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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 42 Medborgarförslag om att kommunen 
ska tillhandahålla gratis halkskydd till 
personer över 65 år 

 Dnr ÄON 19/0032 

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. 

Reservationer  
Kerstin Ahlin (S) och Juan Chacon (S) reserverar sig mot förslaget.  
Amal Yazigi (V) reserverar sig mot förslaget. 

Sammanfattning 
Den 29 november 2018 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro 
kommun om att kommunen ska tillhandahålla gratis halkskydd till personer 
över 65 år.  Kommunfullmäktige beslutade den 6 februari 2019 § 1 att 
överlämna detta medborgarförslag för beslut till Äldre- och omsorgsnämnden.  
Socialkontoret har genomfört en inventering utav Upplands-Bro kommuns 
befintliga arbete avseende fallprevention samt gjort en omvärldsbevakning i 
kommunerna Järfälla, Stockholms stad samt Södertälje för att besvara detta 
medborgarförslag. Kontorets förslag till beslut är att Äldre- och 
omsorgsnämnden ska avslå medborgarförslaget om att kommunen ska 
tillhandahålla gratis halkskydd till personer över 65 år på beslutsgrunderna hög 
för kostnad, brist på evidens samt att ett sådant beslut kan strida mot 
likabehandlingsprincipen i kommunallagen.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 18 mars 2020 

• Bilaga 1 – Kommunfullmäktiges protokollsutdrag § 1 den 6 februari 
2019 

• Bilaga 2 – Medborgarförslag som inkom den 29 november 2018 

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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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Ahlin (S) yrkar på bifall till medborgarförslaget.  
Amal Yazigi (V) yrkar på bifall till medborgarförslaget.  

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot 
varandra och finner att nämnden kan besluta enligt kontorets förslag till beslut.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Kerstin Ahlin (S) och Juan Chacon (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 
invånare över 65 år i kommunen kostnadsfritt.   
I tjänsteskrivelse beskrivs kommunens arbete med fallprevention vilket är ett 
bra arbete som görs och detta satsningen skulle kunna komplettera varandra, 
genom att bifalla motionen ger kommunen möjligheten att fler invånare över 
65 år vågar sig på att gå ut och ta promenader.  
 I kommunen fanns det ca 4500 invånare 2019 som var över 65 år och i 
tjänsteskrivelse beräknade tjänstemän att denna satsning skulle kosta ca 675 
000kr 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 
PROpensionärens enkät delar gratis broddar.  
Socialdemokraterna ställer sig positiv till att satsa på erbjuda gratis broddar till 
äldre personer över 65 år. 
 
Amal Yazigi (V) reserverar sig mot förslaget med följande motivering: Man 
skulle kunna säga att snålheten bedrar klokheten, om kommunen inte anser sig 
ha råd att gratis tillhandahålla halkskydd för personer över 65 år. Den kostnad 
detta skulle innebära måste anses som ringa i jämförelse med kostnaderna för 
brutna lårbenshalsar, ben eller andra kroppsdelar, för att inte tala om den 
livskvalité det innebär för vår äldre befolkning att kunna röra sig säkert och 
tryggt utomhus även vid halka. 

Beslutet skickas till: 

• Förslagsställaren 
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§ 43 Revidering av äldre- och 
omsorgsnämndens delegationsordning 

 Dnr ÄON 20/0051 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner föreslagen revidering i 
delegationsordningen. 

Sammanfattning 
Revidering av delegationsordningen sker två gånger per år eller när behov av 
revidering uppstår.  
De ändringar som har gjorts finns att hämta i nämndens delegationsordning i , , 
kapitel 5, 17, 19 och 23. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 12 juli 2020 

• Bilaga: Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner föreslagen revidering i 
delegationsordningen. 
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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 44 Avtalsuppföljning privata utförare 
hemtjänst, ledsagar- och avlösarservice 
enligt LOV 

 Dnr ÄON 20/0080 

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

Reservation  
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) reserverar sig mot förslaget.  

