PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

2 (13)

Sammanträdesdatum:

2022-01-24

Innehållsförteckning
§1

Svar på motion om att bo bra också årsrik i
Upplands-Bro

3

§2

Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut avseende kvartal tre år
2021

8

§3

Redogörelse avseende uppföljning Humana Lillsjö Badväg

10

§4

Rapporter

11

§5

Delegationsbeslut

12

§6

Anmälningar

13

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

PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§1

Sammanträdesdatum:

2022-01-24

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

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.

Reservationer och särskilda uttalanden
Claus Engström (SD) och Carina Ferm (SD) reserverar sig mot beslutet och
lämnar en reservationstext för Sverigedemokraternas räkning som återfinns sist
i paragrafen.
Annelise Lindblom (V) reserverar sig mot beslutet och lämnar en
reservationstext för Vänsterpartiets räkning som återfinns sist i paragrafen.
Irene Eklöf (L) tillåts lämna en protokollsanteckning för Liberalernas räkning
som återfinns sist i paragrafen.

Sammanfattning
Den 13 juni 2018 inkom en motion till Kommunstyrelsen från Liberalerna om
att bo bra också som årsrik i Upplands-Bro kommun. Motionen bestod utav
fyra delförslag, vara förslag ”Rätt till vårdboende 85+” behandlas i detta
ärende. Socialkontoret redogör i sin rapport för motionens beslutsgång, från att
den inkom till kommunstyrelsen under 2018, till idag 2021.
Socialkontoret har under avsnittet risk- och konsekvensbedömningar
sammanställt de risker samt de konsekvenser som kontoret anser uppstår
om/när kommuninvånare ges rätt att få plats på vård- och omsorgsboende med
enbart ålder som kriterium, oavsett vilket behov som föreligger. Ett ökat tryck
på boendeplatser ger flera möjliga konsekvenser, framför allt ekonomiska, men
kontoret ser även en risk att personer som har ett stort behov utav en
boendeplats med heldygnsomsorg kan drabbas utav missförhållanden då de
trängs undan i kön.
Socialkontoret föreslår att Kommunfullmäktiges beslut § 55 som gäller rätt till
vård- och omsorgsboende vid 85 år eller äldre, beslutat den 20 mars 2019,
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upphävs för att beslutet strider mot rättspraxis och leder till kostnadsökningar.
Kontoret föreslår även att riktlinje för biståndshandläggning revideras så att
mer hänsyn tas till otrygghet samt oro jämfört med nuvarande riktlinje.
Enligt Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag § 54 ifrån sammanträdet
den 8 december 2021 ska ärendet tas om under Äldre- och omsorgsnämndens
nästkommande sammanträde, den 24 januari 2022 klockan 15:00. Detta på
grund av tekniska hinder under behandlingen.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 29 september 2021

•

Rapport avseende förslaget om rätt till vård- och omsorgsboende för
dem som är 85 år och äldre den 18 november 2021

•

Motion om att bo bra också årsrik i Upplands-Bro kommun den 13 juni
2018, Liberalerna

•

Äldre- och omsorgsnämndens beslut den 28 januari 2019 § 14

•

Kommunstyrelsens beslut den 6 mars 2019 § 34

•

Kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2019 § 55

•

Rapport Upplands-Bro kommun, Framtida boendeformer för äldre
november 2021, Enkätfabriken

•

Äldre- och omsorgsnämndens protokollsutdrag § 54 den 8 december
2021

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.

Förslag till beslut på sammanträdet
Claus Engström (SD) yrkar på återremiss med uppdraget till förvaltningen att
fokusera mer på förbättringar av serviceåtgärder för att resurssvaga 80-plussare
ska få den vård de behöver samt att de inte ska hamna mellan stolarna.
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Beslutsgång

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag, och finner att ärendet ska
avgöras idag. Sedan ställer ordföranden frågan om Äldre- och
omsorgsnämnden kan besluta enligt liggande förslag till beslut och finner att
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar enligt detta.
Votering begärs och genomförs där de som röstar på liggande förslag till beslut
säger ”Ja” och de som röstar på att liggande förslag ska avslås säger ”Nej”.
Under votering lämnas 5 ”Ja-röster” och 2 ”Nej-röster”. 4 ledamöter avstår från
att rösta. Ordföranden finner därmed att Äldre- och omsorgsnämnden har
beslutat i enlighet med liggande förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Ledamöter/tjänstgörande Ja
ersättare
Tina Teljstedt (KD)

X

Anders Åkerlind (M)

X

Irene Eklöf (L)

X

Johan Skånberg (L)

X

Berit Brofalk (C)

X

Nej

Claus Engström (SD)

X

Carina Ferm (SD)

