmälningar 14 

   

 
 

 

 

  



  PROTOKOLL 3 (14)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-09 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 77 Revidering av Äldre- och 
omsorgsnämndens delegationsordning 

 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 23 

september 2019, § 3, diarienummer ÄON 19/001 har reviderats inom fler 

punkter.  

 

Samtliga revideringar är markerade med rött i delegationsordningen. 

Revidering har gjorts av personalärenden kapitel 9 och tillägg under teckna 

avtal kapitel 12.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 11 november 2019 

 Bilaga: Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner föreslagna revideringar i 

delegationsordningen. 

 

  



  PROTOKOLL 4 (14)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-09 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 78 Revidering av riktlinjer för 
Biståndsenhetens handläggning av 
äldre- och handikappomsorg enligt 
Socialtjänstlagen (SoL) 

 Dnr ÄON 19/0070 

Beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner föreslagna revideringar i riktlinjerna 

för biståndsenhetens handläggning av äldreomsorg och hemtjänst enligt 

socialtjänstlagen (SoL). 

Sammanfattning 

Socialkontoret har riktlinjer för sina olika verksamheter. Dessa riktlinjer 

omfattar också det stöd till biståndsenhetens riktlinjer för handläggning av 

äldre- och handikappomsorgen. Riktlinjerna reviderades senast 2016. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2019-07-31 

 Riktlinjer för Biståndsenhetens handläggning av äldre- och 

handikappomsorg enligt Socialtjänstlagen (SoL) 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner föreslagna revideringar i riktlinjerna 

för biståndsenhetens handläggning av äldreomsorg och hemtjänst enligt 

socialtjänstlagen (SoL). 

 

  



  PROTOKOLL 5 (14)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-09 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 79 Förstudie av Upplands-Bro kommuns 
ersättningsmodell, ersättningsnivå samt 
ersättningsavstämning inom hemtjänst 
LoV 

 Dnr ÄON 19/0101 

Beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden ger socialkontoret i uppdrag att se över 

och förändra Upplands-Bro kommuns ersättningsmodell, 

ersättningsnivå samt ersättningsavstämning inom hemtjänst LoV. 

3. Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att ickevals alternativet för dem 

som inte aktivt väljer sin hemtjänst ska alterneras mellan samtliga 

utförare av hemtjänst inom Upplands-Bro kommun. 

Sammanfattning 

Socialkontoret har genomfört en förstudie gällande Upplands-Bro kommuns 

ersättningsmodell, ersättningsnivå samt ersättningsavstämning inom hemtjänst 

LoV under hösten 2019.  

I förstudien redovisas vilken typ av ersättningsmodell, ersättningsavstämning 

och ersättningsavstämning som används inom Upplands-Bro kommun. 

Ersättningen till utförare baseras på utförd tid, ersättningsnivån är 395 kr per 

timme för kommunal utförare och 399 kr per timme för privata utförare. I 

förstudien har en omvärldsbevakning gjorts, och såväl utförare som 

biståndshandläggare inom Upplands-Bro kommun har fått komma till tals.   

I förstudien föreslås att Upplands-Bro kommun bör ta fram en 

ersättningsmodell som bättre stämmer överens med kommunens lokala 

förutsättningar idag än den ersättningsmodell som antogs under 2012. Arbetet 

med detta bör ske med berörda inom biståndsenheten, hemtjänstutförarna samt 

kvalitetsansvarig och ansvarig för verksamhetssystemen inom avdelningen för 

kvalitet- och verksamhetsstöd, för att slutligen förankras med ansvarig nämnd.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2019 

 Bilaga Förstudie av Upplands-Bro kommuns ersättningsmodell, 

ersättningsnivå samt ersättningsavstämning hemtjänst LoV 



  PROTOKOLL 6 (14)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-09 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapporten och lägger den till 

handlingarna. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden ger socialkontoret i uppdrag att se över 

och förändra Upplands-Bro kommuns ersättningsmodell, 

ersättningsnivå samt ersättningsavstämning inom hemtjänst LoV. 

3. Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att ickevals alternativet för dem 

som inte aktivt väljer sin hemtjänst ska alterneras mellan samtliga 

utförare av hemtjänst inom Upplands-Bro kommun. 

