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§ 12 Ansökan om föreningsbidrag 2002 - 
PRO Kungsängen 

 Dnr ÄON 22/0055 

Beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar PRO Kungsängen 

föreningsbidrag med 54 890 kronor för verksamhetsåret 2022. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar PRO Kungsängen 10 000 kr 
som ett extra föreningsbidrag till pensionärsföreningar 2022 för 
deras arbete med ett meningsfullt och hälsosamt åldrande samt att 
de förebygger social isolering hos Upplands-Bro kommuns 
pensionärer under pandemin. 

Sammanfattning 
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som 
är under 65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och 
sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 
Föreningar och organisationer som riktar sig till pensionärer tillhör denna 
kategori.  

Socialkontoret anser att PRO Kungsängen uppfyller kraven på att erhålla 
föreningsbidrag ifrån Äldre- och omsorgsnämnden då föreningens verksamhet 
kompletterar socialtjänstens arbete. Då Äldre- och omsorgsnämndens 
budgeterade medel för föreningsbidrag är begränsade föreslår socialkontoret att 
samtliga pensionärsföreningar erhåller ett grundbidrag på 110 kronor per 
medlem. PRO Kungsängen erhåller bidrag med 54 890 kronor för 
verksamhetsåret 2022.  

Slutligen föreslår socialkontoret att PRO Kungsängen erhåller 10 000 kronor 
som ett extra föreningsbidrag till pensionärsföreningar 2022 för deras arbete 
för ett meningsfullt och hälsosamt åldrande samt att de förebygger social 
isolering hos Upplands-Bro kommuns pensionärer under pandemin. 

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2022 

 PRO Kungsängens ansökan om föreningsbidrag för verksamhetsåret 
2022 med tillhörande bilagor 
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Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar PRO Kungsängen 

föreningsbidrag med 54 890 kronor för verksamhetsåret 2022. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar PRO Kungsängen 10 000 kr 
som ett extra föreningsbidrag till pensionärsföreningar 2022 för 
deras arbete med ett meningsfullt och hälsosamt åldrande samt att 
de förebygger social isolering hos Upplands-Bro kommuns 
pensionärer under pandemin. 

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: 

  
 PRO Kungsängen 
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§ 13 Ansökan om föreningsbidrag 2022 - 
Kalevas Seniorer 

 Dnr ÄON 22/0061 

Beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar Kalevas Seniorer föreningsbidrag 

med 11 550 kronor för verksamhetsåret 2022. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar Kalevas Seniorer 35 000 kronor 
för sitt arbete med finska pensionärer bosatta i Upplands-Bro kommun. 

3. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar Kalevas Seniorer 10 000 kr som 
ett extra föreningsbidrag till pensionärsföreningar 2022 för deras arbete 
med ett meningsfullt och hälsosamt åldrande samt att de förebygger 
social isolering hos Upplands-Bro kommuns pensionärer under 
pandemin. 

Sammanfattning 
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som 
är under 65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och 
sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 
Föreningar och organisationer som riktar sig till pensionärer tillhör denna 
kategori.  

Socialkontoret anser att Kalevas Seniorer uppfyller kraven på att erhålla 
föreningsbidrag ifrån Äldre- och omsorgsnämnden då föreningens verksamhet 
kompletterar socialtjänstens arbete. Då Äldre- och omsorgsnämndens 
budgeterade medel för föreningsbidrag är begränsade föreslår socialkontoret att 
samtliga pensionärsföreningar erhåller ett grundbidrag på 110 kronor per 
medlem. Kalevas Seniorer erhåller bidrag med 11 550 kronor för 
verksamhetsåret 2022. 

Socialkontoret föreslår att Kalevas Seniorer erhåller 35 000 kronor för sitt 
arbete med finska pensionärer då Upplands-Bro kommun är ett finskt 
förvaltningsområde. 

Slutligen föreslår socialkontoret att Kalevas Seniorer erhåller 10 000 kronor 
som ett extra föreningsbidrag till pensionärsföreningar 2022 för deras arbete 
för ett meningsfullt och hälsosamt åldrande samt att de förebygger social 
isolering hos Upplands-Bro kommuns pensionärer under pandemin. 
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Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2022 

 Kalevas Seniorers ansökan om föreningsbidrag för verksamhetsåret 
2022 med tillhörande bilagor 

Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar Kalevas Seniorer föreningsbidrag 

med 11 550 kronor för verksamhetsåret 2022. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar Kalevas Seniorer 35 000 kronor 
för sitt arbete med finska pensionärer bosatta i Upplands-Bro kommun. 

3. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar Kalevas Seniorer 10 000 kr som 
ett extra föreningsbidrag till pensionärsföreningar 2022 för deras arbete 
med ett meningsfullt och hälsosamt åldrande samt att de förebygger 
social isolering hos Upplands-Bro kommuns pensionärer under 
pandemin. 

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: 

  
 Kalevas Seniorer 
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§ 14 Ansökan om föreningsbidrag 2022 - 
PRO Bro 

 Dnr ÄON 22/0063 

Beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar PRO Bro föreningsbidrag 

med 29 810 kronor för verksamhetsåret 2022. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar PRO Bro 10 000 kronor som 
ett extra föreningsbidrag till pensionärsföreningar 2022 för deras 
arbete för ett meningsfullt och hälsosamt åldrande samt att de 
förebygger social isolering hos Upplands-Bro kommuns pensionärer 
under pandemin. 

Sammanfattning 
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som 
är under 65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och 
sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 
Föreningar och organisationer som riktar sig till pensionärer tillhör denna 
kategori.  

Socialkontoret anser att PRO Bro uppfyller kraven på att erhålla 
föreningsbidrag ifrån Äldre- och omsorgsnämnden då föreningens verksamhet 
kompletterar socialtjänstens arbete. Då Äldre- och omsorgsnämndens 
budgeterade medel för föreningsbidrag är begränsade föreslår socialkontoret att 
samtliga pensionärsföreningar erhåller ett grundbidrag på 110 kronor per 
medlem. PRO Bro erhåller bidrag med 29 810 kronor för verksamhetsåret 
2022.  

Slutligen föreslår socialkontoret att PRO Bro erhåller 10 000 kronor som ett 
extra föreningsbidrag till pensionärsföreningar 2022 för deras arbete för ett 
meningsfullt och hälsosamt åldrande samt att de förebygger social isolering hos 
Upplands-Bro kommuns pensionärer under pandemin. 

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2022 

 PRO Bro ansökan om föreningsbidrag för verksamhetsåret 2022 
med tillhörande bilagor 
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Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar PRO Bro föreningsbidrag 

med 29 810 kronor för verksamhetsåret 2022. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar PRO Bro 10 000 kronor som 
ett extra föreningsbidrag till pensionärsföreningar 2022 för deras 
arbete för ett meningsfullt och hälsosamt åldrande samt att de 
förebygger social isolering hos Upplands-Bro kommuns pensionärer 
under pandemin. 

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: 

  
 PRO Bro 

 
  



  

PROTOKOLL 9 (20)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-05-02 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 15 Ansökan om föreningsbidrag 2022 - 
SPF Seniorerna Vikingarna i Upplands-
Bro 

 Dnr ÄON 22/0070 

Beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar SPF Seniorerna Vikingarna i 

Upplands-Bro föreningsbidrag med 46 750 kronor för 
verksamhetsåret 2022. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar SPF Seniorerna Vikingarna i 
Upplands-Bro 10 000 kr som ett extra föreningsbidrag till 
pensionärsföreningar 2022 för deras arbete med ett meningsfullt och 
hälsosamt åldrande samt att de förebygger social isolering hos 
Upplands-Bro kommuns pensionärer under pandemin. 

Sammanfattning 
Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som 
är under 65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, hälso- och 
sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt förebyggande verksamhet. 
Föreningar och organisationer som riktar sig till pensionärer tillhör denna 
kategori.  

Socialkontoret anser att SPF Seniorerna Vikingarna i Upplands-Bro uppfyller 
kraven på att erhålla föreningsbidrag ifrån Äldre- och omsorgsnämnden då 
föreningens verksamhet kompletterar socialtjänstens arbete. Då Äldre- och 
omsorgsnämndens budgeterade medel för föreningsbidrag är begränsade 
föreslår socialkontoret att samtliga pensionärsföreningar erhåller ett 
grundbidrag på 110 kronor per medlem. SPF Seniorerna Vikingarna i 
Upplands-Bro erhåller bidrag med 46 750 kronor för verksamhetsåret 2022.  

Slutligen föreslår socialkontoret att SPF Seniorerna Vikingarna i Upplands-Bro 
erhåller 10 000 kronor som ett extra föreningsbidrag till pensionärsföreningar 
2022 för deras arbete för ett meningsfullt och hälsosamt åldrande samt att de 
förebygger social isolering hos Upplands-Bro kommuns pensionärer under 
pandemin. 