Sammanfattning 
Äldre- och omsorgsnämnden bedriver hemtjänst, ledsagar- och avlösarservice 
enligt valfrihetssystem. Det finns tre privata och en kommunal utförare.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 23 april år 2020 

• Bilaga 1 – Dokumentation avtalsuppföljning Destinys Care AB den 11 
februari år 2020 

• Bilaga 2 – Dokumentation avtalsuppföljning Proffssystern AB den 19 
februari år 2020 

• Bilaga 3 – Dokumentation avtalsuppföljning 3 Systrar Omsorg AB den 
2 mars år 2020 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner avtalsuppföljning år 2020 avseende 
utförare av hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice enligt Lagen om valfrihet 
(LOV). 
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Reservationer och särskilda uttalanden 
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) lämnar följande reservation: 
Sverigedemokraterna kan inte se att förvaltningen på något vis jämför 
(=”benchmarking) den verksamhet, till exempel hemtjänst, som bedrivs av 
privata utförare med motsvarande i kommunal verksamhet. Detta gör att vi 
folkvalda inte tydligt kan se, vad som fungerar bäst i detta fall? Kommunal 
verksamhet eller privata utförare? Sverigedemokraterna vill att i de fall det 
finns privata utförare som har samma verksamhet som den kommunala, till 
exempel hemtjänst, så skall förvaltningen på årlig basis presentera en 
jämförelse med fokus på kvalitet och kostnader.  
Beslutet skickas till: 

• Destinys Care AB 
• Proffssystern 
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§ 45 Yttrande på förslag till fördjupad 
översiktsplan för Kungsängen, FÖP 
Kungsängen 2040 

 Dnr ÄON 20/0130 

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

Protokollsanteckning 
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) lämnar in en protokollsanteckning.  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj § 67 2020 att sända ut planförslag, 
FÖP Kungsängen 2040 på samråd. Samrådshandlingarna är en fördjupning av 
Upplands-Bros gällande översiktsplan ÖP 2010 och förslaget innehåller både 
övergripande strategier och konkreta förslag. I FÖP Kungsängen ligger särskild 
fokus på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.  

Samrådstiden för FÖP Kungsängen 2040 är mellan den 9 juni och den 25 
september 2020. 

Socialkontoret ställer sig positiv till fördjupad översiktsplan för Kungsängen, 
FÖP Kungsängen 2040 i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Kontoret för bland annat fram i sina synpunkter på förslaget vikten av att ta 
tillvara på äldre samt äldre äldres bostadsbehov vid framtida planering. 
Kontoret ser även positivt på visionen att utveckla centrumhandeln och göra 
den mer tillgänglig och lätt att orientera i, att utveckla strandpromenader i 
Kungsängen samt att utveckla kollektivtrafiken och Kungsängens 
pendeltågsområde. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 18 juni 2020 

• Bilaga 1 – missiv samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för 
Kungsängen i Upplands-Bro kommun, FÖP Kungsängen 2040 den 9 
juni 2020 

• Bilaga 2 – FÖP Kungsängen 2040, samrådshandling den 9 juni 2020 

• Bilaga 3 – Äldre- och omsorgsnämndens yttrande över FÖP 2040, 
Kungsängen 
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Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden ställer sig positiv till fördjupad översiktsplan för 
Kungsängen, FÖP Kungsängen 2040 i enlighet med 
samhällsbyggnadskontorets förslag.  

 

Protokollsanteckning 
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning: Sverigedemokraterna är i sak positiva till den fördjupade 
översiktsplanen, men anser inte att kommunens möjligheter finns för att 
förverkliga de förslag planen innehåller. För att planen skall kunna utgöra 
grund för en fortsatt planering måste t.ex. 

• statens ansvar för polisverksamheten inom kommunen utkrävas, och 
• regionens leverans av kollektivtrafik och sjukvård förbättras, samt 
• kommunens ekonomi tillåta en tillväxt "av egen kraft" 

Socialkontorets ekonomiska resurser är i nuläget mycket ansträngda, med 
okontrollerbar ökning av utgifter detta år och en minskad budget för 
nästkommande år. Det är ÄON's skyldighet att påpeka detta för att säkerställa 
kommunens lagbundna verksamhet.  

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen. Ange referens ”Synpunkter FÖP Kungsängen KS 
15/0261 
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§ 46 Yttrande- Förslag till fördjupad 
översiktsplan för Bro, FÖP Bro 2040 

 Dnr ÄON 20/0131 

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

Protokollsanteckning 
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) lämnar in en protokollsanteckning. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 maj § 68 2020 att sända ut planförslag, 
FÖP Bro 2040 på samråd. Samrådshandlingarna är en fördjupning av 
Upplands-Bros gällande översiktsplan ÖP 2010 och förslaget innehåller både 
övergripande strategier och konkreta förslag. I FÖP Bro ligger särskild fokus 
på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.  

Samrådstiden för FÖP Bro 2040 är mellan den 9 juni och den 25 september 
2020. 

Socialkontoret ställer sig positiv till fördjupad översiktsplan för Bro, FÖP Bro 
2040 i enlighet med samhällsbyggnadskontorets förslag. 