 

  



  PROTOKOLL 7 (14)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-09 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 80 Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen? Hemtjänst 2019 

 Dnr ÄON 19/0023 

Beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Socialstyrelsen genomför årligen på uppdrag av regeringen en undersökning av 

de äldres uppfattning om vården och omsorgen inom områdena hemtjänst och 

särskilda boenden. De uppfattningar som framkommer i ”Vad tycker de äldre 

om äldreomsorgen” ska ge en bild av äldreomsorgens kvalitet och är ett 

verktyg för att följa upp hur väl verksamheterna möter de äldres behov och 

önskemål.  

2019 års undersökning är den sjunde i ordningen som genomförts av 

Socialstyrelsen. Totalt svarade 255 brukare på enkäten avseende 

hemtjänstutförare i Upplands-Bro kommun. Detta ger en svarsfrekvens på 62 

procent.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019 

 Bilaga Vad tycker de äldre om äldreomsorgen – hemtjänst 2019 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

 

  



  PROTOKOLL 8 (14)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-09 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 81 Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen? Särskilda boenden 
2019 

 Dnr ÄON 19/0023 

Beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Socialstyrelsen genomför årligen på uppdrag av regeringen en undersökning av 

de äldres uppfattning om vården och omsorgen inom områdena hemtjänst och 

särskilda boenden. De uppfattningar som framkommer i ”Vad tycker de äldre 

om äldreomsorgen” ska ge en bild av äldreomsorgens kvalitet och är ett 

verktyg för att följa upp hur väl verksamheterna möter de äldres behov och 

önskemål.  

2019 års undersökning är den sjunde i ordningen som genomförts av 

Socialstyrelsen. Totalt svarade 53 individer på enkäten avseende särskilda 

boenden i Upplands-Bro kommun. Detta ger en svarsfrekvens på 53 procent.  

I bifogad skrivelse ges en bild av verksamheterna i Upplands-Bro kommun 

som helhet.  

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 21 oktober 2019 

 Bilaga Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019 – särskilt boende  

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

 

  



  PROTOKOLL 9 (14)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-09 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 82 Ändring av datum för beredning i maj 
2020 

 Dnr ÄON 19/0093 

Beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att byta datum för beredning i maj från 

den 20 maj till den 18 maj.  

Sammanfattning 

Äldre- och omsorgsnämnden beslutade den 18 november 2019 om 

sammanträdestider för 2020. Efter beslutet upptäcktes att beredningen i maj 

ligger på eftermiddagen dag innan röd dag vilket enligt lokala 

ledighetsförmåner ska räknas som halvdag. Detta passar även nämnds 

processen bättre eftersom det blir en vecka mellan nämnd och beredning vilket 

kontoret eftersträvar i planeringen. Anledningen till att detta går upp som 

beslutsärende beror på att det enligt Äldre- och omsorgsnämndens reglemente 

är nämnden som bestämmer tid och dag att sammanträda på. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2019. 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att byta datum för beredning i maj från 

den 20 maj till den 18 maj.  

 

Beslutet skickas till: 

 Samtliga ledamöter i Äldre- och omsorgsnämnden. 

 Kommunstyrelsen i Upplands-Bro 
  



  PROTOKOLL 10 (14)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-09 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 83 Verksamhetsplan 2020 Äldre- och 
omsorgsnämnden 

 Dnr ÄON 19/0108 

Beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden fastställer Verksamhetsplan 2020 enligt 

socialkontorets förslag med följande ändring: 

Indikator för nämndmål 3.1.2 revideras till ”Minska antalet fallskador inom 

Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter i jämförelse med föregående år.” 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Kerstin Ahlin (S), Kimmo Lindstedt (S), Morgan Lindholm (S) och Kristina 

Henriksson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige fastställde övergripande mål och budget 2020 vid sitt 

sammanträde den 27 november 2019. Vid sammanträdet fastställdes Äldre- och 

omsorgsnämndens huvudram till 203 800 tkr 

Socialkontoret har utifrån Kommunfullmäktiges beslut upprättat 

Verksamhetsplan 2020 med mål och budget för Äldre- och omsorgsnämndens 

verksamheter.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad den 27 november 2019 

 Bilaga Verksamhetsplan 2020 Äldre- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden fastställer Verksamhetsplan 2020 enligt 

socialkontorets förslag.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Irene Eklöf (L) föreslår att nämnden beslutar enligt socialkontorets förslag med 

följande ändring: 

Indikator för nämndmål 3.1.2 revideras till ”Minska antalet fallskador inom 

Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter i jämförelse med föregående år.” 

