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§ 23 Svar på medborgarförslag om att införa 
krav på att vårdpersonal ska vaccineras 

 Dnr ÄON 21/0138 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden anser att medborgarförslaget om att införa krav 
på att vårdpersonal ska vaccineras är besvarat. 

Sammanfattning 
Den 14 december 2021 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro kommun 
om att införa krav på att vårdpersonal inom äldreomsorgen ska vaccineras. 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut § 7 den 16 februari 2022 överlämnas 
medborgarförslaget till Äldre- och omsorgsnämnden för beslut. Sedan 
medborgarförslaget inkom har regeringen beslutat att covid-19 inte längre ska 
klassas som en samhällsfarlig sjukdom.  

Socialkontoret anser att kommunen uppfyller intentionen i inskickat 
medborgarförslag, att skydda äldreomsorgens utsatta äldre mot smitta. 
Intentionen uppfylls genom vidtagna åtgärder samt följsamhet till 
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Stockholm 
tillsammans med ordförandebeslut med vaccinationskrav avseende all personal 
vid nyanställning.  

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 20 april 2022 

 Protokollsutdrag Kommunfullmäktiges beslut § 7 Medborgarförslag om 
att införa krav på att vårdpersonal ska vaccineras den 16 februari 2022 

 Medborgarförslag om att införa krav på att vårdpersonal ska vaccineras 
den 14 december 2021 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden anser att medborgarförslaget om att införa krav 
på att vårdpersonal ska vaccineras är besvarat. 

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: 

 Förslagsställaren 
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§ 24 Tertialrapport 1 år 2022 - Äldre- och 
omsorgsnämnden 

 Dnr ÄON 22/0005 

Beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 1 år 2022 med 

bilagd åtgärdsplan för ekonomi i balans. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden översänder tertialrapport 1 år 2022 med 
bilagd åtgärdsplan för ekonomi i balans till Kommunstyrelsen. 

Särskilda uttalanden 
Claus Engström (SD) och Carina Ferm (SD) avstår från att delta i beslutet.    

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

Sammanfattning 
Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt resultat för första tertialen med 
3,1 mnkr, vilket motsvarar 3,7 procent. Kostnader i samband med covid-19 
uppgår till 4,9 mnkr och beredskapskostnader uppgår till 0,5 mnkr. Överskottet 
beror i huvudsak på volymer samt vakanser. Helårsprognosen visar ett 
överskott med 0,8 mnkr.  

Tertialrapporten beskriver hur arbetet kopplat till måluppfyllelse avseende 
nämndmålen fortskrider. Övergripande bedöms målen hittills vara delvis 
uppnådda. Åtgärdsplan för ekonomi i balans bifogas även ärendet. 

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2022 

 Tertialrapport 1 år 2022 – Äldre- och omsorgsnämnden 

 Åtgärdsplan för ekonomi i balans, tertial 1 2022 – Äldre- och 
omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 1 år 2022 med 

bilagd åtgärdsplan för ekonomi i balans. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden översänder tertialrapport 1 år 2022 med 
bilagd åtgärdsplan för ekonomi i balans till Kommunstyrelsen. 

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: 

 Kommunstyrelsen  
 Avdelningschef, äldre- och omsorgsavdelningen  
 Enhetschefer, äldre- och omsorgsavdelningen 
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§ 25 Rapportering ej verkställda beslut 
kvartal 1 år 2022 

 Dnr ÄON 22/0084 

Beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering 

av ej verkställda och verkställda beslut för kvartal ett år 2022 till 
kommunens revisorer. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport för ej 
verkställda och verkställda beslut för kvartal ett år 2022 till 
Kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 
Kommunen har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in gynnande och ej 
verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).  

Vid rapporteringstillfället till IVO den 25 april avseende kvartal ett år 2022 
fanns det tre (3) ej verkställda beslut. Ett beslut som tidigare rapporterats som 
ej verkställt redovisas nu som verkställt. Av de tre ej verkställda besluten avser 
två (2) vård- och omsorgsboende och ett (1) trygghetslarm.   

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 29 april år 2022 

 Rapport beslut kvartal ett år 2022 

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

av ej verkställda och verkställda beslut för kvartal ett år 2022 till 
kommunens revisorer. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport för ej 
verkställda och verkställda beslut för kvartal ett år 2022 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: 

 Kommunfullmäktige 
 Kommunens förtroendevalda revisorer 
 Ansvarig revisor Ernst & Young 
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§ 26 Svar på revisionsrapport gällande 
granskning av uppföljning av externa 
utförare inom äldreomsorgen 

 Dnr ÄON 22/0064 

Beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets svar på 

revisionsrapport gällande granskning av uppföljning av externa utförare 
inom äldreomsorgen.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden skickar sitt svar till kommunens 
förtroendevalda revisorer senast den 30 juni 2022. 

