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Verksamhetsberättelse 2022 - Äldre- och 
omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner verksamhetsberättelse för år 

2022.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden skickar verksamhetsberättelse för år 2022 

till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Verksamhetsberättelse för år 2022 är upprättad i enlighet med gällande 

anvisningar. I verksamhetsberättelsen redovisas viktiga händelser under året, 

måluppfyllelse utifrån nämndmålen samt årets resultat avseende ekonomi.  

Året inleddes med fortsatt smittspridning av covid-19. Läget var ansträngt men 

stabilt då vaccinationer och säkerhetsrutiner följts för att säkerställa patient- 

och brukarsäkerheten. Ingen smittspridning har förekommit under andra och 

tredje kvartalet.  

En enhetlig äldreomsorg med hög kvalitet som har individens behov i centrum 

är ledord sedan hösten 2022. Fokus ligger på strategiskt utvecklingsarbete, 

arbetsmiljö och kompetensutveckling samt en långsiktig planering och 

förberedelse för 2023. 

Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsberättelse för år 2022 presenteras i 

sin helhet i bifogad bilaga. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2023 

 Verksamhetsberättelse år 2022 Äldre- och omsorgsnämnden  

Ärendet 

Verksamhetsberättelse för år 2022 är upprättad i enlighet med gällande 

anvisningar. I verksamhetsberättelsen framgår viktiga händelser under året, 

måluppfyllelse utifrån nämndmålen samt årets resultat avseende ekonomi. 

Året inleddes med fortsatt smittspridning av covid-19. Läget var ansträngt men 

stabilt då vaccinationer och säkerhetsrutiner följts för att säkerställa patient- 
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och brukarsäkerheten. Ingen smittspridning har förekommit under andra och 

tredje kvartalet.  

En enhetlig äldreomsorg med hög kvalitet som har individens behov i centrum 

är ledord sedan hösten 2022. Fokus ligger på strategiskt utvecklingsarbete, 

arbetsmiljö och kompetensutveckling samt en långsiktig planering och 

förberedelse för 2023. 

Under hösten 2022 har hemtjänsten i kommunal regi delats i två enheter utifrån 

två geografiska områden, Kungsängens hemtjänst och Bro hemtjänst. Varje 

område har ansvarig enhetschef rekryterats inom befintlig budget för 2022. 

Organisationsförändringen ska skapa förutsättningar för att utveckla 

verksamheten, förbättra servicen och arbetsmiljön. 

En kompetens- och kunskapskartläggning är genomförd under 2022 vilket 

visar på att kompetensförsörjning inom verksamheterna är en fortsatt utmaning 

och därav ett prioriterat område. Målet är att skapa en hållbar 

kompetensförsörjning inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter som 

tillmötesgår behoven idag och i framtiden. 

Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt resultat för 2022 med 3,2 mnkr. 

Kostnader i samband med covid -19 uppgår till 6,6 mnkr. Överskottet beror i 

huvudsak på volymer samt vakanser. 

Avvikelsen mellan Tertialbokslut 2 och årets resultat (minskat överskott om 

3,5 mnkr) avser ett lägre nyttjande av statsbidrag. 

Barnperspektiv 

Barn kan förekomma som besökare i verksamheter inom nämndens 

ansvarsområde såsom hemtjänst eller vård- och omsorgsboende. Inom till 

exempel vård- och omsorgsboende har verksamheten erbjudit säkra besök samt 

varit behjälpliga för att omsorgstagaren ska kunna ha kontakt med sina 

närstående, som kan vara barn. 

 

Socialkontoret 
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Bilagor 

1. Verksamhetsberättelse år 2022 Äldre- och omsorgsnämnden  

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 

1.1 Vinjett 

Året inleddes med fortsatt smittspridning av covid-19. Läget var ansträngt men stabilt 
då vaccinationer och säkerhetsrutiner följts för att säkerställa patient- och 
brukarsäkerheten. Ingen smittspridning har förekommit under andra och tredje kvartalet. 
Det finns dock en känsla av utmattning efter en lång och intensiv period, systematisk t 
arbetsmiljöarbete har därför trappats upp under hösten. 

En enhetlig äldreomsorg med hög kvalitet som har individens behov i centrum är 
ledord sedan hösten 2022. Fokus ligger på strategiskt utvecklingsarbete, arbetsmiljö och 
kompetensutveckling samt en långsiktig planering och förberedelse för 2023. 
Omsättning i chefsleden var under året 90 procent. En ny avdelningschef tillträdde den 
1 september och hemtjänsten har delats upp i två enheter med var sin chef. 

1.2 Ansvarsområde och organisation  

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som är under 
65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt förebyggande 
verksamhet och dagverksamhet. Nämnden ansvarar även för hälso- och 
sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå för de som bor på vård- och omsorgsboende 
eller servicehus samt inom dagverksamheten. 

Äldre- och omsorgsavdelningens biståndsenhet handlägger ärenden enligt 
socialtjänstlagen, (SoL). Avdelningen bedriver även hemtjänst, vård- och 
omsorgsboende samt förebyggande verksamhet. Hemtjänst och vård- och 
omsorgsboende drivs i kommunal regi samt i privat regi genom upphandling. Den 
förebyggande verksamheten drivs i kommunal regi och omfattar dagverksamhet för 
personer med demenssjukdom, träffpunktsverksamhet, volontärsamordnare, 
anhörigkonsulent samt heminstruktör för syn och hörsel. Verksamheten Trygg förstärkt 
hemgång, som under en begränsad period ger utökade hemtjänstinsatser till enskilda 
med oro efter till exempel utskrivning från sjukhus, är sedan den 1 januari 2022 
organiserad inom förebyggande enheten för äldre. 

Inom socialkontoret hanteras även övergripande administration, samordning av 
nämndens budget, beredning av nämndärenden, projektledning, omvärldsbevakning 
samt genomförande av avtals- och kvalitetsuppföljningar. Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) finns organiserad direkt underställd socialchef. 

1.3 Viktiga händelser under året 

Äldrevänlig kommun  
Äldre- och omsorgsavdelningen anställde under våren 2022 en projektledare som 
arbetar med uppdraget äldrevänlig kommun. Projektledaren har under hösten genomfört 
två olika baslinjemätningar som ligger till grund för kommunens ansökan om 
medlemskap i WHO:s nätverk Global Age-Fredlig Cities and Communities. Den första 
baslinjemätningen genomfördes inom den kommunala organisationen och var 
kontorsövergripande. Syftet med denna mätning var att synliggöra vilka aktiviteter som 
kommunen redan gör idag för äldre. Den andra baslinjemätningen var medborgarträffar 
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där projektledaren under åtta möten i Kungsängen och åtta möten i Bro, träffade 
invånare över 60 år. Syftet med dessa träffar var i sin tur att identifiera Upplands-Bro 
kommuns eventuella brister och styrkor inom träffarnas teman, vilka grundar sig på 
nätverket GlobalAge-Fredlig Cities and Communities åtta utvecklingsområden. Beslut 
att ansöka om medlemskap var ett ärende på Kommunstyrelsen den 30 november och på 
Kommunfullmäktige den 14 december. Beslut fattades på Kommunfullmäktige att 
skicka in ansökan vilket ska ske i början av 2023. 

En enhetlig äldreomsorg med hög kvalitet som har individens behov i centrum är 
äldreomsorgens ledord sedan hösten 2022. Enhetlighet i kvalitet som följs upp 
systematiskt gäller för verksamheter så väl i kommunal regi som i privat regi. 
Samverkan mellan verksamheterna inom kommunal regi ska optimera 
resursutnyttjandet och kompetensbehovet. Fokus ligger på hur verksamheterna skapar 
mervärde för omsorgstagaren samt tillmötesgår individens behov. Utvecklingsarbetet 
ska intensifieras och implementeras från och med 2023. 

Biståndsenheten har under året påbörjat en översyn av sina samverkansformer och 
flertalet samverkan har återupptagits under hösten 2022.  En samverkan som är väl 
implementerad är den långsiktiga regionala överenskommelsen mellan Region 
Stockholm och länets kommuner, som gäller från 1 den januari 2020. Biståndsenheten 
har i denna samverkan inarbetade arbetssätt med fokus på en trygg, säker och effektiv 
utskrivningsprocess med brukaren i fokus. För perioden januari - oktober 2022 
redovisar enheten 0,55 dagar i snitt avseende utskrivningar från sjukhus, dvs 0 kronor i 
faktureringsbelopp. 

En medborgartjänst som ger den enskilde möjlighet att vara delaktig i den egna 
ansökningsprocessen har lanserats under 2022. Medborgartjänsten vänder sig både till 
enskilda som redan har bistånd/insatser samt de som önskar söka insats för första 
gången. Medborgartjänsten ska utökas under 2023 till att ge den enskilde möjlighet att 
godkänna vilka anhöriga som kan agera i dess ställe samt möjligheten att byta utförare. 

Undre 2022 har en uppsökande verksamhet genomförts hos alla kommuninvånare som 
är 80 år eller äldre och som saknar biståndsinsatser från kommunen. Den uppsökande 
verksamheten grundar sig på socialtjänstlagens 1 § där det står att nämnden ska göra sig 
väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, informera om socialtjänsten i 
kommunen och genom uppsökande verksamhet främja förutsättningarna för goda 
levnadsförhållanden. Utvärdering av den uppsökande verksamheten visar på behov av 
en fortsatt uppföljande verksamhet under 2023, den ska då genomföras i ordinarie 
verksamhet som en del av biståndshandläggarens uppdrag. 

