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§ 46 Verksamhetsplan 2022 - Äldre- och 
omsorgsnämnden 

 Dnr ÄON 21/0004 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan för år 2022 
enligt Socialkontorets förslag med följande ändring: 

”LOV-ersättningen för hemtjänst samt vård- och omsorgsboende uppräknas 
med vardera 2%. Därutöver görs en specifik satsning inom båda områdena 
avseende bemanning om motsvarande 4% av LOV-ersättningen som ges som 
en villkorad bemanningspeng.” 

Särskilda uttalanden 
Kerstin Ahlin (S), Juan Chacon (S) och Anni Ullberg (S) deltar inte i beslutet. 
Kerstin Ahlin (S) tillåts lämna en protokollsanteckning för 
Socialdemokraternas räkning som återfinns sist i paragrafen. 

Claus Engström (SD) och Simon Norgren (SD) deltar inte i beslutet. 

Annelies Lindblom (V) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställde övergripande mål och budget för år 2022 vid 
sitt sammanträde den 9 juni år 2021. Utifrån kommunfullmäktiges beslut har 
verksamhetsplan för år 2022 upprättas för Äldre- och omsorgsnämnden. För år 
2022 har alla nämnder även fått tilldelade uppdrag med prioriterade områden 
beskrivna. Interkontrollplan ingår även i årets verksamhetsplan.  

Budgetram 2022 för Äldre- och omsorgsnämnden uppgår till 249 100 tkr. Det 
är en ökning av nettoramen med 28 440 tkr jämfört med 2021 bestående av 
volymökning med 12 400 tkr och särskild satsning med 16 040 tkr. 

Nämndmål, indikatorer, uppdrag, internkontrollplan och fullständig budget 
presenteras i sin helhet i bifogad bilaga, Äldre- och omsorgsnämndens 
verksamhetsplan år 2022. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2021 

• Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsplan 2022 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan för år 2022 enligt 
Socialkontorets förslag. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Tina Teljstedt (KD) föreslår att Äldre- och omsorgsnämnden ska besluta att 
fastställa verksamhetsplan för år 2022 enligt Socialkontorets förslag med 
följande ändring: 

”LOV-ersättningen för hemtjänst samt vård- och omsorgsboende uppräknas 
med vardera 2%. Därutöver görs en specifik satsning inom båda områdena 
avseende bemanning om motsvarande 4% av LOV-ersättningen som ges som 
en villkorad bemanningspeng.” 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut vilket är 
ordförandens förslag eftersom ingen har yrkat på kontorets förslag till beslut, 
och finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Protokollsanteckning 
Kerstin Ahlin (S) tillåts lämna följande protokollsanteckning för 
Socialdemokraternas räkning:  

 
”Vi har många likheter i våra ambitioner för Äldreomsorgsnämnden men det 
finns skillnader. 

• Vi vill ha en bra personalkontinuitet. Er skattesänkning motsvarar en 
minskning av 18 underskötersketjänster. 

• Vi vill behålla serviceboendet i Bro. 
• Vi vill inför avgiftsfria trygghetslarm och broddar. 
• Vi vill köpa in tvåsitsiga elcyklar till våra äldreboenden.” 

 
 

Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
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§ 47 Äldre- och omsorgsnämndens 
lokalinventeringsrapport år 2021 

 Dnr ÄON 21/0105 

Beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner Äldre- och omsorgsnämndens 

lokalinventeringsrapport. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar rapporten till 
Kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Särskilda uttalanden 
Claus Engström (SD) och Simon Norgren (SD) deltar inte i beslutet. Bo 
Nersing (SD) tillåts lämna en protokollsanteckning för Sverigedemokraternas 
räkning som återfinns i slutet av paragrafen.  

Sammanfattning 
Syftet med kommunens lokalresursplanering är att säkerställa en effektiv 
användning av lokaler/anläggningar, strategisk och långsiktig planering samt 
en väl fungerande samverkan i lokalförsörjningsfrågor mellan kommunens 
verksamheter. 

Arbetet med att ta fram lokalförsörjningsplanen för perioden 2023-2030 är 
påbörjad. I den processen ingår att respektive nämnd ska besluta om en 
inventeringsrapport som beskriver nämndens kommande behov av lokaler.  
Nämndernas inventeringsrapporter sammanställs till en lokalbehovsrapport 
som ligger till grund för de prioriteringar som görs i lokalförsörjningsplanen 
som kommunstyrelsen beslutar om i samband med budget 2023. 