X

Avstår

Kerstin Ahlin (S)

X

Juan Chacon (S)

X

Morgan Lindholm (S)

X

Annelies Lindblom (V)

X

Reservationstexter
Claus Engström (SD) och Carina Ferm (SD) lämnar följande
reservationsmotivering:
”Detta ärende baseras på en motion från liberalerna under 2018 och efter
utredning av förvaltningen godkände KF detta under 2019. Motionen var från
början rejält rörig då den innehöll 2 konkreta förslag (automatisk rätt till
vårdboende vid 85+ samt rätt till vårdboende när hemtjänst kostar mer)
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tillsammans med en begäran om att 2 andra saker skulle ”utredas” (skapa mer
trygghetsboende för 70+ samt utreda möjligheter att skapa attraktiva
seniorboenden).
Nu har ärendet ”kokat ned” till att i huvudsak handla om att ”automatisk rätt
till vårdboende för 85+” skall tas bort samt att socialkontoret nu vill ”skapa nya
riktlinjer för biståndshandläggning som är mer flexibel med hänsyn till
enskilda behov och ta mer hänsyn till otrygghet/oro än man gör
idag”.
Orsaken till att alliansen/förvaltningen vill plocka bort ”85+” anges vara
rädslan för ”social dumpning” där de målar upp en bild av att pensionärer från
andra kommuner kräver att få bosätta sig i U-B och åtnjuta ”85+”. Kommunens
jurist hänvisar till 3 domar i Kammarrätten, som inte är styrande men möjligen
speglar tidigare "praxis".
Möjligheten att få ett vårdboende är ju i vanliga fall bistånds/behovs-prövat
och ”85+” förslaget var ju ett sätt att garantera en 85+ rätten till ett vårdboende.
Enligt SDs uppfattning var, och är, det ett sätt att tillförsäkra resurs-svaga 85+
individer en vårdplats utan att behöva kämpa för saken, vilket de i normala fall
inte klarar av. Alla 85+ har inte resursstarka vänner/släktingar som kan tala för
deras sak.
Det är juridiskt tillåtet att skapa en serviceåtgärd där förvaltningen automatiskt
prövar en 85+ behov av vårdboende, utan att det diskriminerar övriga sökande”
Annelise Lindblom (V) lämnar följande reservationsmotivering för
Vänsterpartiets räkning:
”Vänsterpartiet reserverar sig mot att ÄON upphäver ett tidigare Kf-beslut att
sk årsrika, alltså äldre personer 85+, har rätt till en plats på ett vårdboende.
Vi anser att ”politik för ett meningsfullt åldrande” förutsätter respekt för att en
mentalt frisk person vid den åldern bemyndigas att själv avgöra och bedöma
sitt behov av ett äldreboende. Äldre bör själva få välja hur de vill bo.
Vi ser ingen risk att äldre personer lättvindigt skulle utnyttja rätten till att flytta
till ett äldreboende om de inte faktiskt upplever ett starkt fysiskt eller mentalt
behov av det.
Men vi menar att skrivningen vårdboende skulle kunna ändras till ”vård/
äldreboende”. Med äldreboende avser vi då inte bara vård och omsorgsboende
utan också olika typer av trygghets- och seniorboenden. Den
självbestämmanderätten borde finnas för en 85+are.”
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Protokollsanteckning

Irene Eklöf (L) tillåts lämna följande protokollsanteckning för Liberalernas
räkning:
” Liberalerna anser att dagens krav för att få en plats på vård- och
omsorgsboende är för rigida. Större hänsyn måste tas till den enskildes
upplevelse av oro och otrygghet. Även ålder är en faktor att ta hänsyn till i
bedömningen, tillsammans med behov av fysisk hjälp och den enskildes
upplevelse av oro och otrygghet.
Dagens förslag om att revidera riktlinjen för biståndshandläggning är ett steg i
rätt riktning.”

Beslutet skickas till:
•
•
•
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Kommunstyrelsen
Avdelningschef Äldre- och omsorgsavdelningen
Enhetschef Bistånd
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Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut avseende kvartal tre
år 2021
Dnr ÄON 21/0132

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.

Sammanfattning
Kommunen 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).
Rapporteringsperiod för kvartal tre till IVO är mellan den 1 oktober och 31
oktober 2021. Vid rapporteringstillfället för kvartal tre 2021 fanns det ett ej
verkställt beslut. Fyra beslut som tidigare inrapporterats som ej verkställda
beslut har verkställts eller avslutats under perioden. Två ärenden har avslutats
då sökande tagit åter ansökan och två beslut är verkställda. Samtliga beslut
avser insats avseende äldreomsorg enligt SoL.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 2 december 2021

•

Statistikrapport

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.