Upplands-Bro kommuns arbete inom demens har under året uppmärksammats 
internationellt och nationellt i både tidningar och radio, varav dansprojektet inom den 
förebyggande enheten för äldre för personer med kognitiv sjukdom, var ett av dessa. 
Dansprojektet är baserat på forskningsresultat som visat positiva hälsoeffekter och ökad 
livskvalitet genom dans, men även möjligheten att få åldras med värdighet. Projektet 
har genomförts tack vare engagemang från kommunens Silviasystrar och i samarbete 
med FOU och Svensk demenscentrum och utmynnande i en föreställning som 
framfördes på Alzheimerdagen. Den förebyggande enheten för äldre har även under året 
fortsatt med sina projekt att skapa mötesplatser. Dels genom sitt samarbete med öppna 
förskolan där föräldrar med spädbarn kan träna tillsammans med pensionärer, dels i sin 
samverkan med kultur- och fritid i projektet "här är vi" där äldre personer möter yngre 
med funktionsvariationer. Det sistnämnda resulterade i en fotoutställning som ställdes ut 
i konsthallen i Kulturhuset under hösten. 
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Anhörigstöd för demenssjuka har under året utvecklats. Demenssjukdom kallats "de 
anhörigas sjukdom" eftersom livet för den närstående påverkas i en hög grad. Upplands-
Bro kommun har utifrån en kartläggning tagit fram olika former av stöd till familjer 
som har en anhörig som drabbats av demens. Vad som är unikt i det stöd som Upplands-
Bro kommun erbjuder är bland annat en samtalsgrupp till anhöriga, en stödgrupp för 
personer i en tidig sjukdomsfas, en stödgrupp där personer med demens deltar 
tillsammans med sina anhöriga samt utbildning. Nytt för 2022 är att kommunen även 
har anpassat sitt stöd till yngre personer med demens och deras anhöriga. Kommunen 
anordnade även Alzheimerdagen under 2022, vilket är ett tillfälle där invånare har 
möjlighet att få information och lära sig mer om sjukdomen. 

Norrgården har under 2022 anställt två demensspecialiserade undersköterskor. Den ena 
har demensspecialistutbildning och den andra är utbildad genom Silviahemmet. Båda 
dessa undersköterskor ska arbeta med demensfrågor och handledning på 
demensavdelningarna. Kungsgårdens äldreboende är ett av de första äldreboenden i 
Sverige som blev HBTQI-certifierade och deras certifiering godkändes även under 
2022. Kungsgården har under året startat upp en demokratiklubb där boende kan 
diskutera frågeställningar kring mänskliga rättigheter. Äldre behandlas ofta med 
stereotypa föreställningar och äldre- och omsorgsavdelningen strävar efter att motverka 
detta i enlighet med kommunens mål att bidra till en äldrevänlig kommun och stärka 
demokratin. 

WHO (World health organisation) har identifierat ålderismen som ett av de stora 
hindren för att kunna förbättra levnadsförhållandet för äldre personer. Genom aktiviteter 
som den förebyggande enheten för äldre anordnar, exempelvis samverkan med 
pensionärsföreningarna och volontärverksamheten samt Kungsgården demokratiklubb, 
lyfts de äldres kompetens för att motverka ageism/ålderism. 

Hemtjänst 
Under hösten 2022 har hemtjänsten i kommunal regi delats i två enheter utifrån två 
geografiska områden, Kungsängens hemtjänst och Bro hemtjänst. Varje område har 
ansvarig enhetschef rekryterats inom befintlig budget för 2022. 
Organisationsförändringen ska skapa förutsättningar för att utveckla verksamheten, 
förbättra servicen och arbetsmiljön. Uppfräschning av hemtjänstlokalerna i Bro 
påbörjades under året med syfte att förbättra den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. 
Kartläggning av utvecklingsområden i hemtjänsten är genomförd och utvecklingsarbetet 
startar under 2023. 

Under 2022 har ett aktivt arbete med rekrytering av utbildad baspersonal genomför ts. 
Verksamheten har anställt: 

 13 utbildade undersköterskor 
  4 medarbetare med pågående studier i omvårdnadsprogrammet.  

Med stöd av statsbidrag har hemtjänsten under året haft möjlighet att erbjuda 
utbildningsmöjligheter för ordinarie personal: 

 8 medarbetare har påbörjat studier till undersköterska   
 4 medarbetare har läst enstaka kurser för att uppfylla kraven för yrkestitel 
 8 medarbetare har läst yrkessvenska med syfte att förstärka sina språkkunskaper 
 56 medarbetare har genomgått utbildning i ergonomi och förflyttningsteknik 

samt HLR 
 Olika samverkansformer har skapats i syfte att förbättra samarbete och 

kvalitetssäkra arbetet i hemtjänsten och äldreomsorgen i sin helhet.  
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Kompetensutveckling och bemanning  
Äldreomsorgen står inför ett arbete att säkerställa kompetensförsörjningen. Äldre- och 
omsorgsavdelningen ser att fler äldre behöver omsorg samtidigt som det är svårare att 
rekrytera personal. En kompetens- och kunskapskartläggning är genomförd under 2022 
vilket visar på att kompetensförsörjning inom verksamheterna är en fortsatt utmaning 
och därav ett prioriterat område. Målet är att skapa en hållbar kompetensförsörjning 
inom Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter som tillmötesgår behoven idag och i 
framtiden. 

En rad olika kompetensutvecklingsinsatser har genomförts under 2022, bland annat 
studier från vårdbiträde till undersköterska samt reflektionsledarutbildning. En plan har 
upprättats för ytterligare kompetensutvecklingsinsatser under 2023 gällande 
utbildningar i yrkessvenska, språkombudsutbildning och förflyttningsutbildning. 

Medarbetare i verksamheterna har under året utbildats till "Stjärninstruktörer" i syfte att 
öka omsorgen av personer med kognitiv svikt. Utbildningsmodellen "Stjärnmärkt" har 
tagits fram av Svenskt Demenscentrum och består av fyra utbildningssteg där 
medarbetarna lär sig verktyg för att arbeta personcentrerat. Samtliga verksamheter 
strävar efter att kunna "Stjärnmärkas" under 2023. Under 2022 utbildades även två 
medarbetare till BPSD-utbildare, (BPSD=beteendemässiga och psykiska symtom vid 
demens). Certifieringen gör dem behöriga till att utbilda medarbetare till administratörer 
i både kommunal regi och privat regi. BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister 
och ett verktyg för att minska förekomst och allvarlighetsgrad av ångest, 
hallucinationer, ätstörningar och andra BPSD-symptom. 

Under 2022 genomfördes en stor satsning för att höja kunskapen inom palliativ vård och 
det infördes bland annat palliativa ombud och anordnades utbildningar för medarbetare. 
Under våren genomfördes den första nätverksträffen för de palliativa ombuden. Ombud 
från både kommunal regi och privat regi bjöds in till ett möte med PKC (PKC=palliativt 
kunskapscenter). 

Äldre -och omsorgsnämnden beslutade att inom budget för 2022 genomföra en satsning 
på bemanning inom äldreomsorgen, detta i syfte att öka kvaliteten. Satsningen skulle 
förstärka bemanningen i Äldre- och omsorgsnämndens samtliga verksamheter inom 
vård- och omsorgsboenden och hemtjänst under året, oavsett vilken regi verksamheten 
bedrevs i. Satsningen gällde såväl baspersonal som legitimerad personal, med extra 
fokus på sjuksköterskans roll. Bemanningssatsningen genomfördes som en utökning av 
ersättningen motsvarande fyra procent till respektive utförare. För att få ta del av 
medlen skulle utföraren uppfylla satta villkor på ökad bemanning och ersättning 
betalades ut efter socialkontoret godkänt inrapporterad redovisning. Den utökade 
bemanningen har bland annat används till reflektionstid och omvårdnadsmöten. 

Organisationsförändringar 
Under första tertialen 2022 genomfördes en organisationsförändring som innebär att 
hälso- och sjukvården med sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut, organiseras 
under respektive enhet och enhetschef i stället för som tidigare inom en egen 
avdelningsövergripande enhet. Förändringen berör Norrgården, Kungsgården och 
servicehusen, som i samband med detta även tillsatt biträdande enhetschefer. Syftet med 
den nya organisationen är främst att stärka hälso- och sjukvårdens roll och delaktighet i 
verksamheternas utveckling. I samband med detta har bemanningen utökats både 
gällande baspersonal och sjuksköterskor, vilket möjliggörs genom nämndens 
budgetförstärkning 2022. 
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Även administratörerna inom socialkontoret har gjort en organisationsförändring. Sedan 
den 1 januari 2022 är administratörerna organiserade i en egen enhet, administrativa 
enheten, som leds av enhetschef för biståndsenheten -och administrativa enheten. 
Organisationsförändringen genomfördes mot bakgrund av en översyn under 2021, där 
syftet var att säkerställa administrativa rutiner och processer. Administrativa enhetens 
uppdrag är att säkerställa hållbara processer inom socialkontorets övergripande 
administration. 

Genomförda revisioner 
IVO genomförde under 2022 inspektioner på vård- och omsorgsboenden i hela landet 
för att granska områdena patientsäkerhet; dokumentation och kontinuitet, äldre och 
läkemedel, vård i livets slutskede samt individuell bedömning av vårdbehov och 
personalens kompetens. IVO intervjuade patienter och sjuksköterskor samt ledningen på 
Norrgården och Kungsgården. Dialog med ansvarig ledning för hälso- och sjukvården 
genomfördes med nämndens ordförande, socialchef och medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS). Norrgården och Kungsgården fick en anmärkning på kommunens 
dokumenthanteringssystem men hade överlag ett godkänt resultat. 

1.3.1 Statsbidrag 

Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om 
personer med demenssjukdom 
Biståndsenheten har genom statsbidraget genomfört en uppsökande verksamhet under 
2022. Projektet riktade sig till alla invånare över 80 år som saknar insatser inom 
äldreomsorgen. Målet med den uppsökande verksamheten var att kartlägga vad de äldre 
i kommunen har för uppfattning om sin fysiska hälsa, funktionsförmåga, psykiska 
möjligheter samt sitt sociala nätverk i syfte att få en ökad kunskap om den äldre 
befolkningens levnadsförhållanden Biståndsenheten har efter utvärdering av det 
uppsökande arbetet för målgruppen 80 år och äldre fastställt att det finns ett fortsatt 
behov av en uppföljning under 2023. 

Statsbidraget motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen 
om personer med demenssjukdom har även under året finansierat dansprojekt, 
kampsportsprojekt, tygbearbetning och balettverkstad inom den förebyggande enheten 
för äldre. 