Kontoret för bland annat fram i sina synpunkter på förslaget vikten av att ta 
tillvara på äldre samt äldre äldres bostadsbehov vid framtida planering. 
Kontoret ser därför positivt på att FÖP Bro 2040 ger förslag på attraktiva 
boendeformer till seniorer. Socialkontoret ställer sig även sig bakom tanken att 
aktivera området runt omkring torget för att skapa liv och öka tryggheten, att 
införa gemensam odling samt att utveckla kollektivtrafiken samt 
pendeltågstrafiken i Bro.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 16 juni 2020 

• Bilaga 1 – missiv samråd av förslag till fördjupad översiktsplan för Bro 
i Upplands-Bro kommun, FÖP Bro 2040 den 9 juni 2020 

• Bilaga 2 – FÖP Bro 2040, samrådshandling den 9 juni 2020 

• Bilaga 3 – Äldre- och omsorgsnämndens yttrande över förslag FÖP 
2040, Bro 

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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Protokollsanteckning 
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning: Sverigedemokraterna är i sak positiva till den fördjupade 
översiktsplanen, men anser inte att kommunens möjligheter finns för att 
förverkliga de förslag planen innehåller. För att planen skall kunna utgöra 
grund för en fortsatt planering måste t.ex. 

• statens ansvar för polisverksamheten inom kommunen utkrävas, och 
• regionens leverans av kollektivtrafik och sjukvård förbättras, samt 
• kommunens ekonomi tillåta en tillväxt "av egen kraft" 

Socialkontorets ekonomiska resurser är i nuläget mycket ansträngda, med 
okontrollerbar ökning av utgifter detta år och en minskad budget för 
nästkommande år. Det är ÄON's skyldighet att påpeka detta för att säkerställa 
kommunens lagbundna verksamhet.  

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen. Ange referens synpunkter FÖP Bro KS 18/0015 
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§ 47 Statistikrapport Äldre- och 
omsorgsnämnden kvartal ett och två 

 Dnr ÄON 20/0145 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner statistikrapporten för perioden 1 juli 
2019 till 30 juni 2020 

Reservation 
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) reserverar sig mot förslaget. 

Sammanfattning 
Rapporten visar siffror som tagits fram för att beskriva den aktuella situationen 
i verksamheterna. Dessa siffror har omvandlats till grafer och tabeller. Aktuella 
grafer och tabeller har kommenterats. Detta är en redovisning för att Äldre- och 
omsorgsnämnden ska få en bild av det som sker i verksamheterna under året. I 
den här rapporten behandlas de två första kvartalen 2020. Alla tabeller har en 
tidsperiod om 12 månader bakåt i tiden. Redovisad tidsperiod är 1 juli 2019 till 
30 juni 2020.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 1 juli 2020 

• Statistikrapport Äldre- och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner statistikrapporten för perioden 1 juli 
2019 till 30 juni 2020. 
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Reservationer och särskilda uttalanden 
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) reserverar sig mot förslaget med 
följande motivering: Denna statistikrapport saluförs av förvaltningen som en 
”kvalitetsuppföljning” (se kapitel 1, sida 3), men i själva verket handlar det ju 
om en traditionell rapportering av kvantitativa parametrar. SD har tidigare vid 
2 tillfällen reagerat på att förvaltningen totalt missar chansen att presentera 
”svarstider för larm” på ett mer pedagogiskt sätt: 

Vid ÄO-nämndsmötet den 18 nov-2019 lämnade SD följande 
protokollsanteckning: 

”Upplands-Bro kommun har bestämt att utförarna ska besvara trygghetslarm 
inom 30 minuter. SD vill gärna se att denna statistikrapport även redovisar 
genomsnittlig svarstid för larm totalt och om möjligt enskilt för de olika 
utförarna”. 

Vid ÄO-nämndsmötet den 19 feb-2020 lämnade SD in följande reservation: 

”SD vill gärna se att förvaltningen, så långt möjligt är, redovisar 
måluppfyllnad i procent (%). Exempel i denna rapport är kapitel 3, sida 4, där 
man under rubriken ”Mobiliserande larm” redovisar antalet larm där 
utförarna är på plats inom uppsatt mål, som är ”30 minuter efter mottaget 
larm”.  Denna måluppfyllelse för målet ”vara på plats senast 30 minuter efter 
mottaget larm” hade med fördel kunnat redovisas i procent (%). Detta 
underlättar då för oss politiker att se trenderna, dvs. blir det bättre eller 
sämre.” 