Särskilda uttalanden    
Annelise Lindblom (V) avstår från att delta i beslutet. 

Claus Engström (SD) tillåts att lämna en protokollsanteckning för 
Sverigedemokraternas räkning som återfinns sist i paragrafen. 

Sammanfattning 
Kommunens förtroendevalda revisorer har under år 2021 låtit Ernst & Young 
genomföra en granskning utav uppföljningen av externa utförare inom 
äldreomsorgen i Upplands-Bro kommun. Syftet med granskningen är att 
bedöma om Äldre- och omsorgsnämnden har bedrivit en tillräcklig uppföljning 
samt om de kvalitetskrav som nämnden ställer på de externa utförarna i 
uppföljningarna, är ändamålsenliga. Granskningen är avgränsad till 
hemtjänsten och särskilt boende. Den sammantagna bedömningen är att Äldre- 
och omsorgsnämnden i all väsentlighet, har säkerställt att det finns en 
tillräcklig uppföljning, samt att de kvalitetskrav som ställs i stor utsträckning är 
ändamålsenliga.  

Beslutsunderlag 
 Socialkontoret tjänsteskrivelse den 11 april 2022 

 Revisionsskrivelse EY den 15 mars 2022 

 Revisionsrapport EY nr 5 2021 

Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets svar på 

revisionsrapport gällande granskning av uppföljning av externa utförare 
inom äldreomsorgen.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden skickar sitt svar till kommunens 
förtroendevalda revisorer senast den 30 juni 2022. 
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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:  

” Revisorerna från E&Y har mycket tydligt definierat 9 förbättringspunkter i 
sin revisionsrapport och dessa 9 punkter återfinns även överst på sida 4 i 
förvaltningens svar. 

Förvaltningen har sedan på sidorna 4–6 presenterat sitt svar som någon typ av 
"berättelse", vilket gör att förvaltningens svar blir otydligt och svårt för oss 
folkvalda att tolka. 

Förvaltningen borde ha redovisat sina svar, punkt för punkt (vilket är en 
"internationell regel"), så att vi folkvalda för varje punkt tydligt kan se hur 
förvaltningen avser agera i förhållande till revisorernas förslag.” 

Beslutet skickas till: 

 EY senast den 30 juni 2022 
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§ 27 Riktlinje Må bra check - bidrag till dem 
som vårdar anhörig i hemmet 

 Dnr ÄON 22/0088 

Beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att Må bra check ska beviljas som 

bistånd enligt 4 kap. 2 § Socialtjänstlagen. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att anta riktlinje Må bra check - 
bidrag till dem som vårdar anhörig i hemmet daterat den 29 april 2022. 

Sammanfattning 
Socialnämnden beslutade den 19 oktober 2011 § 88 att godkänna 
socialkontorets förslag till riktlinje för hantering av Må bra check för personer 
som vårdar anhörig i hemmet. Syftet med Må bra checken är att minska den 
fysiska och den psykiska belastningen för anhöriga och bidraget ska användas 
till rekreation av något slag. Sedan Må bra checken infördes har minst 441 
ansökningar beviljats.  

Nuvarande riktlinje är ifrån 2011 och behöver revideras för att säkerställa att 
Upplands-Bro kommun följer de lagar, regler och förordningar som reglerar 
området. 

Socialkontoret föreslår att Må bra checken framöver ska beviljas som bistånd 
enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. Att ge bistånd enligt 4 kap. 2 § SoL är en 
möjlighet, inte en skyldighet, för kommunen. Då utbetalningen av Må bra 
checken är en frivillig kommunal verksamhet kan beslut inte överklagas annat 
än genom kommunalbesvär.  

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 29 april 2022 

 Riktlinje Må bra check-bidrag till dem som vårdar anhörig i hemmet 
den 29 april 2022 

 Protokollsutdrag ifrån Socialnämndens sammanträde den 19 oktober 
2011 § 88 Riktlinjer för hantering av Må-bra-check för personer som 
vårdar anhörig i hemmet 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 7 september 2011 

Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att Må bra check ska beviljas som 

bistånd enligt 4 kap. 2 § Socialtjänstlagen. 
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2. Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att anta riktlinje Må bra check - 
bidrag till dem som vårdar anhörig i hemmet daterat den 29 april 2022. 