Överenskommelse om en god och nära vård 
Överenskommelsen består utav tre delområden: god och nära vård, goda förutsättningar 
för vårdens medarbetare samt vidareutbildning av sjuksköterskor. Både utförare inom 
den kommunala regin samt inom den privata regin har tagit del av detta statsbidrag. 

Flertalet utbildningar och aktiviteter har genomförts under 2022 inom ramen för 
överenskommelse om en god och nära vård. Verksamhetschefer, inom både kommunal 
samt privat regi, har deltagit på en utbildning om deras ledningsansvar kopplat till 
Hälso- och sjukvårdslagen. En "Talking mats" -utbildning har genomförts i 
verksamheterna vilket är en samtalsmetod för att stödja personer med talsvårigheter att 
uttrycka sina åsikter och på så sätt öka delaktigheten. Vidare har verksamheterna bland 
annat köpt in böcker inom fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling samt en "Dö-bra kortlek" som ett verktyg för personal att 
reflektera och samtala kring vad som är viktigt i livets slutskede. Även legpads har 
köpts in till Hagtorp, Humana Lillsjö Badväg, Norrgården, Kungsgården och Bro 
servicehus. 
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Under 2022 har två medarbetare, en ifrån den förebyggande enheten för äldre och en 
kvalitetsutvecklare inom äldreomsorgen, utbildat sig till certifierade utbildare inom 
BPSD inom ramen för statsbidraget. 

Äldreomsorgslyftet 
Äldreomsorgslyftet är ett statsbidrag som har till syfte att stärka kompetensen inom 
kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre genom att ge ny samt befintlig 
personal möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Nytt för 2022 är att Äldreomsorgslyftet 
delvis finansieras med EU-medel och satsningen ingår i Sveriges återhämtningsplan. 
Äldre- och omsorgsnämnden ska enligt regeringens anvisning, ge de externa utförarna 
inom äldreomsorgen i Upplands-Bro kommun en möjlighet att ta del utav detta 
statsbidrag. 

Inom den kommunala hemtjänsten är det åtta medarbetare som under 2022 läst 
undersköterskeutbildningen genom Äldreomsorgslyftet och ska bli klara med sina 
studier under 2023. Utöver dessa åtta har två medarbetare påbörjat sin 
undersköterskeutbildning och en medarbetare har läst kurser i svenska samt 
samhällskunskap. På Norrgården har även medarbetare genomfört kurser i svenska och 
samhällsvetenskap. 

Under 2022 har en medarbetare på Vardaga Villa Silvertorget och en medarbetare på 
Attendo Hagtorp påbörjat sin utbildning till undersköterska genom statsbidraget. 

Säkerställa en god vård och omsorg 
Äldre- och omsorgsnämnden ska enligt regeringens anvisning ge de externa utförarna 
inom äldreomsorgen i Upplands-Bro kommun en möjlighet att ta del utav statsbidraget. 
Socialkontoret har fördelat bidraget enligt en fördelningsnyckel till samtliga utförare 
inom hemtjänst samt vård- och omsorgsboende. 

Inom kommunal regi har flertalet olika utbildningar och aktivitete r genomförts under 
året inom ramen för statsbidraget. Norrgården har genomfört en utbildning kring 
psykisk ohälsa samt köpt in en fallskyddsmatta i förebyggande syfte. Verksamheten har 
även hyrt in en motivationscoach för att öka motivationen, delaktigheten och 
gemenskapen hos personalen samt köpt in produkter till sitt gym för att ge både boende 
samt personal möjlighet till att träna. 

På Kungsgården har verksamheten genomfört en utbildning i utvecklande ledarskap 
samt köpt in en Cocoon Care gungstol, som ger möjlighet till sinnesstimulering vilket 
ska ge en positiv effekt för välbefinnandet hos personer med kognitiva utmaningar. 

Hemtjänsten i kommunal regi har köpt in vinterjackor i ett led att förbättra sin 
arbetsmiljö och ge bättre villkor till sina medarbetare. Verksamheten har även köpt in en 
utbildning för utveckling av grupper och ledare samt haft en ledarskapsutbildning för tre 
medarbetare. 

Äldre- och omsorgsavdelningen startade under året upp ett projekt med Go Care där 
kommunen annonserade i Go Cares plattformar efter undersköterskor till äldreomsorgen 
i Upplands-Bro kommun. Samarbetet avslutades under december då avdelningen inte 
önskad ökning av antalet sökande kandidater till kommunen. 

 

 

 

 



8 Verksamhetsberättelse 2022 - Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden, Verksamhetsberättelse år 2022 9(26) 

Statsbidrag till kommuner för äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med 
den äldre i fokus 
En förstudie genomfördes under 2022 gällande välfärdsbibliotek och om det ska införas 
i kommunen. Ett välfärdsbibliotek ger invånare över 65 år en möjlighet att låna digitala 
enheter utav kommunen, till exempel surfplattor. Att kunna använda och ha tillgång till 
tekniska produkter såsom surfplatta kan vara en förutsättning för att vara delaktig i 
samhället. 

Genom statsbidraget köpte äldre- och omsorgsavdelningen in välfärdsprodukterna 
sensorlampor, surfplattor, Google Nest mini, VR-Glasögon och fjärrstyrda eluttag. 
Äldre- och omsorgsnämnden fattar beslut om Teknikbiblioteket under 2023. 
 
Främja ett hållbart arbetsliv 
Regeringens syfte med statsbidraget främja ett hållbart arbetsliv, som även kallas 
återhämtningsbonusen, är att stärka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. 
Socialstyrelsen har beviljat Upplands-Bro kommun 200 000 kronor inom statsbidraget 
för 2022. 

Äldre- och omsorgsavdelningen ansökte om bidrag för att köpa in fler elcyklar till 
hemtjänsten i kommunal regi. Verksamheten har sedan tidigare elcyklar men ville 
genom denna ansökan köpa in ytterligare åtta elcyklar för att uppmuntra och 
entusiasmera de medarbetare inom hemtjänsten som vanligtvis inte cyklar eller de som 
undviker att cykla. Satsningen genomförs även för att minska stress och ge friskare 
medarbetare inom ett psykiskt och fysiskt slitsamt arbete. 
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2 Mål och resu l tat

2.1 Stärka demokratin

2.1.1 Uppdrag: Äldrevänlig kommun

Be skrivning

I Upplands-Bro kommun ska äldres möjlighe ter att leva ett hälsosamt och oberoende liv
med ökad delaktighe t i samhälls frå gor förbättras. En strategisk handlingsp la n för arbetet
framåt för en äldrevänli g kommun ska genomföras i bred dialog med seniorer och
organisat io ne r. Handlingsp la ne n ska vara kommunö ver gr ipa nde och beröra samtliga
nämnder och bolagsstyre lser. Handlingsp la ne n för äldrevänlig kommun ska enligt
WHO gälla i tre år, och fastställas av kommunf ull mäk t ige, KF.

Komme nta r

Äldre- och omsorgsavde lninge n anställde en projektledare under våren 2022 som
arbetar med uppdraget. Projektledaren har under hösten genomför t två olika
baslinje mä t ninga r som ligge r till grund för kommune ns ansökan om medlemskap i
WHO:s nätverk Global Age-Fredlig Cities and Communit ies. Beslut att ansöka om
medlemskap var ett beslutsärende på Kommunst yre lse n den 30 november och på
Kommunfull mäk t ige den 14december. Beslut fattades på Kommunful lmäkt i ge att
skicka in ansökan vilket ska ske i början av 2023.

2.1.2 Uppdrag: Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten

Be skrivning

Inom hemtjänste n kommer under året arbetet med möjlighet er na att införa fast
omsorgskontakt påbörjas. Insatsen införs för att öka trygghet e n, delaktighe te n och
självbestä mma nde t för personer som har hemtjänst och deras anhöriga.

Komme nta r

Hemtjänste n har under 2022 påbörjat tillde l ning av fast omsorgskontak t. Arbetet fortgår
under 2023 då verksamheter na löpande arbetar med rekrytering av utbildade
undersköterskor.

2.1.3 Nämndmål: Den enskilde ska ges stärkta möjligheter att definiera sina
behov samt påverka hur dessa ska tillgodoses

Be skrivning

Den enskilde ska i så hög grad som möjligt ges påverkansmöj li ghete r från första kontakt
med socialtjäns te n genom definier ing av behov och utformni ng av beslutad insats.
Detaljstyr ni ng ska undvikas och den enskilde ska kunna påverka sin beslutade tid och
hur insatserna ska genomföras.



8 Verksamhetsberättelse 2022 - Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omso rgsnä mnd en, Verksam hetsbe rättelse å r 20 22 11(26)

Komme nta r

Arbetet med att alla individer ska ha uppdaterade genomföra nd ep la ne r har gett resultat
och målet bedöms uppfyllt. Under året har äldre- och omsorgsavde lninge n utvecklat en
digita l tjänst där den enskilde kan följa sitt ärende från ansökan till beslut, vilket leder
till en ökad möjlighet att kommunicera med sin handlägga re. Avdelninge n arbetar också
för att på sikt kunna införa digita la inköp i syfte att öka valfr ihe te n och möjlighete n för
den enskilde att kunna påverka.

Indik atorer Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Utfall T3 2022 M ålvär de 2022

A ndel
brukare/kund med
aktuell
genomf örandeplan
(inte äldre än 6
månader) inom
nämndens
utf örarverksamhet
er 81% 92% 99% 97%

A ndel
brukare/kund som
upplever hög
delaktighet i
processen f rån
ansökan till
biståndsbeslut 85%

A ntal
beställningsbara
digitala insatser
inom hemtjänsten
samt på vård- och
omsorgsboenden
(NY 2022) 1 2 2 2

Ande l bruka re /kund me d a ktue ll ge nomföra nde pla n (inte ä ldre ä n 6 må na de r) inom
nä mnde ns utföra rve rksa mhe te r

De aktivitete r som genomför ts inom verksamheter na för att uppfylla antalet aktuella
genomföra ndep la ner har gett ett gott resultat. Indikatorn är uppfylld då 99 procent av
alla brukare och kunder har en aktuell genomföra ndep la n inom nämndens
utförarverksa m hete r.