SD vill därför fortsättningsvis se att måluppfyllelsen för ”mobiliserande larm” 
redovisas i procent (%), så att vi folkvalda tydligare kan se trenderna, blir det 
bättre eller sämre? 
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§ 48 Sammanträdestider för Äldre- och 
omsorgsnämnden 2021 

 Dnr ÄON 20/0147 

Beslut 
Sammanträdestider för Äldre- och omsorgsnämnden och dess beredning för år 
2021 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 
nästkommande års sammanträden. Kommunledningskontorets Kanslistab har 
upprättat ett förslag till sammanträdestider för Äldre- och omsorgsnämnden 
och dess beredningsgrupp för år 2021. I förslaget är ett antal sammanträden 
föreslagna men varje nämnd kan vid behov besluta om ytterligare 
sammanträdestillfällen. 

Alla nämnder har uppmanats att anpassa sina sammanträdesdagar till 
Kommunstyrelsens möten för att få en effektiv ärendehandläggning i de fall 
ärenden ska vidare från nämnd för att beslutas i Kommunfullmäktige. 

Förslag till sammanträdesschema för år 2021: 

 

Beslutsunderlag 
• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 juli 2020.  

Äldre- och omsorgsnämndens 
beredning kl.15:00 

Äldre- och omsorgsnämnden kl. 15.00 

20 januari  27 januari  

15 februari 22 februari 

12 april  19 april 

17 maj 24 maj 

20 september 27 september 

18 oktober 25 oktober 

29 november 8 december  
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Förslag till beslut 
Sammanträdestider för Äldre- och omsorgsnämnden och dess beredning för år 
2021 fastställs enligt Kommunledningskontorets förslag. 
 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter i Äldre- och omsorgsnämnden. 
• Kommunstyrelsen i Upplands-Bro 
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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 49 Rapportering av ej verkställda och 
verkställda beslut per den 30 april 2020 

 Dnr ÄON 20/0158 

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. 

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 2020 fanns det fyra ej verkställda beslut 
avseende äldreomsorg enligt SoL. Inga beslut som tidigare inrapporterats som 
ej verkställda har avslutats under perioden. Besluten avser insats enligt SoL. 

Utifrån rådande situation med pågående Covid-19 pandemi samt de, för 
tillfället, gällande nationella rekommendationerna fattade äldre- och 
omsorgsnämnden under våren 2020 beslut om att tillfälligt stänga delar av 
kommunens dagverksamhet för personer med demenssjukdom (ÄON 20/0052). 
Beslut fattades även om att godkänna prioriteringar av biståndsbedömda 
insatser i ordinärt boende (ÄON 20/0056). Dessa åtgärder genererade icke 
verkställda eller delvis icke verkställda beslut för ett antal individer. 
Rapportering kommer fortlöpande att ske till Inspektionen för vård och omsorg 
samt återrapporteras i berörd nämnd under hösten 2020. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 31 augusti 2020. 
• Statistikrapport   



  PROTOKOLL 17 (23)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

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. 

 

Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige 
• Kommunens revisorer 

 
  



  PROTOKOLL 18 (23)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 50 Tertialrapport 2 år 2020 
 Dnr ÄON 20/0162 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 2 år 2020. Äldre- och 
omsorgsnämnden översänder densamma till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
Äldre- och omsorgsnämnden visar ett negativt resultat för tertial 2 med 22,1 
mnkr, vilket motsvarar 16,3 procent. Underskottet beror i huvudsak på ökade 
volymer inom vård- och omsorgsboenden samt kostnader uppkomna i samband 
med covid-19. Helårsprognosen visar ett underskott med 33,5 mnkr varav covid-
19 uppgår till 21 mnkr.  

Covid-19 Fram till och med den 31 augusti har återsökning av covidkostnader 
uppgått till 19 mnkr. De extra kostnader som har förekommit på grund av covid-19 
avser till största delen skyddsmaterial och personalkostnader till följd av ett ökat 
bemanningsbehov samt sjukskrivningar. Anställda som under mars och april 
månad tillfälligt har arbetat på andra enheter har legat kvar med sina lönekostnader 
på anställande enhet. Ytterligare en återsökning av covidkostnader sker den 30 
november. 

 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 18 september år 2020 

• Bilaga - Tertialrapport 2 år 2020 Äldre- och omsorgsnämnden den 18 
sep år 2020 

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

 
Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
 
  



  PROTOKOLL 19 (23)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 51 Ledamotsinitiativ- Frågor kring driften 
av Hagtorps vård- och omsorgsboende 

 Dnr ÄON 20/0169 

Beslut 
Nämnden beslutar att ge Socialkontoret i uppgift att redovisa svar på de frågor 
som Vänsterpartiet ställt angående driften av Hagtorps vård- och 
omsorgsboende under sammanträdet den 28 september 2020. 

