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Äldre- och omsorgsnämnden kallar till sammanträde 
Tid: måndagen den 24 januari 2022, kl 15:00 

Plats: Digitalt via Teams (eller Dävensö) 

Ordförande: Tina Teljstedt (KD) 

Sekreterare:  
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Kerstin Ahlin (S) 
Dag för justering, förslag:  måndagen den 31 januari 2022, kl. 10:00 

Temaärende – Bo bra också som årsrik i Upplands-Bro: Socialkontorets 
rapport avseende förslaget om rätt till vård- och omsorgsboende för de som är 
85 år och äldre 

Beslutsärenden 

1.  Svar på motion om att bo bra också årsrik i 
Upplands-Bro 
ÄON 19/0014 

Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår att 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva den del av 
Kommunfullmäktiges beslut § 55 som gäller rätt till vård- 
och omsorgsboende vid 85 år eller äldre, beslutat den 20 
mars 2019, för att beslutet strider mot rättspraxis och leder 
till kostnadsökningar. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att revidera 
kommunens riktlinje för biståndshandläggning och göra 
denna mer flexibel utifrån individuella behov. Riktlinjen ska 
ta mer hänsyn till otrygghet samt oro än den gör idag. 
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2.  Rapportering av ej verkställda och verkställda beslut 
avseende kvartal tre år 2021 
ÄON 21/0132 

Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets 

rapportering av ej verkställda och verkställda beslut avseende 
kvartal tre år 2021 till kommunens revisorer. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport av 
ej verkställda beslut och verkställt beslut avseende kvartal tre 
år 2021 till kommunfullmäktige. 

3.  Redogörelse avseende uppföljning - Humana Lillsjö 
Badväg 
ÄON 21/0046 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets redogörelse 
gällande uppföljning av Humana Lillsjö Badväg.  

Rapporter 
• Socialchefens rapport 

- Prisjustering Hagtorp 

• Ekonomisk rapport 

Delegationsbeslut 
1. Krav på vaccination mot Covid-19 vid nyrekrytering vid omsorgsnära 

arbete inom vård och omsorg 
2. Delegationslista avgiftsbeslut 211101 - 211130 
3. Delegationslista avgiftsbeslut 211201-211231 
4. Beslut om prioritering av biståndsbedömda insatser i ordinärt boende 
5. Beslut om prioritering av insatser inom vård- och omsorgsboende 
6. Beslut om avrådan från icke nödvändiga besök inom särskilt boende för 

äldre 
7. Beslut om att utse dataskyddsombud 

 

 

 



 
 

 

UPPDATERAD KALLELSE 3 (3)  

 Äldre- och omsorgsnämnden 
 Datum     
  2022-01-20     

 

Anmälningar 
1. Inbjudan till Äldreomsorgsdagen 1 mars 
2. Program Äldreomsorgsdagen 
3. Kommunfullmäktiges beslut § 190 - Val av ny ledamot i Äldre- och 

omsorgsnämnden efter Simon Norgren (SD) 
4. Kommunfullmäktiges beslut § 187 - Entledigande av Simon Norgren 

(SD) som ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden 
5. Kommunfullmäktiges beslut § 176 - Upplands-Bro kommuns 

Näringslivsstrategi 

 

Tina Teljstedt (KD) 
Ordförande 

 