Ande l bruka re /kund som upple ve r hög de la ktighe t i proce sse n frå n a nsöka n ti l l
bistå ndsbe slut

Det saknas en nationell mätning av upplevd delaktighet i processen från ansökan till
biståndsbeslut. Biståndsenhe te n har dock flera pågående projekt med syfte att öka den
enskildes upplevelse av delaktighet. Ett utav dessa är en digita l medborgartjäns t, vilket
ger enskilda en möjlighet att kommunicera digita lt med sin handläggare och att öka
delaktighete n. Ett annat område är fortsatt arbete i metod IBIC, individe ns behov i
centrum.

Anta l be stä l lningsba ra digita la insa tse r inom he mtjä nste n sa mt på vå rd - och
omsorgsboe nde n (NY 2022)

Biståndsenhe te n har under 2022 startat upp arbetet att införa insatsen digita la inköp
inom hemtjänste n. En projektgrupp bestående utav deltagare från biståndsenhete n,
hemtjänst kommuna l regi och projektledare inom socialkontore t har tillsa m ma ns tagit
fram en förstudie, riskanalys och projektplan. Arbetet ska fortskrida under 2023.
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2.2 Meningsf ullt åldrande

2.2.1 Uppdrag: Äldrevänlig kommun

Be skrivning

I Upplands-Bro kommun ska äldres möjlighe ter att leva ett hälsosamt och oberoende liv
med ökad delaktighe t i samhälls frå gor förbättras. En strategisk handlingsp la n för arbetet
framåt för en äldrevänli g kommun ska genomföras i bred dialog med seniorer och
organisat io ne r. Handlingsp la ne n ska vara kommunö ver gr ipa nde och beröra samtliga
nämnder och bolagsstyre lser. Handlingsp la ne n för äldrevänlig kommun ska enligt
WHO gälla i tre år, och fastställas av kommunf ull mäk t ige, KF.

Komme nta r

Äldre- och omsorgsavde lninge n anställde en projektledare under våren 2022 som
arbetar med uppdraget. Projektledaren har under hösten genomför t två olika
baslinje mä t ninga r som ligge r till grund för kommune ns ansökan om medlemskap i
WHO:s nätverk Global Age-Fredlig Cities and Communit ies. Beslut att ansöka om
medlemskap var ett beslutsärende på Kommunst yre lse n den 30 november och på
Kommunfull mäk t ige den 14december. Beslut fattades på Kommunful lmäkt i ge att
skicka in ansökan vilket ska ske i början av 2023.

2.2.2 Uppdrag: Satsning på bemanning inom äldreomsorg för ökad kvalitet

Be skrivning

Äldreomsorge n Upplands-Bro kommun har en god grund att stå på. Dock har den
rådande pandemin påvisat att äldreomsorge ns förutsätt ninga r behöver stärkas. Staten
satsar på äldreomsorg genom riktade statsbidrag som bland annat kommer att användas
för att stärka kompetensen inom vård- och omsorgsområde t.
Kompetensutve ck lings insa tse r planeras och genomför s för såväl baspersonal
(vårdbiträden och undersköterskor) som för sjuksköterskor, arbetsterapeuter och
sjukgymnas ter. För att ytterligare stärka äldreomsorge ns förutsättni ngar ökas
bemanninge n av sjuksköterskor inom vård- och omsorgsboende och av baspersonal
inom alla verksamheter som verkar närmast den enskilde individe n, i såväl ordinärt som
särskilt boende.

Komme nta r

Äldre- och omsorgsavde lninge n genomfö rde under 2022 en omfattande satsning på
bemanninge n inom äldreomsorge n, både gälla nde medarbetare inom omsorg såväl som
inom hälso- och sjukvård. Exempel på genomfö rda aktivitete r är förbättrad arbetsmiljö,
centralsche ma lä ggni ng och kvalitetst id i schemat. Men även
kompetensut veck li ngsp la ner för medarbetare, handledning och introdukt io n av nya
medarbetare. Under året genomförde s en organisat io ns fö rä ndr i ng av hemtjänste n i
kommuna l regi där hemtjänste n delades upp i områdena Bro samt Kungsänge n och fick
varsin enhetsche f. Den fysiska arbetsmiljö n i hemtjänste ns lokaler i Bro fräschades upp.
Utöver detta bedrivs ett systematisk t arbete med ständiga förbättringa r för att skapa
delaktighet för personalgruppe n. Arbetet med bemannings- och kvalitetsa rbete t
fortsätter under 2023.
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2.2.3 Uppdrag: Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten

Be skrivning

Inom hemtjänste n kommer under året arbetet med möjlighet er na att införa fast
omsorgskontakt påbörjas. Insatsen införs för att öka trygghet e n, delaktighe te n och
självbestä mma nde t för personer som har hemtjänst och deras anhöriga.

Komme nta r

Hemtjänste n har under 2022 påbörjat tillde l ning av fast omsorgskontak t. Arbetet fortgår
under 2023 då verksamheter na löpande arbetar med rekrytering av utbildade
undersköterskor.

2.2.4 Nämndmål: Kommunal hälso- och sjukvård utvecklas för att möta
framtidens behov

Be skrivning

Pandemiåre n 2020 och 2021 medförde erfarenheter och lärdomar som tydliggö r behovet
av att definiera och natione llt slå fast hur pass avancerad hälso- och sjukvård ett vård-
och omsorgsboende ska klara av. För att möta framtid e ns behov inom kommuna l hälso-
och sjukvård krävs kompetenssatsni ngar. Samverkan med regionen och andra aktörer
behöver stärkas och ansvarsförde lni ng tydliggö ras. I framtide n kommer det att ske en
ansvarsförskj ut ning där större ansvar för hälso- och sjukvård läggs inom primärvård,
där den kommuna la hälso- och sjukvården ingår. Denna roll- och ansvarsförskj ut ning
innebär att det sannolikt kommer att finnas allt skörare och mer vårdkrävande patienter
inom kommune ns ansvarsområde. Nämnden kommer fortsatt att bevaka frågan, aktivt
bidra i förändringsa rbete t och vidta de åtgärder som behövs för att möta framtide ns
behov.

Indikatorer där målvärde saknas mäts genom uppfylla nde grad , uppnått, delvis uppnått
eller inte uppnått.

Komme nta r

Tjänstgör ings grad e n för sjuksköterskorna på Kungsgården höjdes med 40 procent under
2022 vilket gav en ökad patientsäkerhe t. Norrgården arbetar i sin tur aktivt med
kvalitat iv rekrytering av rätt kompetens samt optimerar resursutnytt ja nde utifrå n
verksamhete ns behov. Norrgården har även en demenssjuksköte rska som ansvarar
enbart för demensavdelni ngar tillsa m ma ns med undersköterskor i syfte att höja
kompetensen och säkra vården vid demens. En sjuksköterska med erfarenhet från
geriatrik och arbete med psykisk ohälsa är placerad på en somatisk avdelning.
Rekrytering av en tredje sjuksköterska pågår på Norrgården.
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Indik atorer Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Utfall T3 2022 M ålvär de 2022

A ndel
patienter/boende
på vård- och
omsorgsboende
som har en
medicinsk
vårdplanering
genomf örd minst
en gång årligen 95% 91% 100% 100%

A ndel SIP som
verksamheten
kallas till vid/ef ter
brukares
utskrivning f rån
sjukhus där
representant f rån
socialkontoret
deltar 100% 100% 100% 97%

A ndel
undersköterskor
utav
baspersonalen i
nämndens
verksamheter (NY
2022) 77% 78% 79% 80%

A ndel
delegeringsbar
baspersonal inom
vård- och
omsorgsboende
ska öka (NY 2022) 95% 95% 100% 90%

A ntal
samverkansf ormer
med beskriven
överenskommelse
beslutade på
ledningsnivå ska
öka (NY 2022) Uppnått Uppnått Uppnått

A ntal
tillsvidareanställda
sjuksköterskor
inom nämndens
verksamheter ska
öka (NY 2022) Uppnått Uppnått Uppnått

A ntal
tillsvidareanställd
baspersonal inom
nämndens
verksamheter ska
öka (NY 2022) Uppnått Uppnått Uppnått

Ande l pa tie nte r/boe nde på vå rd- och omsorgsboe nde som ha r e n me dicinsk
vå rdpla ne ring ge nomförd minst e n gå ng å rl ige n

100 procent genomförda medicinska vårdplaner inga r har uppnåtts. Att arbeta med
medicinska vårdplaner ingar upplevs positivt. Patienten och anhöriga förmedlar att det
finns tid och möjlighet att ställa frågor. Läkare och sjuksköterskor upplever i sin tur det
positivt att få en mer täckande helhetsb ild.

Ande l SIP som ve rksa mhe te n ka l la s ti l l vid/e fte r bruka re s utskrivning frå n sjukhus dä r
re pre se nta nt frå n socia lkontore t de lta r

En tydlig och imple me nterad rutin finns sedan tidigare i vad som gäller för enhetens
representanter. Som regel deltar biståndsha nd lä ggare alltid på de SIP:ar de blir kallade
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till. Det har varit något enstaka fall då utskrivningsplanerare valt att inte delta på en SIP 
då en planering gjorts i samband med utskrivning från sjukhus. 

Det förekommer fortfarande oklart syfte med SIP som primärvården har kallat till, ofta 
sker det en vecka efter utskrivning då planering från kommunen redan är gjord. Lokal 
samverkan kring utskrivningsklara har återupptagits under hösten. 

Andel undersköterskor utav baspersonalen i nämndens verksamheter (NY 2022) 

Indikatorn andel undersköterskor utav baspersonalen i nämndens verksamheter uppfylls 
nästan då verksamheterna har andelen 79 procent, målvärdet 2022 var 80 procent. 
Utförarverksamheterna har dock ökat sin andel under året vilket ses positivt. Till 
exempel så har hemtjänsten ställt krav vid nyrekrytering av tillsvidarepersonal samt lagt 
resurser på att utbilda medarbetare. 