Beslutsgång
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag,
och finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar enligt detta.
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Beslutet skickas till:
•
•
•
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Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Ansvarig revisor EY
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Redogörelse avseende uppföljning Humana Lillsjö Badväg
Dnr ÄON 21/0046

Beslut
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets redogörelse gällande
uppföljning av Humana Lillsjö Badväg.

Sammanfattning
Socialkontoret genomförde en avtalsuppföljning i april 2021. Resultatet av
uppföljningen visade att det fanns brister som verksamheten fick möjlighet att
åtgärda samt redovisa vidtagna och planerade åtgärder. Vidtagna och planerade
åtgärder bedömdes inte ändra resultatet från uppföljningen i april 2021.
I slutet av juni inkommer ett klagomål gällande Lillsjö Badväg. Klagomål och
genomförd avtalsuppföljning föranleder fortsatt uppföljning av verksamheten
genom möten med regionchef för Humana och ledningen på Lillsjö Badväg.
Utöver bokade möten genomförs två oanmälda tillsynsbesök i verksamheten.
I slutet av november inkommer ytterligare ett klagomål gällande Lillsjö
Badväg.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 2021-12-14

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

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

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Enhetschef, biståndsenhet äldre och omsorg
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Rapporter

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
presenterar aktuell lagstiftning samt
rättspraxis gällande lagliga möjligheter att erbjuda vård- och omsorgsboende
utan behovsprövning.

Socialchefens rapport
Prisjustering Hagtorp
Prisjustering har skett enligt avtal med Attendo. I avtalet framgår att
ersättningen ska vara fast till och med 2020-12-31 och därefter ska ersättningen
per vårddygn justeras årsvis med 80% av omsorgsprisindex (OPI, fastställdes
till 1,5% av SKR för 2021) efter begäran om justering. Begäran om justering
har inkommit i rätt tid, och ersättningen har nu höjts till 1572 kr per vårddygn
från och med den 1 januari 2022.
Covid-19
Den fjärde vågen har slagit hårt mot våra medarbetare och har resulterat i hög
personalfrånvaro och ett fortsatt ansträngt läge trots att karantänsreglerna har
förändrats. Ett ordförandebeslut har fattats som ger möjlighet att prioritera
bland de insatser som är beviljade den enskilde. Mat, medicin och absolut
nödvändig personlig omvårdnad behöver prioriteras. Utfallet av detta kommer
att avrapporteras till nämnden vid ett senare tillfälle.
På Kungsgården har ett covid-19-utbrott skett och de allra flesta är nu
friskförklarade. Även Lillsjö badväg och Hagtorp har ett utbrott. Individerna
verkar inte bli lika sjuka under denna våg vilket är positivt.
Vi har också uppmanat till att undvika onödiga besök på våra boenden, samt att
tänka över hur många man är som kommer för besök samtidigt. Det är viktigt
att vi undviker att få in smitta den vägen.
Den öppna, förebyggande verksamheten är just nu stängd för besökare, och
medarbetare därifrån stöttar upp i övrig verksamhet. Så fort vi kan öppnar vi
upp igen.
Broddar
Utdelning av broddar via Kundcenter till medborgare över 75 år har inletts.
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Delegationsbeslut

1.

Krav på vaccination mot Covid-19 vid nyrekrytering vid omsorgsnära
arbete inom vård och omsorg
Dnr KS 21/0001

2.

Delegationslista avgiftsbeslut 211101 - 211130
Dnr ÄON 21/0013

3.

Delegationslista avgiftsbeslut 211201-211231
Dnr ÄON 21/0013

4.

Beslut om prioritering av biståndsbedömda insatser i ordinärt boende
Dnr ÄON 22/0002

5.

Beslut om prioritering av insatser inom vård- och omsorgsboende
Dnr ÄON 22/0002

6.

Beslut om avrådan från icke nödvändiga besök inom särskilt boende för
äldre
Dnr ÄON 22/0002

7.

Beslut om att utse dataskyddsombud
Dnr ÄON 22/0001
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Anmälningar

1.

Inbjudan till Äldreomsorgsdagen 1 mars
Dnr ÄON 22/0011

2.

Program Äldreomsorgsdagen
Dnr ÄON 21/0008

3.

Kommunfullmäktiges beslut § 190 - Val av ny ledamot i Äldre- och
omsorgsnämnden efter Simon Norgren (SD)
Dnr KS 21/0033

4.

Kommunfullmäktiges beslut § 187 - Entledigande av Simon Norgren (SD)
som ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden
Dnr KS 21/0033

5.

Kommunfullmäktiges beslut § 176 - Upplands-Bro kommuns
Näringslivsstrategi
Dnr KS 21/0548
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