
  

PROTOKOLL 1 (9)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-12-12 

 

Utses att justera Kerstin Ahlin (S)  

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2022-12-20 

kl. 13:00 
Paragrafer 
 

 §§ 51 -  55 

Underskrifter 

Sekreterare 

 ...................................................................  

 

Ordförande 

 ...................................................................  

Tina Teljstedt (KD) 

Justerare 

 ...................................................................  

Kerstin Ahlin (S)  

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Äldre- och omsorgsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-12-12 

Datum för anslags 
uppsättande: 

2022-12-20 Datum för anslags nedtagande: 

 

2023-01-10 

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret 

Underskrift  

 .....................................................................  

 
 

 

Plats och tid Dävensö och digitalt via Teams, 2022-12-12 15:00-16:05 

Ajournering  

 Ledamöter Tjänstgörande ersättare 

Beslutande Tina Teljstedt, ordförande (KD) 

Anders Åkerlind, 1:a vice ordförande 

(M) 

Kerstin Ahlin, 2:e vice ordförande (S) 

Irene Eklöf (L) 

Berit Brofalk (C) 

Claus Engström (SD) 

Annelies Lindblom (V) 

Carina Ferm (SD) 

Anni Ullberg (S) 

Jeanette P K Bustos Cesped (V) 

 
Närvarande ersättare 
Marianne Manell (KD), digitalt 

Bo Nersing (SD) 

Johan Skånberg (L), digitalt 

Lars Gunnar Larsson (C) 

Anette Nyberg (SD) 

Övriga deltagare  

  

 

 

 

 



  

PROTOKOLL 2 (9)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-12-12 

 

 

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 
 

 

Innehållsförteckning 

§ 51 Sammanträdestider för Äldre- och 
omsorgsnämnden 2023 

3 

§ 52 Rapportering av ej verkställda beslut 
avseende  

kvartal tre år 2022 

5 

§ 53 Rapporter 7 

§ 54 Delegationsbeslut 8 

§ 55 Anmälningar 
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PROTOKOLL 3 (9)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 51 Sammanträdestider för Äldre- och 
omsorgsnämnden 2023 

 Dnr ÄON 22/0153 

Beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden antar sammanträdestider för Äldre- och 

omsorgsnämnden och dess beredning år 2023 enligt 

Kommunledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 

Upplands-Bro kommuns nämnder bestämmer varje år dag och tid för 

nästkommande års sammanträden. Varje nämnd tar beslut om sina egna 

sammanträdestider och kan vid behov under verksamhetsåret besluta om 

ytterligare sammanträdestillfällen. 

 

Kommunledningskontorets kansliavdelning har upprättat ett förslag till 

sammanträdestider för Äldre- och omsorgsnämnden och dess beredningsgrupp 

för år 2023 utifrån ett gemensamt arbete som gjorts tillsammans med 

ekonomiavdelningen och kontorscheferna. Arbetet har syftat till att bättre 

anpassa sammanträdestiderna till de ekonomiärenden som nämnderna måste 

besluta om under året, samt att anpassa nämndernas sammanträdestider till 

Kommunstyrelsens möten för att underlätta handläggningen för ärenden som 

ska vidare från nämnderna till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

 

Förslag till sammanträdesschema för Äldre- och omsorgsnämnden och 

dess beredning 2023:  

Beredning kl. 15:00 Äldre- och omsorgsnämnden kl. 

15:00 

16 januari 23 januari 

13 februari 20 februari 

17 april 24 april 

22 maj 29 maj 

28 augusti 4 september 

25 september 2 oktober 

6 november 13 november 

4 december 11 december 
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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Beslutsunderlag 

• Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 november 2022 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden antar sammanträdestider för Äldre- och 

omsorgsnämnden och dess beredning år 2023 enligt 

Kommunledningskontorets förslag. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och 

finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Samtliga ledamöter och ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden 

• Kommunfullmäktige  

 

  



  

PROTOKOLL 5 (9)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 52 Rapportering av ej verkställda beslut 
avseende kvartal tre år 2022 

 Dnr ÄON 22/0151 

Beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering 

av ej verkställda och verkställda beslut för kvartal tre år 2022 till 

kommunens revisorer.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering 

av ej verkställda och verkställda beslut för kvartal tre 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 26 oktober avseende kvartal tre år 2022 

fanns det fyra gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader ifrån 

beslutsdatum. Tre utav dessa avser vård- och omsorgsboende och 

trygghetslarm.  

Beslutsunderlag 

• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 18 november 2022 

• Bilaga- ej verkställda och verkställda beslut för kvartal tre år 2022 

Äldre- och omsorgsnämnden den 26 oktober 2022 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering 

av ej verkställda och verkställda beslut för kvartal tre år 2022 till 

kommunens revisorer.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering 

av ej verkställda och verkställda beslut för kvartal tre år 2022 till 

Kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag, och 

finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. 
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Beslutet skickas till: 

• Kommunfullmäktige 

• Kommunens förtroendevalda revisorer  

• Ansvarig revisor Ernst & Young 
  



  

PROTOKOLL 7 (9)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 53 Rapporter 
 

 

• Biståndshandläggare  berättar om 

uppsökande verksamhet i kommunen. 

 

• Socialchefens rapport 

- Rutin för social dokumentation enligt SoL 

- Hemtjänstindex 2022 

 

  



  

PROTOKOLL 8 (9)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 54 Delegationsbeslut 
1. Delegationslista avgiftsbeslut 221001 - 221031 

 Dnr ÄON 22/0014 

  

2. Yttrande av betänkandet Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård 

och omsorg för äldre personer 

 Dnr ÄON 22/0145 

  

 

 

  



  

PROTOKOLL 9 (9)  

 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-12-12 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 55 Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 21 - Inträdesordning för ersättare i 

Kommunstyrelse och nämnder för mandatperioden 2022 - 2026 

 Dnr KS 22/0405 

  

2. Kommunfullmäktiges beslut § 24 - Tertialrapport 2 - 2022 med 

delårsbokslut 

 Dnr ÄON 22/0006 

  

 

 

 