Andel delegeringsbar baspersonal inom vård- och omsorgsboende ska öka (NY 2022) 

Att baspersonal kan ta emot delegering är viktigt för att verksamheterna ska fungera. 
Samtlig tillsvidareanställd personal har delegering. 

Antal samverkansformer med beskriven överenskommelse beslutade på ledningsnivå 
ska öka (NY 2022) 

Äldre- och omsorgsavdelningen har gått med i flertalet samverkansformer under året i 
syfte att höja kvaliteten för omsorgen och för att skapa mervärde för omsorgstagarna. 

Biståndsenheten deltar sedan våren 2022 i forum "Geografisk samordning" vilket är en 
samverkansform mellan regionens olika parter och kommunen. Samverkan sker i 
samband med regionens utökade uppdrag i god och nära vård och med det ökade kravet 
på samverkan mellan kommun och region. Lokal samverkan kring 
utskrivningsplanering från sjukhus har återupptagits under hösten 2022. Deltagare i 
lokal samverkan är utskrivningsplanerare och samordnare från biståndsenheten, 
representanter från kommunens tre vårdcentraler samt Upplands-Bro rehab. 

Samverkan mellan bistånd och dagverksamheten har även startat upp under hösten 2022 
och den förebyggande enheten för äldre har i sin tur inrättat en samverkan med 
kommunens pensionärsföreningar under året. Tre samverkansmöten har genomförts 
med pensionärsföreningarna under 2022 och 2023 ska det skrivas ett samverkansavtal. 

Samverkansforumet LOV hemtjänst sker två gånger per termin. På dessa 
samverkansmöten deltar tjänstepersoner ifrån socialkontoret samt utförare ifrån både 
kommunal regi samt privat regi. Sedan 2022 deltar även primärvården och primärvårds 
rehab på möten. 

Antal tillsvidareanställda sjuksköterskor inom nämndens verksamheter ska öka (NY 
2022) 

Norrgården och Kungsgården har ökat sin sjuksköterskebemanning och därmed stärkt 
den nära hälso- och sjukvården. Detta i syfte för att möta nya och ökade behov inom 
området. 

Antal tillsvidareanställd baspersonal inom nämndens verksamheter ska öka (NY 2022) 

Verksamheterna har utökat bemanningen och därmed antalet tillsvidareanställda. 
Rekryteringsläget är dock svårt när det gäller att attrahera kvalificerade 
undersköterskor. Insatser inom kompetensförsörjning har planerats för 2023–2025 för 
att möta framtidens behov. 
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2.3 Lustf yllt lärande

2.3.1 Nämndmål: Framtidens behov inom äldreomsorgen möts genom
kompetensstyrning

Be skrivning

Äldre- och omsorgsnä mnde n ser behov av att stärka kompetensen inom äldreomsorge n i
kommune n, såväl inom hälso- och sjukvård som socialtjäns t. Nämnden vill arbeta för
att i högre grad kunna tills vidare a nstä l lda personal. Målsättninge n är att öka andelen
undersköterskor i samtliga utförarverksa m hete r som ett led i att stärka kompetensen.
Möjlighete n till kompetensut veck l ing inom det egna yrket ska vara en självklar del för
alla medarbetare. Vidare avser nämnden init ier a satsningar inom språk- och kulture ll
kompetens.

Indikatorer där målvärde saknas mäts genom uppfylla nde grad, uppnått, delvis uppnått
eller inte uppnått.

Komme nta r

Flertalet utbild nings sats ni ngar har genomfört s under 2022 inom ledarskap, demens och
anhörigs töd. Ytterliga re planering och satsningar ska bedrivas under 2023 utifrå n
verksamhete ns behov.

Indik atorer Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Utfall T3 2022 M ålvär de 2022

A ntal utbildare
som ger
utbildningen
demensvän inom
nämndens
utf örarverksamhet
er ska öka (NY
2022) 3 2 4

Inf öra
schemalagda
timmar f ör
ref lektion inom
nämndens
utf örarverksamhet
er (NY 2022) Delvis uppnått Uppnått Delvis uppnått

De medarbetare
som deltar i
utbildningsinsatser
kring
yrkessvenska ska
avsluta insatsen
med högre
kompetens (NY
2022) 100% 100% 100%

A ntal Silviasystrar
inom nämndens
utf örarverksamhet
er ska öka (NY
2022) Delvis uppnått Delvis uppnått

De lvis
uppnått



8 Verksamhetsberättelse 2022 - Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omso rgsnä mnd en, Verksam hetsbe rättelse å r 20 22 17(26)

Anta l utbi lda re som ge r utbi ldninge n de me nsvä n inom nä mnde ns utföra rve rksa mhe te r
ska öka (NY 2022)

Den förebygga nde enheten för äldre har hittills utbildat nästan 700 personer till
demensvänner. Att utbilda medarbetare till demensvänne r är dock ett
utvecklingso mråde för hemtjäns te n såväl som för vård- och omsorgsboendena. I
dagsläget saknar både hemtjäns te n och Kungsgården kvalifice rade utbildade
demensvänner,

Införa sche ma la gda timma r för re fle ktion inom nä mnde ns utföra rve rksa mhe te r (NY 2022)

Verksamheter na har under året infört planerad reflekt io nst id för personalen och har i
vissa fall även utbildat reflekt io ns led are som kan hålla i mötena. Inom hemtjäns te n har
reflektio ns ledar e utbildats men arbetet har pausats på grund av personalbris t. Genom
projektet central schemalä ggning, som planerats att genomföra s under 2023, ska
reflektio ns t im ma r na schemalägga s centralt för samtliga kommuna la utförare.

De me da rbe tare som de lta r i utbildningsinsa tse r kring yrke ssve nska ska a vsluta insa tse n
me d högre kompe te ns (NY 2022)

Utbildnings insa tser genomfördes under våren 2022 samt löpande under resterande del
av året. Plan för 2023 är att validera genomförd a utbildningar och utvärdera
kunskapsnivå n. De som deltagit i utbildni ng uppger att det varit positivt och att de känt
sig tryggare med sina språkkunskaper i arbetet efteråt.

Anta l Si lvia systra r inom nä mnde ns utföra rve rksa mhe te r ska öka (NY 2022)

Antal Silvias ys tra r inom särskilda boenden och förebygga nde enheten har ökat men
verksamheter na upplever att det är en utmaning att rekrytera Silvias ystra r. Det finns
dock en bred kunskap inom demensfrå gor inom den kommuna la regin tack vare
utbildni ngar på Kungsgårde n och förebygga nde enheten, dessa verksamhete r kan bistå
med rådgivning vid behov.

2.4 Hållbart liv och hälsa

2.4.1 Uppdrag: Äldrevänlig kommun

Be skrivning

I Upplands-Bro kommun ska äldres möjlighe ter att leva ett hälsosamt och oberoende liv
med ökad delaktighe t i samhälls frå gor förbättras. En strategisk handlingsp la n för arbetet
framåt för en äldrevänli g kommun ska genomföras i bred dialog med seniorer och
organisat io ne r. Handlingsp la ne n ska vara kommunö ver gr ipa nde och beröra samtliga
nämnder och bolagsstyre lser. Handlingsp la ne n för äldrevänlig kommun ska enligt
WHO gälla i tre år, och fastställas av kommunf ull mäk t ige, KF.

Komme nta r

Äldre- och omsorgsavde lninge n anställde en projektledare under våren 2022 som
arbetar med uppdraget. Projektledaren har under hösten genomför t två olika
baslinje mä t ninga r som ligge r till grund för kommune ns ansökan om medlemskap i
WHO:s nätverk Global Age-Fredlig Cities and Communit ies. Beslut att ansöka om
medlemskap var ett beslutsärende på Kommunst yre lse n den 30 november och på
Kommunfull mäk t ige den 14december. Beslut fattades på Kommunful lmäkt i ge att
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skicka in ansökan vilket ska ske i början av 2023.

2.4.2 Uppdrag: Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten

Be skrivning

Inom hemtjänste n kommer under året arbetet med möjlighet er na att införa fast
omsorgskontakt påbörjas. Insatsen införs för att öka trygghet e n, delaktighe te n och
självbestä mma nde t för personer som har hemtjänst och deras anhöriga.

Komme nta r

Hemtjänste n har under 2022 påbörjat tillde l ning av fast omsorgskontak t. Arbetet fortgår
under 2023 då verksamheter na löpande arbetar med rekrytering av utbildade
undersköterskor.

2.4.3 Nämndmål: Äldres hälsa, välbefinnande och trygghet säkerställs genom
äldreomsorgens verksamheter och förebyggande insatser

Be skrivning

Äldre- och omsorgsnä mnde n ska erbjuda trygga mötesplatser för menings ful lt och
hälsosamt åldrande, liksom förebygga nde insatser som bidrar till minskad isolering.
Nämnden kommer att införa den nya biståndsinsa tse n social aktivite t som ett led i att
motverka ofrivill ig ensamhet. Kosten som serveras inom nämndens verksamheter ska
vara god och näringsr ik.

Äldre- och omsorgsnä mnde n ska samverka med kommune ns övriga kontor och
verksamheter för att möjliggöra ett rikt och tillgä ngl igt utbud av upplevelser och
aktivitet er inom kultur, natur, fritid och utbildni ng för äldre. Det ska finnas en balans
mella n vila och aktivitet i vardagen för nämndens målgruppe r.

Komme nta r

Målet bedöms att vara delvis uppnått. För de områden som behöver utvecklas finns en
plan för 2023.

Genomförd enkätundersökni ng på den förebygga nde enheten för äldre visade en hög
nöjdhetsgrad hos deltagarna gällande de aktivitete r som erbjuds äldre.