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 4 april 2022 

 SPF Seniorerna Vikingarna i Upplands-Bros ansökan om 
föreningsbidrag för verksamhetsåret 2022 med tillhörande bilagor 
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Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar SPF Seniorerna Vikingarna i 

Upplands-Bro föreningsbidrag med 46 750 kronor för 
verksamhetsåret 2022. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar SPF Seniorerna Vikingarna i 
Upplands-Bro 10 000 kr som ett extra föreningsbidrag till 
pensionärsföreningar 2022 för deras arbete med ett meningsfullt och 
hälsosamt åldrande samt att de förebygger social isolering hos 
Upplands-Bro kommuns pensionärer under pandemin. 

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: 

  
 SPF Seniorerna Vikingarna i Upplands-Bro 
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§ 16 Kvalitetsberättelser år 2021 - Äldre- och 
omsorgsnämnden 

 Dnr ÄON 22/0068 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner redovisning av kvalitetsberättelser 
från verksamheter i intern och extern regi. 

Särskilda uttalanden 
Claus Engström (SD) och Carina Ferm (SD) avstår från att delta i beslutet. 
Claus Engström (SD) tillåts att lämna en protokollsanteckning för 
Sverigedemokraternas räkning som återfinns sist i paragrafen. 

Annelies Lindblom (V) avstår från att delta i beslutet. 

Sammanfattning 
Samtliga verksamheter inom Äldre- och omsorgsnämndens ansvarsområde, 
oavsett regi, ska inkomma med en kvalitetsberättelse senast den första mars 
(1/3) varje år. Humana Lillsjö Badväg har stoppdag första april (1/4) enligt 
avtal. Kvalitetsberättelsen ska beskriva hur verksamhetens kvalitetsarbete 
under föregående år har bedrivits. Den ska ge svar på vilka resultat som har 
uppnåtts inom verksamhetens kvalitetsarbete samt vilka åtgärder som är 
vidtagna för att säkra kvaliteten. 

Äldre- och omsorgsnämnden har framfört önskemål om att alla nämndens 
verksamheter ska följas upp och presenteras på ett likvärdigt sätt, oavsett regi. 
Samtliga verksamheter har blivit ombedda att nyttja den mall för 
kvalitetsberättelse som är utarbetad av socialkontorets kvalitetsteam, i syfte att 
uppnå nämndens önskemål. 

Samtliga berättelser har granskats av kvalitetsutvecklare som har lämnat 
återkoppling till verksamheterna. Kvalitetsutvecklare har sedan gjort en analys 
och ger förslag på aktiviteter för att förbättra verksamheternas systematiska 
kvalitetsarbete.  

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 5 april år 2022 

 Kvalitetsberättelse Biståndsenheten, bilaga 1 

 Kvalitetsberättelse Attendo Hagtorp, bilaga 2 

 Kvalitetsberättelse Humana Lillsjö badväg, bilaga 3 

 Kvalitetsberättelse Vardaga Villa Silvertorget, bilaga 4 

 Kvalitetsberättelse Kungsgården, bilaga 5 
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 Kvalitetsberättelse Norrgården, bilaga 6 

 Kvalitetsberättelse Hemtjänst egen regi, bilaga 7 

 Kvalitetsberättelse Destinys care, bilaga 8 

 Kvalitetsberättelse Proffssystern, bilaga 9 

 Kvalitetsberättelse Förebyggande enheten, bilaga 10 

 Kvalitetsberättelse Hälso- och sjukvårdsenheten, bilaga 11 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner redovisning av kvalitetsberättelser 
från verksamheter i intern och extern regi. 

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

Protokollsanteckning  
Claus Engström (SD) lämnar följande protokollsanteckning för 
Sverigedemokraternas räkning: 

"SD tycker det är synd att förvaltningen inte jämför kvalitetsutfallet för 
verksamheten i egen regi med de externa aktörerna. 

Vi saknar därmed möjligheten att kunna bedöma, vad fungerar bäst, privata 
aktörer eller verksamheten i egen regi?" 