 

Kerstin Ahlin (S) yrkar för Socialdemokraternas och Vänsterpartiets räkning på 

Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets gemensamma 

verksamhetsplan 2020. 



  PROTOKOLL 11 (14)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-09 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, socialkontorets förslag 

med Irene Eklöfs (L) ändringsförslag och Socialdemokraternas och 

Vänsterpartiet gemensamma förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra 

och finner att nämnden beslutar enligt Irene Eklöfs (L) förslag till beslut. 

Votering begärs och genomförs där ”Ja” står för Irene Eklöfs (L) förslag till 

beslut och ”Nej” står för Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till 

beslut. Resultatet ger 7 ”Ja”-röster och 4 ”Nej”-röster vilket innebär att 

nämnden beslutar enligt Irene Eklöfs (L) förslag.  

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja  Nej 

Anders Åkerlind (M) X  

Johan af Ugglas (M) X  

Irene Eklöf (L) X  

Berit Brofalk (C) X  

Claus Engström (SD) X  

Bo Nersing (SD) X  

Kerstin Ahlin (S)  X 

Kimmo Lindstedt (S)  X 

Morgan Lindholm (S)  X 

Kristina Henriksson (V)  X 

Tina Teljstedt (KD) X  

 

Beslutet skickas till: 

 Kommunfullmäktige 

  



  PROTOKOLL 12 (14)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-09 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 84 Rapporter 

 

Temaärende – Trygg förstärkt hemgång 

, enhetschef biståndsenheten tillsammans med  

, samordnare,  och , 

undersköterskor informerar nämnden om kommunens arbete med trygg 

förstärkt hemgång.  

 

Kontaktpolitiker – Gårdsrådet i Bro 

Marianne Manell, kontaktpolitiker för gårdsrådet i Bro informerar nämnden om 

sitt besök den 25 november.  

 

Socialchefens rapporter 

, socialchef informerar nämnden om: 

 Ny organisation inom utföraravdelningen,  

avdelningschef för utföraravdelningen berättar.  

 Workshop kring samverkan för personer med demenssjukdom den 11 

december kl. 13:00 – 17:00 i Marina föreningshuset, Prästhagsvägen 21 

i Kungsängen. 

 Önskar alla en god jul och ett gott nytt år och tackar för ett gott 

samarbete under året som har gått.  
  



  PROTOKOLL 13 (14)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-09 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 85 Delegationsbeslut 
 

 

 

Delegationslista - avgiftsbeslut, 19-10-01 - 10-10-31  

  

 

 

  



  PROTOKOLL 14 (14)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2019-12-09 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 86 Anmälningar 
 

1. Kommunstyrelsens beslut § 126 - Underlag till budget 2020 för 

Kommunstyrelsen  

  

2. Kommunstyrelsens beslut § 132 - Upplands-Bro kommuns risk och 

sårbarhetsanalys för mandatperioden 2019-2022 

  

3. Tekniska nämndens beslut § 84 - Policy för namnsättning inom Upplands-

Bro kommun 

  

4. Kommunfullmäktiges beslut § 254 - Val av ny ersättare i Äldre- och 

omsorgsnämnden efter Bo Nersing (SD)  

  

5. Kommunfullmäktiges beslut § 253 - Entledigande av Bo Nersing (SD) 

som ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden 

  

6. Kommunfullmäktiges beslut § 252 - Val av ny ordinarie ledamot i Äldre- 

och omsorgsnämnden efter Annette Nyberg (SD)  

  

7. Kommunfullmäktiges beslut § 251 - Entledigande av Annette Nyberg (SD) 

som ordinarie ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden 
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