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 Förebyggande enheten för äldre 
 Anhörigkonsulent Förebyggande enheten för äldre 
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§ 28 Revidering Äldre- och 
omsorgsnämndens delegationsordning 
maj år 2022 

 Dnr ÄON 21/0089 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner föreslagen revidering i 
delegationsordningen. 

Sammanfattning 
Socialkontoret gör två gånger per år en kontroll av att delegationsordningen är 
uppdaterad och korrekt. Revideringar kan bli aktuella att göra utöver detta 
intervall beroende på förändringar i lagstiftning eller i organisationen.  

Riktlinje för Må bra check har reviderats för att säkerställa att Upplands-Bro 
kommun följer de lagar, regler och förordningar som reglerar området.  

Må bra checken ska beviljas som bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen. 
Äldre- och omsorgsnämndens delegationsordning behöver därför revideras så 
att kommunens anhörigkonsulent får delegation att fatta beslut om checken. 
Socialkontoret föreslår att delegationen läggs under ärendetyp Äldreomsorg. 

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2022 

 Äldre- och omsorgsnämndens reviderade delegationsordning maj år 
2022 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner föreslagen revidering 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: 

 Avdelningschef äldre- och omsorgsavdelningen 
 Enhetschef Förebyggande enheten för äldre 
 Anhörigkonsulent Förebyggande enheten för äldre 
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§ 29 Ansökan om hyresbidrag 2022 Kalevas 
Seniorer 

 Dnr ÄON 22/0061 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden beviljar Kalevas Seniorer 65 532 kronor i 
hyresbidrag för 2022. 

Sammanfattning 
Finska föreningen Kalevas Seniorer är en förening för finska pensionärer och 
har 105 medlemmar i Upplands-Bro kommun. Äldre- och omsorgsnämnden 
beslutade på sitt sammanträde den 2 maj 2022 § 13 att bevilja föreningen 
föreningsbidrag verksamhetsåret 2022. Totalt beviljades föreningen 56 550 
kronor. Enligt en överenskommelse mellan socialkontoret och Kalevas 
Seniorer ska föreningen erhålla ett hyresbidrag för att bekosta månadshyran för 
föreningens kontorslokaler i Bro.  

Kalevas seniorer har ansökt om 65 532 kronor i hyresbidrag för 2022. Detta 
avser en månadskostnad på 5461 kronor.  

Beslutsunderlag 
 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2022 

 Bilaga – ansökan om hyresbidrag för 2022 Kalevas Seniorer 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden beviljar Kalevas Seniorer 65 532 kronor i 
hyresbidrag för 2022. 

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: 

 Maj Ahlvik  
 Föreningen 
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§ 30 Rapporter
Temaärende – Information från förebyggande enheten 

 informerar om 
den förebyggande enhetens arbete för äldre. Bland annat berättar de om 
sommarprogrammet för 2022, de utförda dans- och kulturaktiviteterna som 
ägt rum samt om samarbetet med den öppna förskolan.   

Socialchefens rapport 
Covid 19 
Det finns en smittspridning i samhället även om det är en lägre belastning 
på sjukhusen i länet. Men personer som inte har tillräckligt högt 
vaccinationsskydd är överrepresenterade på sjukhuset. Nu erbjuds alla som 
är 65 år och äldre dos fyra av vaccinet. Även yngre som har nedsatt 
immunförsvar. Mer information om detta kan man hitta på vårdguiden 
eller 1177. 

Café 4:an 
För två veckor sedan återinvigde vi Café 4:an på Torget, där Martin 
Normark (L) och Tina Teljstedt (KD) var med vid invigningen. Caféet 
drivs utifrån jobbcenter som arbetar med integration och med människor 
som står långt bort från arbetsmarknaden.  
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§ 31 Delegationsbeslut 
1. Delegationslista avgiftsbeslut 220401 - 220430 

 Dnr ÄON 22/0014 
  

 

 
  



  

PROTOKOLL 16 (16)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-05-30 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 32 Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 48 - Kultur- och fritidspolitisk strategi i 

Upplands-Bro kommun 2022-2030 
 Dnr KS 22/0117 

  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 66 - Revisionsberättelse 2021 
 Dnr KS 21/0584 

  

3. Kommunfullmäktiges beslut § 64 - Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag våren 2022 
 Dnr KS 21/0621 

  

4. Kommunfullmäktiges beslut § 65 - Redovisning av obesvarade motioner 
våren 2022 
 Dnr KS 21/0622 

  

 

 

 