Beslutet skickas till: 

 Verksamhetschef Lillsjö Badväg 
 Verksamhetschef Attendo Hagtorp 
 Verksamhetschef Villa Silvertorget 
 Verksamhetschef Destinys Care 
 Verksamhetschef Proffssystern 
 Samtliga enhetschefer inom äldre- och omsorgskontoret 
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§ 17 Revidering delegationsordning Äldre- 
och omsorgsnämnden 

 Dnr ÄON 21/0089 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner föreslagna revideringar i 
delegationsordningen. 

Sammanfattning 
Socialkontoret gör två gånger per år en kontroll av att delegationsordningen är 
uppdaterad och korrekt.  Nu aktuell revidering innehåller smärre justeringar 
som att föreslå överlåtande av beslutanderätten till annan delegat.  

Beslut om anmälan till IVO enligt lex Sarah förslås ändras från socialchef till 
avdelningschef. Beslut om att föra nämndens talan i allmän- eller 
förvaltningsdomstol samt att utse ombud föreslås ändras från socialchef till 
avdelningschef. 

Förslag till reviderad delegationsordning är i bilaga markerade i röd text 

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 5 april 2022 

 Bilaga 1 – Äldre- och omsorgsnämndens reviderade delegationsordning  

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner föreslagna revideringar i 
delegationsordningen. 

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: 

 Samtliga chefer inom äldre- och omsorgsavdelningen 
 Juridikenheten för publicering i kommunens författningssamling  
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§ 18 Yttrande - Rekommendation om 
överenskommelse länsövergripande 
samverkan kring hälsa, vård och 
omsorg 

 Dnr ÄON 21/0137 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att 

1. Anta Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring 
hälsa, vård och omsorg. 

2. Meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 30 juni 2022 med e-post 
till registrator@storsthlm.se. 

Sammanfattning 
Storsthlm har tillsammans med Region Stockholm tagit fram ett förslag till 
Huvudöverenskommelse för samverkan inom hälsa, vård och omsorg i 
Stockholms län (HÖK). För att underlätta och samordna när insatser ges från 
både kommun och region finns flera länsövergripande överenskommelser som 
reglerar samverkan och ansvarsfördelning inom olika sakområden inom vård 
och omsorg. Det har dock saknats en huvudöverenskommelse med dels 
gemensam målsättning och gemensamma utgångspunkter samt dels principer 
om samverkan på olika nivåer. Den föreslagna huvudöverenskommelsen börjar 
gälla tidigast 1 juli 2022, eller efter att samtliga parter har beslutat att anta 
överenskommelsen. 

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 25 mars 2022 

 Rekommendation om att anta Huvudöverenskommelse om 
länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK 

 Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, 
vård och omsorg 

 Riktlinje för länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg- 
Riktlinje enligt huvudöverenskommelse (HÖK) 

 Presentation HÖK 

 Minnesanteckninar frågor-svars-möte om HÖK 9 november 2021 
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Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen att 
 

1. Anta Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring 
hälsa, vård och omsorg. 

2. Meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 30 juni 2022 med e-post 
till registrator@storsthlm.se. 

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: 

 Kommunstyrelsen 
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§ 19 Uppföljning av Kungsgården och 
Norrgårdens vård- och omsorgsboende 

 Dnr ÄON 22/0067 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets uppföljning av 
Norrgårdens vård- och omsorgsboende som genomfördes den 15 november och 
1 december samt på Kungsgårdens vård- och omsorgsboende den 9 december 
och den 13 december år 2021. 

Sammanfattning 
Uppföljning genomfördes på Norrgården och Kungsgården under november 
och december år 2021. Uppföljningen genomfördes under två dagar på 
respektive vård- och omsorgsboende för att täcka samtliga områden inom såväl 
socialtjänst som hälso- och sjukvård. Totalt 71 punkter/krav följdes upp. 59 av 
dessa bedömdes vara helt uppfyllda och 12 punkter bedömdes som delvis 
uppfyllda på Norrgården. På Kungsgården bedömdes 66 punkter vara helt 
uppfyllda och 5 punkter bedömdes delvis uppfyllda. Därefter har 
verksamheterna fått inkomma med en beskrivning av vidtagna eller planerade 
åtgärder utifrån de förbättringsområden som uppmärksammades. Kungsgården 
inkom med sina åtgärder nio dagar efter angivet stoppdatum. 

Socialkontoret gör bedömningen att Norrgården och Kungsgården är väl 
fungerande vård- och omsorgsboenden. Ett utvecklingsområde som 
uppmärksammats inom båda verksamheter är egenkontroller. Verksamheterna 
arbetar aktivt med egenkontroller för att säkra och utveckla kvaliteten i 
verksamheterna. I båda verksamheter är det dock delvis svårt att utläsa vilka 
åtgärder som är vidtagna efter genomförda egenkontroller samt hur åtgärderna 
följs upp. 