Lokalbehoven inom äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområde har 
identifierats på kort och på lång sikt. Ett stort behov finns av att etablera icke 
biståndsbedömt trygghetsboende, vilket även uppmärksammats tidigare år. I 
bilagd lokalinventeringsrapport presenteras analys samt nämndens identifierade 
behov i sin helhet.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 29 september år 2021 

• Äldre- och omsorgsnämndens lokalinventeringsrapport 

• Anvisningar lokalförsörjningsplan 2023 
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Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner Äldre- och omsorgsnämndens 

lokalinventeringsrapport. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar rapporten till 
Kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och finner att 
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Protokollsanteckning 
Bo Nersing (SD) tillåts lämna följande protokollsanteckning för 
Sverigedemokraternas räkning:  
 
”Sverigedemokraterna noterar kortsiktigheten i nämndens beslut, och deltar ej i 
beslutet, men lämnar följande anteckning till protokollet.  

Sommaren 2020 beslutade nämnden att avveckla Allégården med 16 platser.  

Trots detta har man idag - enligt redovisningen - tillgång till 76 lediga platser, 
och önskar ytterligare 60 - 70 ytterligare platser till 2025, vilket enligt dagens 
redovisning innebär mer än en fördubbling av dagens ca 125 st belagda enligt 
dagens redovisning.” 

 
Beslutet skickas till: 

• Kommunstyrelsen 
• Avdelningschef äldre- och omsorgsavdelningen 
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§ 48 Avtalsuppföljning Humana Lillsjö 
Badväg 

 Dnr ÄON 21/0113 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets avtalsuppföljning på 
Humana Lillsjö badväg vård- och omsorgsboende som genomfördes den 28e 
samt den 29e april år 2021. 

Särskilda uttalanden 
Claus Engström (SD) och Simon Norgren (SD) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 
Avtalsuppföljning genomfördes på Humana Lillsjö badväg i april år 2021. 
Uppföljningen genomfördes under två dagar för att täcka samtliga områden 
inom såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård. 72 avtalspunkter följdes upp. 
52 av dessa bedömdes helt uppfyllda och 20 avtalspunkter bedömdes delvis 
uppfyllda. Därefter har verksamheten fått inkomma med en handlingsplan 
utifrån de förbättringsområden som uppmärksammades.  

Socialkontoret gör bedömningen att Humana Lillsjö badväg har ett väl 
dokumenterat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Rutiner 
upprättas i hög grad på central nivå inom Humana dock saknas lokal 
anpassning till viss del. Ett exempel är området egenkontroll där ett tydligt 
årshjul finns men dokumentation av resultat delvis saknas.  

Socialkontoret bedömer att fortsatt regelbunden uppföljning är nödvändig och 
att denna ska planeras i samråd med verksamheten. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 27 september år 2021 

• Avtalsuppföljning Humana Lillsjö badväg 

• Kvalitetsuppföljning Humana Lillsjö badväg hälso- och sjukvård 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets avtalsuppföljning på 
Humana Lillsjö badväg vård- och omsorgsboende som genomfördes den 28e 
samt den 29e april år 2021. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och finner att 
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 
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Beslutet skickas till: 

• Avdelningschef äldre- och omsorgsavdelningen 
• Enhetschef biståndsenheten  
• Verksamhetschef Humana Lillsjö badväg 
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§ 49 Rapportering av ej verkställda och 
verkställda beslut per den 31 augusti 
2021 

 Dnr ÄON 21/0107 

Beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering 

av ej verkställda och verkställda beslut den 31 augusti 2021 till 
kommunens revisorer. 

2. Äldre och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport av ej 
verkställda beslut och verkställda beslut den 31 augusti 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 31augusti 2021 fanns det fem ej verkställda beslut 
avseende äldreomsorg enligt SoL. Fyra beslut som tidigare inrapporterats som 
ej verkställt har avslutats under perioden. Beslutet avser insats avseende 
äldreomsorg enligt SoL. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 20 september 2021 

• Statistikrapport 

Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering 

av ej verkställda och verkställda beslut den 31 augusti 2021 till 
kommunens revisorer. 

2. Äldre och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport av ej 
verkställda beslut och verkställda beslut den 31 augusti till 
kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och finner att 
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 
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Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige 
• Kommunens revisorer 
• Ansvarig revisor EY 
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§ 50 Val av ny kontaktpolitiker för Hagtorp 
mandatperioden 2018–2022 

 Dnr ÄON 19/0024 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att bordlägga ärendet. 