Sammanfattning 
Amal Yazigi (V) överlämnar på sittande möte en skrivelse med titeln 
Ledamotsfråga från Vänsterpartiet till Äldre – och omsorgsnämnden den 28 
september 2020 och vill med denna skrivelse lägga till ett nytt ärende på 
dagordningen.  

Beslutsunderlag 
• Vänsterpartiets skrivelse den 28 september 2020. 

Förslag till beslut 
Nämnden beslutar att ge Socialkontoret i uppgift att redovisa svar på de frågor 
som Vänsterpartiet ställt angående driften av Hagtorps vård- och 
omsorgsboende under sammanträdet den 28 september 2020. 
 

 
  



  PROTOKOLL 20 (23)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 52 Rapporter 
   

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

Rapport från Gårdsrådet på Dagcentralen i Bro 29 september 
2020 

Tidigare hade frågan ställts varför det inte fanns några representanter med från 
boende och anhöriga. Frågan besvarades på detta råd och det beror på att 
gårdsrådet enbart skall ägna sig åt byggnaden och omgivningarna: om jag 
fattade rätt. Det finns andra forum för detta.  

Renoveringar och liknande har skjutits upp sedan utbrottet av Covid-19.  

Café Fjärilen har haft stängt sedan utbrottet av Covid-19 och kommer fortsatt 
hålla stängt.    

Det finns en del lediga lägenheter för tillfället.   

Det är fortfarande problem med tomma träpallar som är en brandrisk. Det 
kommer leveranser varannan månad och sen står pallarna kvar till nästa 
leverans då man tar med den och lämnar nya. Sprinklers ska eventuellt  
installeras i soprummen som reagerar på höga temperaturer.  

Nästa råd äger rum i november. 

Socialchefens rapport  

Nedläggningen av Allégården gick snabbt. De flesta valde att flytta till 
Norrgården. Så flytten gick fort. Socialkontoret stod för alla flyttkostnader och 
andra eventuella extra kostnader som uppstod till följd av flytten.  

Besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden upphör 1/10. Riktlinjer och 
rutiner tas fram för att det ska fungera. Budskapet är att pandemin är inte över.  

En ansökan om att bli omsorgsboende har inkommit och prövning av anbudet 
pågår.  
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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 53 Delegationsbeslut 
1. Delegationslista avgiftsbeslut 200501 - 200531 

 Dnr ÄON 20/0008 
  

2. Delegationslista avgiftsbeslut 200701 - 200731 
 Dnr ÄON 20/0001 

  

3. Delegationslista avgiftsbeslut 200801-200831 
 Dnr ÄON 20/0008 

  

4. Delegationslista avgiftsbeslut 200601-200630 
 Dnr ÄON 20/0008 

  

 

 
  



  PROTOKOLL 22 (23)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 
2020-09-28 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

§ 54 Anmälningar 
1. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 85 - 

Taxa för kopiering av allmänna handlingar i Upplands-Bro kommun 
 Dnr KS 18/0468 

  

2. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 86 - 
Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro kommun enligt 16 § 
arkivlagen 
 Dnr KS 19/0488 

  

3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Särskild föreskrift om arkivvård i Upplands-Bro kommun enligt 16 
§ arkivlagen 
 Dnr KS 19/0488 

  

4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Grafisk profil 
 Dnr KS 19/0628 

  

5. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Program för mål och uppföljning av utförare av kommunala 
angelägenheter 2020-2022 
 Dnr KS 19/0720 

  

6. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 87 - 
Kommunikationspolicy 2020-2022 
 Dnr KS 20/0103 

  

7. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Kommunikationspolicy 2020-2022 
 Dnr KS 20/0103 

  

8. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Antagande av OPF-KL 18 
 Dnr KS 20/0128 

  

9. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 
2020 - Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommun 
 Dnr KS 20/0249 

  

10. Skrivelse rörande omsorgskapaciteten i kommunens äldreboenden 
 Dnr KS 20/0280 

  

11. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020 - 
Revisionsberättelse 2019 
 Dnr KS 20/0392 

  

12. Beslut från Kommunfullmäktiges sammanträde den 10 juni 2020, § 84 - 
Tertialrapport 1 med delårsbokslut januari till april 2020 för Upplands-Bro 
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kommun 
 Dnr KS 20/0422 

13. Information gällande Hjälpmedel Stockholm samt KommSyn 
 Dnr ÄON 20/0146 

  

 

 

 