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 4 april år 2022 

 Uppföljning Norrgården 

 Uppföljning Kungsgården 

 Kvalitetsuppföljning hälso- och sjukvård, Norrgården 

 Kvalitetsuppföljning hälso- och sjukvård, Kungsgården 
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Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets uppföljning av 
Norrgårdens vård- och omsorgsboende som genomfördes den 15 november och 
1 december samt på Kungsgårdens vård- och omsorgsboende den 9 december 
och den 13 december år 2021. 

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: 

 Avdelningschef äldre- och omsorgsavdelningen 
 Enhetschef biståndsenheten 
 Enhetschef Kungsgården 
 Enhetschef Norrgården 
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§ 20 Rapporter 

Temaärende – Hagtorp 
 och  berättar om Hagtorps utveckling under de 

senaste tre åren. 

Socialchefens rapport 
Ukraina 
Vi förbereder oss för att ta emot människor som kommer hit från Ukraina. 
Länsstyrelsen har gett oss en fördelningsnyckel om hur vi ska ta emot fylkingar 
från och stödja dem. Upplands-Bro har fått en tilldelning på 198 personer. Fyra 
eller fem familjer har varit i kontakt med kommunen för att få hjälp. Vi 
försöker förbereda oss så gott det går. I Stockholms län är det ett bekymmer då 
vi har dåligt med bostäder, men å andra sidan finns det arbeten här.  

Covid 
Det är inte över även om vi inte har någon pandemilagstiftning aktuell längre 
och det inte heller bedöms vara en samhällsfarlig smitta, men vi ska bereda oss 
för en eventuell våg i maj. Nu har vi kvar en del restriktioner i form av 
skyddsutrustning, vi har tagit bort visiret. Vi har fått en signal från regionen att 
det är ett svårt läge inom slutenvården det kommer bli en tuff sommar och det 
kommer påverka oss i kommunen på olika sätt. Människor kommer få svårt att 
få en vårdplats under sommarmånaderna. 

Våra verksamheter 
Vi precis haft en reparation av hissen på Kungsgården som vi har fortsatta 
problem med, en felanmälan är upprättad. 

Ekonomisk rapport 
Nollresultat på äldre- och omsorgsnämnden, de flesta verksamheter går enligt 
planen. Vi har en utmaning med hemtjänsten. Inför delårsbokslutet kommer vi 
upprätta handlingsplaner för de verksamheter som visar underskott. Vi 
registrerar fortfarande extrakostnader kopplade till covid. Vi har också lagt till 
en redovisningspost kopplat till Ukraina och en kopplat beredskap (så som mat 
och skyddsutrustning). 

Förebyggande enhet 
Förebyggande enheten håller på att ta fram sommarprogrammet, men några 
saker kan vi berätta om redan nu. 31 maj kommer man fira den förebyggande 
enhetens dag, en dag med hälsofrämjande insatser och föreläsningar och 
aktiviteter. Den 2 juni kommer volontärverksamheten ha öppet hus. 
Förebyggande enheten har startat ett samarbete med öppna förskolan, där 
pensionärer och mammor deltar i gymnastik tillsammans. Enheten har också 
fortsatt arbetet med dans för personer med kognitiv sjukdom. Samverkan med 
pensionärsföreningarna utökas och enheten har bjudit in till ett möte den 2 juni, 
där även projektledaren för äldrevänlig kommun, , deltar. 
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§ 21 Delegationsbeslut 
1. Återrapportering av statsbidrag - motverka ensamhet bland äldre och ökad 

kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom 2021 
 Dnr ÄON 21/0039 

  

2. Delegationslista avgiftsbeslut 220201 - 220228 
 Dnr ÄON 22/0014 

  

3. Delegationslista avgiftsbeslut - 220301 - 220331 
 Dnr ÄON 22/0014 

  

4. Ansökan om statsbidrag- äldreomsorg, teknik, kvalitet och effektivitet med 
den äldre i fokus 2022 
 Dnr ÄON 22/0035 
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§ 22 Anmälningar 
1. Revisionsrapport - Uppföljning av 2019 års granskningar 

 Dnr  
  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 42 - Val av ny ersättare i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Anette Nyberg (SD) 
 Dnr KS 22/0034 

  

 

 

 