Sammanfattning 
Beslut om att införa kontaktpolitiker i Äldre- och omsorgsnämndens 
verksamheter togs den 28 januari 2019. Under våren uppstod en ledig plats 
som kontaktpolitiker vid Hagtorp, och en ny kontaktpolitiker behöver därför 
utses tillsammans med Klaus Dürhagen (MP).  

Målsättningen och syftet med att utse kontaktpolitiker är att få bättre kunskap 
om och inblick i nämndens verksamhetsområden. Som kontaktpolitiker har du 
även möjlighet att se kopplingen mellan nämndens beslut och resultat/ 
konsekvenser ute i verksamheten. Kontaktpolitikern blir även en av flera 
kontaktvägar mellan nämnden och brukare/anhöriga. 

Besöken ska rapporteras till nämnden muntligt eller skriftligt vid nämndens 
närmaste sammanträde efter besöket och ersätts med timarvode till högst 8 
timmar per ledamot och år. Ytterligare information om uppdraget finner du i 
riktlinjerna för kontaktpolitiker. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2021 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden utser XX (x) till kontaktpolitiker för Hagtorp 
(tillsammans med tidigare valda Klaus Dürhagen (MP)) under mandatperioden 
2018-2022.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tina Teljstedt (KD) föreslår att ärendet bordläggs. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, förslag om 
bordläggning, och finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 
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Beslutet skickas till: 

• Den valde 
• Enhetschef Hagtorp 
• Förtroendemannaregistret 
• Politisk sekreterare 
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§ 51 Rapporter 
 
Rapport från gårdsråd vid dagcentralen, Kungsängen  
Anni Ullberg (S), kontaktpolitiker för gårdsråd vid dagcentralen, Kungsängen, 
informerar nämnden om de frågor som togs upp på gårdsrådet den 14 oktober. 
 
Socialchefens rapporter 
Covid-19  
Regionen signalerar att det just nu är ett tufft läge inom vården, vilket både 
beror på covid-19 och RS-viruset (vilket kan drabba små barn och sköra äldre). 
 
Säsongsinfluensan närmar sig och regionen bedömer att det finns risk för 
kraftig spridning av influensan denna säsong. 
Vi går nu ut med information till anhöriga om att man inte ska vistas i våra 
verksamheter vid symptom för att minska smittspridning. 
 
I Upplands-Bro och i Håbo minskar smittotalen just nu, men våra kommuner är 
inte isolerade från andra kommuner där spridningen är högre. 
Inga personer är just nu drabbade av covid-19 inom Äldre- och 
omsorgsnämndens verksamheter, men en person är smittad av RS-virus. 
 
Inom vård- och omsorg finns fortsatt samma krav på skyddsutrustning som 
tidigare. Vi fortsätter upprätthålla ett förråd med skyddsutrustning, och vi 
inväntar lagstiftning på området. 
 
Kungsgården 
Hissen på Kungsgården fungerar bristfälligt och är felanmäld till Upplands-
Brohus. Den behöver repareras och eventuellt bytas ut. Tyvärr finns det endast 
en hiss på Kungsgården, vilket betyder att verksamheten behöver anpassas 
under den tid det tar att åtgärda problemet.  
 
Ekonomisk rapport 

Nuläget är att vård- och omsorgsboende har en bättre prognos än vad som 
tidigare redovisats med ett mindre underskott, minus 1,4 miljoner kronor. 
Prognosen har förbättrats på grund av att fler boende har flyttat in på 
Norrgården. 

Hemtjänsten har en negativ prognos, minus 5 miljoner vilket beror på att fler 
personer behöver hemtjänst. Totalt har Äldre- och omsorgsnämnden en positiv 
prognos på 4,4 miljoner kronor för året. 

Årets covidkostnader uppgår för närvarande till 13,9 miljoner kronor. Det finns 
ännu inga besked gällande statsbidrag för covid-19-relaterade kostnader år 
2021. 
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§ 52 Delegationsbeslut 
1. Beslut om statsbidrag till regioner och kommuner 2020 (omgång 3) för att 

ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19 
 Dnr ÄON 20/0154 

  

2. Delegationslista avgiftsbeslut 210901 - 210930 
 Dnr ÄON 21/0013 
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§ 53 Anmälningar 
1. Inbjudan till digitalt seminarium om rehabilitering och återhämtning 27 

oktober 
 Dnr SN 21/0104 

  

2. Månadsrapport 2021-08 från Patientnämnden avseende Kommunal vård 
Upplands Bro CRM:0001236 
 Dnr ÄON 21/0031 

  

 

 

 