Indik atorer Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Utfall T3 2022 M ålvär de 2022

A ntal ansökningar
av insatsen social
aktivitet (NY 2022) 49 54 100

Självskattad
balans och styrka
hos brukare/kund
ef ter genomf örd
aktivitet ska öka
(NY 2022) 75% 75% 75%
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Indik atorer Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Utfall T3 2022 M ålvär de 2022

A ndelen
brukare/kund som
genom
självskattning
upplever minskad
of rivillig ensamhet
ef ter genomf örd
insats/aktivitet (NY
2022) 75% 75% 75% 75%

A ntal genomf örda
nutritionsmöten
mellan enhetschef
och sjuksköterska
(NY 2022) 2 4

A ndel
brukare/kunder
vars nattf asta är
11 timmar eller
kortare på vård-
och
omsorgsboende
(DELV IS NY 2022) 19% 57% 19% 95%

A ndel
brukare/kunder
som anger att de
är nöjda med den
f örebyggande
insatsen de
deltagit i. 90% 90% 90% 90%

A ndel
brukare/kunder
inom hemtjänsten
som är nöjda med
sin matlåda (NY
2022) 75% 75%

Anta l a nsökninga r a v insa tse n socia l a ktivite t (NY 2022)

Biståndsenhe te n har sett över möjlighet e n att ta fram uppgifter i verksamhets s yste met
som visar antal brukare med insatsen social aktivite t, efter att insatserna promenad och
social samvaro slagits samman. Det är 54 personer som har haft insatsen social aktivite t
under 2022.

Sjä lvska tta d ba la ns och styrka hos bruka re /kund e fte r ge nomförd a ktivi te t ska öka (NY
2022)

På särskilda boenden i kommuna l regi arbetar sjukgymnaste r na med att ordinera träning
individ ue l lt anpassad för individe n. Detta ger ökad balans och styrka för patient, vilket
leder till känsla av säkerhet i förflyt t ninga r och ökad förmåga till att gå längre sträckor.

Ande le n bruka re /kund som ge nom sjä lvska ttning upple ve r minska d ofrivil l ig e nsa mhe t
e fte r ge nomförd insa ts/a ktivite t (NY 2022)

Aktivite tssa mord na re på enheterna arbetar med att anpassa aktivitete r för boende som är
extra ensamma och isolerar sig i sina lägenhe ter. Fokus under 2022 har varit boende
med demens. Önskemålet om aktivite t som framkommit ifrån de boende är samtal,
högläsning och promenader. Efter genomförd aktivite t har mätning på skala för
självskattni ng visat en minskad känsla av ensamhet med 100 procent.
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Anta l ge nomförda nutritionsmöte n me lla n e nhe tsche f och sjuksköte rska (NY 2022)

Två nutrit io ns möte n genomfö rdes totalt under året 2022. Denna indikator är ett fortsatt
utvecklingso mråde.

Ande l bruka re /kunde r va rs na ttfa sta ä r 11 timma r e lle r korta re på vå rd - och
omsorgsboe nde (DELVIS NY 2022)

En bakomligga nde förklaring till det låga resultatet på denna indikator kan bero på att
flera boende är yngre, vilka ofta tackar nej till nattmål. Yngre boende kan däremot ha
fika/snacks/ god is på rummet som personalen inte kan ange inom ramen för nattfasta
med hänsyn till boendes integr it et.

Den låga siffra n på indikator n är dock allvarli g och utredning pågår kring den faktiska
orsaken. Kostombud har utsetts på varje avdelning, som tillsa mma ns med sjuksköterska
och enhetsche f / biträdande enhetschef ska arbeta fram en åtgärdsplan för att öka antalet
boende vars nattfasta är under 11 timmar.

Ande l bruka re /kunde r som a nge r a tt de ä r nöjda me d de n före bygga nde insa tse n de
de l ta gi t i.

Genomförd undersökning visar att 90 procent av deltagarna är nöjda med den
förebygga nde insatsen som de har deltagit i.

Ande l bruka re /kunde r inom he mtjä nste n som ä r nöjda me d sin ma tlå da (NY 2022)

Biståndsenhe te n har inte genomfö rt några mätninga r avseende nöjdhetsgrad av matlådor
inom hemtjänste n under perioden 2022. Biståndsenhe te n har dock init ier at till ett första
gemensamt möte där enheten tillsa m ma ns med hemtjänste n och kostenheten ska lägga
ramen för hur en sådan undersökning ska genomföra s under 2023.

2.5 Valf rihet och konkurrensneutralitet

2.5.1 Nämndmål: Det finns förutsättningar för olika driftsformer och ökad
valfrihet.

Be skrivning

Nämnden vill arbeta för att erbjuda hög valfr ihe t i flera avseenden, på individ nivå och
övergripande. Valfr ihet mella n utförare i olika driftsfor mer ska erbjudas och även på
individ ni vå utifrå n att den enskilde kan påverka såväl val av utförare så som insatsens
genomföra nde.

Komme nta r

Målet bedöms uppfyllt. En ansökan om hemtjänst LOV har inkommit under 2022, där
bedömning av ansökan fortfarande pågår. Inom valfr ihets s yst e me t finns idag tre
hemtjänst ut föra re och fem vård- och omsorgsboenden.

Biståndsha nd lä ggar na har en ickevals lis ta där samtliga utförare av hemtjäns t finns
listade och väljs ut efter turordning om en brukare inte själv aktivt väljer sin utförare.
Ickevalslis ta n används dock sällan då de flesta gör aktiva val, ofta tillsa mma ns med en
närstående.
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Upplands-Bro kommun ingår i Öv erensk ommelse om bibehållet k ost nadsansv ar v id
f lyt t ning t ill särsk ilt boende mellan k ommunerna i St ock holms län, vilket är en
länsöverensko mme lse som möjliggör val av boende i en annan kommun, om även den
är med. Upplands-Bro kommun ingår i denna överenskomme lse sedan den 1 juli 2019
tillsa m ma ns med 12 andra kommuner inom Stockholms län.

Personer i behov av särskilt boende med heldygnso mso r g har rätt att ansöka om plats i
annan kommun enligt 2a kap. 8 § socialtjäns t la ge n (SoL). Kommunen dit personen
önskar flytta utreder ansökan och fattar beslut. Denna överenskomme lse innebär ett
alternativ till ansökan enligt SoL. När en person ansöker om plats i annan kommun som
ingår i överenskomme lse n, fattar utflyt t ningsko mmune n beslut och behåller ansvaret så
länge den enskilde behöver insatsen. Kommuner na förbinder sig att, vid flytt ning enligt
överenskomme ls e n, inte begära överflytt ni ng av ansvaret från utflytt ni ngsko mm une n
till inflyt t ningsko mm une n enligt 2a kap 10 § SoL.

De personer som söker plats i särskilt boende med heldygnso mso r g i annan kommun
som ingår i överenskomme lse n ska infor meras om båda sökvägarna, men kommune r na
ska verka för att flyttni ngar sker enligt överenskomme lse n. Den enskilde erbjuds samma
kvalitet i handläggni ng och insats vid ansökan enligt överenskomme lse n, som vid en
ansökan enligt 2 a kap 8 § SoL. Samverkan mellan kommune r na ska fungera så väl att
ansökan genom överenskomme lse n blir det alternat iv som sökande i de allra flesta fall
väljer.

Indik atorer Utfall T1 2022 Utfall T2 2022 Utfall T3 2022 M ålvär de 2022

A ntal utf örare inom
valf rihetssystemet
(LOV ) f ör
hemtjänst samt
vård- och
omsorgsboende
ska öka jämf ört
med f öregående år
(4 2021) 4 4 4 5

Anta l utföra re inom va lfrihe tssyste me t (LOV) för he mtjä nst sa mt vå rd- och
omsorgsboe nde ska öka jä mfört me d före gå e nde å r (4 2021)

En ansökan om deltagande i valfr ihe tss ys te m inom hemtjäns t är under prövning,
utföraren är ännu inte godkänd.
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3 Ekonomi 

3.1 Årets resultat 
Driftredovisning 

  Budget 2022 Redovisat 2022 Avvikelse 2022 
Avvikelse 

2021 

(tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto 

Vård- och 
omsorgsboende 
inkl. HSE 211 320 80 824 215 181 79 460 -3 861 -1 364 -5 225 -1 127 

Förebyggande 
verksamhet 11 812 292 9 262 334 2 550 42 2 592 1 913 

Hemtjänst 128 059 50 048 129 709 51 670 -1 650 1 622 -28 -6 876 

Myndighetsutövni
ng 7 227  7 741 498 -514 498 -16 35 

Övergripande 25 221 2 361 31 789 14 855 -6 568 12 494 5 926 12 912 

Summa 383 639 
133 52

5 393 682 
146 81

7 -10 043 13 292 3 249 6 857 

Varav kapitalkostnader 

  Budget 2022 Redovisat 2022 Avvikelse 2022 

(tkr) 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a 
Avskrivning

ar 
Internränt

a Netto 

Vård- och 
omsorgsboende 
inkl. HSE 581 48 523 41 58 7 65 

Förebyggande 
verksamhet 36 3 88 10 -52 -7 -59 

Hemtjänst 239 21 231 17 8 4 12 

Myndighetsutöv
ning 0    0  0 

Övergripande 273 35 106 14 167 21 188 

Summa 1 129 107 948 82 181 25 206 

3.1.1 Prognoser under året 

Budgetavvikels
e Vårprognos 

Budgetavvikels
e Höstprognos 

Budgetavvikels
e bokslut  

800 6 700 3 248  

3.2 Ekonomisk analys 

Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt resultat för 2022 med 3,2 mnkr. 
Kostnader i samband med covid -19 uppgår till 6,6 mnkr. Överskottet beror i huvudsak 
på volymer samt vakanser. 

Avvikelsen mellan Tertialbokslut 2 och årets resultat (minskat överskott om 3,5mnkr) 
avser ett lägre nyttjande av statsbidrag. 
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Vård- och omsorgsboende  
Verksamhetsområdet visar ett underskott med 5,2 mnkr. Kostnadsavvikelsen beror på 
ökade personalkostnader inom kommunal regi i samband med covid-19. 

Förebyggande verksamhet  
Förebyggande verksamheten avviker positivt med 2,6 mnkr till följd av personalvakans. 

Hemtjänst  
Verksamhetsområdet hemtjänst visar en budget i balans. Hemtjänsten i kommunal regi 
går däremot med ett underskott beroende på ökade kostnader i form av vikarier vid 
sjukfrånvaro, främst på grund av Covid -19. 

Myndighetsutövning 
Myndighetsutövning visar resultat enligt budget. 

Övergripande 
Övergripande verksamhet visar ett överskott med 5,9 mnkr beroende på 
tillgodoräknandet av diverse statsbidrag från Socialstyrelsen. 

3.3 Statsbidrag 
(tkr) Beviljat 2022 Förbrukat 2022 

God och nära Vård 1 316 1 078 

Säkerställa en god vård och 
omsorg av äldre personer 8 889 5 897 

Motverka ensamhet bland äldre 
och ökad kvalitet i vården och 
omsorgs av personer med 
demenssjukdomar 1 353 671 

Äldreomsorgslyftet 3 745 2 264 

Teknik, kvalitet, effektivitet - äldre 281 281 

Goda förutsättningar för vårdens 
medarbetare 272 84 

Vidareutbildning sjuksköterskor 182 0 

Främja ett hållbart arbetsliv 200 174 

Totalt 16 238 10 449 

3.4 Kommentarer statsbidrag 

Kommentarer statsbidrag 

Äldre- och omsorgsnämndens statsbidrag uppgår hittills 16,2 mnkr.  

Utfallet uppgår till 10,4 mkr vilket innebär att 5,8 mnkr behöver återbetalas. Arbete 
pågår inför 2023 för att nyttja hela ansökt belopp av statsbidrag. 
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3.5 Sociala investeringsfonden 
 

Projekt 
Projekt 

start 
Projekt 

slut 

Budget 
hela 

projektet 

Redovis
at tom 
2022* 

Progno
s 

kostnad
er 2022 

Progno
s för 

projekte
t 

Progno
savvikel
se hela 
projekte

t 

(tkr) År År Netto Netto Netto Netto Netto 

        

        

Summa        

* Det innebär från projektets 
start till xxx        

        

3.6 Kommentarer sociala investeringsfonden 

Äldre- och omsorgsnämnden har ingen social investeringsfond. 

3.7 Investeringsredovisning 
 

Projekt 
Total 

budget 
Redovisat 

2021 
Budget 

2022 
Redovisat 

2022 

Kvar av 
budget 

2022 

Om-
budgeteras 

till 2023 

(tkr) Netto Netto Netto Netto Netto  

Vård- och 
omsorgsboende 600 0 600 237 363 363 

Förebyggande 
enheten 100 0 100 57 43  

Hemtjänst 100 0 100 0 100  

Summa 800 0 800 294 506  

3.8 Kommentarer investeringsredovisning 

Investeringar har genomförts inom verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende och 
utgörs av inventarier till Hagtorps rum som används för korttidsboende. 

Försenade beställningar innebär att leverans ej skett inom verksamhetsåret. Inköpen 
planeras under verksamhetsår 2023. 
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4 In tern styrn in g och kon trol l

4.1 Uppf öljning av kontrollmoment

4.1.1 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

Process: Social dokumentation äldre- och omsorgsavdelningen

Förtydl iga nde a v process

Social dokumentat io n ska följa de lagar och föreskrifter som finns

Risker: Genomförande plan er saknas

Kontr ollmoment Kom m entar

Egenkontroller av upprättade planer

Ingen avvikelse

Kontroller gällande andel genomf örandeplaner sker
regelbundet i alla verksamheter, resultatet f ör året visar
att andel ärenden där en uppdaterad genomf örandeplan
f inns är 99 procent vilket är sju (7) procentökning sedan
f örra mätningen. Bedömningen är att resultatet är
godkänt.

Process: Avtalstrohet

Risker: Att varor och tjänster köps utanför avtal.

Kontr ollmoment Kom m entar

Stickprovskontroller som mäter avtals- samt
leverantörstrohet.

Mindre avvikelse

Mätningar delvis genomf örda. Listan med avtal i
avtalskatalogen är inte alltid uppdaterad vilket har
f örsvårat kontrollerna.

Process: Arbetsmiljö

Risker: Övergripan de granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete har visat att det finns vissa
brister i uppföljning inom arbetsmiljöarbetet

Kontr ollmoment Kom m entar

Ny modul f ör systematiskt arbetsmiljöarbete i Stratsys
används

Större avvikelse

Inrapportering i Stratsys är f ortsatt ett
f örbättringsområde. A lla enheter har inte rapporterat in
sin uppf öljning. Risken med kopplade åtgärder
prioriteras även i 2023 års internkontrollplan.
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4.2 Uppf öljning av åtgärder

4.2.1 Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler

Process: Uppföljning av interna och externa utförare

Risker: Uppföljning av intern respektive extern verksamhet sker inte i tillräcklig utsträckning och
inte likvärdigt

Åtgär der
Slutdatu
m Kom m entar

Uppf öljningsplan

A vslutad

2022-12-
31

Plan f ör uppf öljning av intern och extern
verksamhet f inns samt f öljs. Ny plan f ör
uppf öljning har beslutats i Ä ldre- och
omsorgsnämnden under året.

Likvärdig uppf öljning

A vslutad

2022-12-
31

Ny plan som säkerställer likvärdig uppf öljning är
beslutad i nämnd. Uppf öljning är genomf örd på
lika sätt inom extern och intern regi både på vård-
och omsorgsboende och hemtjänst.

Process: Avtalstrohet

Risker: Att varor och tjänster köps utanför avtal.

Åtgär der
Slutdatu
m Kom m entar

Upphandlingsbehov identif ieras och
dokumenteras i handlingsplan

A vslutad

2022-12-
31

Upphandlingsplan f ör år 2023 är f ärdigställd i
samverkan med upphandlingsenheten.

Process: Arbetsmiljö

Risker: Övergripan de granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete har visat att det finns vissa
brister i uppföljning inom arbetsmiljöarbetet

Åtgär der
Slutdatu
m Kom m entar

Genomf örande och inrapportering sker enligt
planering

Pågående/Försenad (styrd av start- och
slutdatum)

2022-12-
31

Inrapportering i Stratsys är f ortsatt ett
utvecklingsområde.

Samtliga enhetschef er utbildas i nya modulen

A vslutad

2022-06-
30 Utbildning genomf örd.
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Nämndplan 2023 - Äldre- och 
omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden fastställer nämndplan för 2023 enligt 

socialkontorets förslag.  

Sammanfattning 

Kommunplan 2023 med planering för 2024–2026 inklusive driftbudget, 

investeringsbudget och exploateringsbudget fastställdes av 

kommunfullmäktige vid sammanträde den 14 december 2022. Utifrån 

kommunfullmäktiges beslut och inriktningen i kommunplanen för Upplands-

Bro kommun har nämndplan för år 2023 upprättats för Äldre- och 

omsorgsnämnden. Äldre- och omsorgsnämnden har vid framtagandet av sina 

nämndmål och indikatorer utgått från de sex övergripande målen i 

kommunplanen. Det övergripande målet Värdigt åldrande har varit vägledande 

vid formulering av nämndens mål men även de övergripande målen Stärkt 

medborgarnytta, Livslångt lärande och Social hållbarhet.  

Budgetram 2023 för Äldre- och omsorgsnämnden uppgår till 274 500 tkr, en 

ökning av nettoram med 25 400 tkr jämfört med 2022 bestående av 

volymökning med 12 700 tkr och särskild satsning med 12 700 tkr. 

Nämndmål, indikatorer, internkontrollplan och fullständig budget presenteras i 

sin helhet i bifogad bilaga, Nämndplan år 2023 för Äldre- och 

omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 24 januari 2023 

 Bilaga- Äldre- och omsorgsnämndens nämndplan 2023 

Barnperspektiv 

Barn och ungdomar kan påverkas av beslut som fattas inom Äldre- och 

omsorgsnämnden i sin roll som anhörig. Det är därför av vikt att en nämndplan 

tar hänsyn till barnperspektivet i de beslut som fattas  
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Socialkontoret 

 

  

 

  

 

 

 

 

Bilagor 

1. Äldre- och omsorgsnämndens nämndplan 2023 

Beslut sänds till 

 Kommunstyrelsen  

 Avdelningschef 
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1 Ansvarsområde och organisation 

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer som är under 
65 år med behov av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt förebyggande 
verksamhet och dagverksamhet. Nämnden ansvarar även för hälso- och 
sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå för de som bor på vård- och omsorgsboende 
eller servicehus samt inom dagverksamheten. 

Äldre- och omsorgsavdelningens biståndsenhet handlägger ärenden enligt 
socialtjänstlagen, (SoL). Avdelningen bedriver även hemtjänst, vård- och 
omsorgsboende samt förebyggande verksamhet. Hemtjänst och vård- och 
omsorgsboende drivs i kommunal regi samt i privat regi genom upphandling. Den 
förebyggande verksamheten drivs i kommunal regi och omfattar dagverksamhet för 
personer med demenssjukdom, träffpunktsverksamhet, volontärsamordnare, 
anhörigkonsulent samt heminstruktör för syn och hörsel. Verksamheten Trygg förstärkt 
hemgång, som under en begränsad period ger utökade hemtjänstinsatser till enskilda 
med oro efter till exempel utskrivning från sjukhus, är organiserad inom förebyggande 
enheten för äldre. 

Inom socialkontoret hanteras även övergripande administration, samordning av 
nämndens budget, beredning av nämndärenden, projektledning, omvärldsbevakning 
samt genomförande av avtals- och kvalitetsuppföljningar. Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS) finns organiserad direkt underställd socialchef. 
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2 Verksamhetsåret 2023 

Äldrevänlig kommun 
Upplands-Bro kommun ska bli en äldrevänlig kommun. Ansökan om medlemskap i 
WHO:s nätverk Global Age-Friendly Cities and Communities ska skickas in i början av 
året. En kommunövergripande handlingsplan, med tillhörande aktiviteter för hur 
kommunen ska bli äldrevänlig, upprättas för att fastställas i Kommunfullmäktige. Under 
året ska ansvarig projektledare arbeta vidare med att knyta samman befintliga projekt i 
kommunen till en äldrevänlig kommun. Samverkan över kontorsgränserna ska bedrivas 
i hög grad i syfte att förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv 
med en ökad delaktighet i samhällsfrågor. 

Kompetensstyrning och personalkontinuitet 
För att ställa om mot en god och nära vård, vilket beskrivs närmare nedan, behöver 
grundkompetensen hos baspersonalen inom äldreomsorgen stärkas. Ett led i detta arbete 
är att ställa krav på genomförd undersköterskeutbildning, motsvarande Skolverkets 
nationella yrkespaket om 1500 poäng (som är förändrad från och med den 1 juli 2021), 
vid nyrekrytering. 

Regeringen har infört en skyddad yrkestitel för undersköterskor som träder i kraft den 1 
juli 2023. Den skyddade yrkestiteln ska tydliggöra undersköterskans kompetens vilket 
bidrar till en ökad kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg. Övergångsregler gäller 
för den som vid ikraftträdandet den 1 juli 2023, har en tillsvidareanställning med 
yrkestiteln undersköterska. De med tillsvidareanställning får fortsätta använda titeln till 
och med den 30 juni 2033 utan bevis. Därefter behöver tillsvidareanställda ansöka om, 
och beviljas ett bevis, för att få fortsätta att använda yrkestiteln. Även om det dröjer 
innan detta träder i kraftfull ut behöver arbete genomföras under 2023 inom 
äldreomsorgens verksamheter för att säkra kompetensnivån. Exempelvis att ta fram 
individuella kompetensplaner för dem som ej erhåller sin yrkestitel vid ansökan. 

Verksamheterna ska även under 2023 utveckla arbetet för de personer som har kognitiv 
sjukdom/demenssjukdom, då målgruppen förväntas öka. Fokus ska läggas på 
delaktighet och bemötande. Personalens kompetens inom demensområdet ska fortsätta 
att utvecklas och demensombudens roll och uppgift stärkas. 

Under 2023 genomförs en vidareutveckling av arbetet med det nationella 
kvalitetsregistret BPSD. BPSD står för beteendemässiga och psykiska symtom vid 
demenssjukdom. Registret är ett verktyg för att bland annat kvalitetssäkra vården och 
omsorgen av personer med kognitiv sjukdom. Arbetet med kvalitetsregistret möjliggör 
lärande och förbättringsarbete och följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer. 
Uppföljning och multiprofessionellt teamarbete är av stor vikt för att upprätta och 
revidera bemötandeplanen. En sjuksköterska med särskilt ansvar för demenskompetens 
inom äldre- och omsorgsavdelningen ska stödja kompetensutvecklingen inom området, 
utöver detta ska även alla verksamheter "Stjärnmärkas". "Stjärnmärkning" är en 
utbildningsmodell ifrån Svenskt demenscentrum med syfte att ge personal kunskap och 
verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats. 

Det behövs fortsatt satsningar för att höja språkkompetensen i verksamheterna, bland 
annat genom att validera kunskapsnivån och sätta en individuell plan för berörda 
medarbetare. Påbörjade utbildningsinsatser som syftar till att stärka yrkessvenska ska 
fortsätta och utökas. Språkkartläggning ska ingå som en del i den övergripande 
kompetenskartläggning som genomförs, med syftet att stärka vård- och 
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omsorgspersonalens yrkessvenska och utforma utbildningsinsatser efter behov. 

För att möta ökade och förändrade behov samt skapa förutsättningar för bättre 
personalkontinuitet ska satsningar på bemanningen samt friska arbetsplatser förstärkas i 
samtliga verksamheter. Detta gäller såväl baspersonal som legitimerad personal, med 
extra fokus på sjuksköterskans roll. Utredningsuppdraget "rätt kompetens på rätt plats" 
samt införande av centralschemaläggning är ytterligare insatser för att säkerställa detta. 

Undre året pågår dialog med utbildningskontoret för att ta tillvara kompetensen från 
SFI-elever. Som en ytterligare åtgärd för att attrahera legitimerad kompetens såsom 
sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter ska verksamheterna tillhandahålla 
utbildade handledare som tar emot studenter för praktik. 

Utveckling av stöd i hemmet (hemtjänst) 
En väl fungerande hemtjänst är en förutsättning för att ge personer som bor i eget 
boende möjligheten till ett tryggt liv. Området är prioriterat och satsningar som syftar 
till utveckling ska genomföras. Ersättningsmodell och ersättningsnivå ska fortsatt 
analyseras för att säkerställa att de medel som satsas ger maximal effekt för den 
enskilde. Arbetet med ett mer flexibelt nyttjande av beslutade hemtjänstinsatser ska 
vidareutvecklas. Hemtjänsten ska även utveckla sin demenskompetens och sina 
förebyggande samt hälsofrämjande insatser under året. 

Brukarens självbestämmande ska stärkas och implementering av fast omsorgskontakt 
genomföras. Fast omsorgskontakt innebär i praktiken en utveckling av det som idag går 
under begreppet kontaktmannaskap. Syftet med fast omsorgskontakt är att skapa ökad 
trygghet, delaktighet och självbestämmande för personer som har hemtjänst och deras 
anhöriga. En fast omsorgskontakt är även ett led i att öka kontinuiteten och minska 
antalet personer som utför beslutade insatser hos den enskilde. Från och med den 1 juli 
2023 får endast den som har ett bevis på yrkestiteln undersköterska utses till fast 
omsorgskontakt. 

Utöver detta ska hemtjänsten arbeta med arbetsmiljön, individuella planer för att uppnå 
rätt kunskapsnivå samt möjligheten att studera på heltid i syfte att möjliggöra en hållbar 
process för kompetens- samt resursförsörjning. 

Trygg förstärkt hemgång samt förebyggande och hälsofrämjande verksamhet  
Teamet inom trygg förstärkt hemgång arbetar, utöver att möta upp brukaren vid 
hemgång efter sjukhusvistelse, med att installera lås, larm och trygghetskamera. Då 
antalet pågående uppdrag varierar över tid, arbetar även teamet delvis med uppsökande 
verksamhet och kan fånga upp behov i ett tidigare skede, med målsättningen att minska 
eller fördröja behovet av mer omfattande insatser. Det uppsökande arbetet bidrar även 
till att minska äldres sociala isolering och kan förebygga många av de risker som 
ensamhet kan medföra, såsom en ökad risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, 
stroke, demenssjukdom och psykisk sjukdom. 
Den förebyggande enheten för äldre ska under året fortsatt arbeta med tidigt stöd, ett 
demensvänligt samhälle, fysisk aktivitet, anhörigstöd och digitalt innanförskap inom 
ramen för sitt uppdrag. 

God och nära vård 
Antalet fristdagar för kommunens betalningsansvar för utskrivningsklar patient/brukare 
är år 2023 1,3 dagar, vilket innebär att patienter från slutenvården ska kunna tas emot 
inom kommunens primärvårdsnivå fort. Detta kräver god samverkan mellan kommun 
och region samt en kompetenshöjning hos vård- och omsorgspersonalen. Detta gäller 
såväl legitimerad personal inom hälso- och sjukvårdsenheten som baspersonal i 
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verksamheterna. Vid nyrekrytering av undersköterskor ska samverkan framöver alltid 
ske med hälso- och sjukvårdsenheten för att säkerställa kandidatens kompetens och 
förutsättningar för att ta emot delegering. 

Inom ramen för hälso- och sjukvårdsenheten ska sjuksköterskans roll och kompetens 
prioriteras och mandatet utvecklas, i syfte att möta ökade vårdbehov och säkerställa 
patientsäkerheten utifrån ovan nämnda förutsättningar och att primärvårdsnivån inom 
kommun och region är likvärdig. Ett nära ledarskap ska prioriteras i verksamheterna, 
där chefers hälso- och sjukvårdskompetens säkerställs och där samverkan med 
sjuksköterska formaliseras. 

Samverkan mellan region och kommun ska vidareutvecklas på olika nivåer i 
organisationen. Samverkan på övergripande nivå ska fortsatt skapa värde utifrån god 
och nära vård och omsorg. Under året ska biståndsenheten tillsammans med 
primärvården, MAS, hemtjänsten, och eventuellt rehabiliteringen, starta upp ett 
pilotprojekt med gemensam rondsittning. Pilotprojektet genomförs i syfte att öka 
förståelsen för varandras uppdrag och bidra till ett närmare samarbete där 
brukaren/patienten är i fokus. Projektet ska börja med två brukare/patienter som 
exempelvis har återkommande inläggningar på sjukhus. 
 
Nya arbetssätt, digitalisering och välfärdsteknik 
Äldre- och omsorgsnämndens verksamheter arbetar utifrån den digitaliseringsstra tegi 
som finns framtagen. Strategin ska utvecklas genom att lägga fokus på de särskilda 
förutsättningar som finns inom nämndens målgrupper. För att bryta det digitala 
utanförskapet ska nämnden införa ett Teknikbibliotek under 2023 där äldre, 
kostnadsfritt, kan låna välfärdsteknik. Nämnden ska även uppmuntra till innovativa 
arbetssätt inom äldreomsorgen och omvärldsbevaka digitala lösningar inom sitt 
verksamhetsområde. Den förebyggande enheten för äldres personal som arbetar med 
kognitiv svikt ska till exempel testa en utbildning i bemötande under januari-oktober. 
Personalen ska genom att testa VR-glasögon uppleva hur det är att ha 
vanföreställningar, hallucinationer, en känsla av ensamhet i ett antal scenarier i syfte att 
upptäcka hur stor skillnad ett anpassat bemötande och en anpassad miljö påverkar 
upplevelsen. 
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3 Prioriterade områden med mål och indikatorer 

3.1 Övergripande mål: Stärkt medborgarnytta 

3.1.1 Nämndmål: För att möta individens behov samt önskemål ska 
hemtjänsten och stöd i hemmet utvecklas 

Beskrivning 

Äldreomsorgen ska utgå från individen, inte systemen. Äldre- och omsorgsnämnden ska 
utveckla hemtjänsten samt stöd i hemmet så individer kan bo kvar hemma så långt som 
möjligt där delaktighet, självständighet, tillgänglighet och service är ledord. Det är en 
självklarhet att välja hemtjänstutförare och fast omsorgskontakt erbjuds, vilket ger en 
ökad kontinuitet och trygghet för den enskilde. Även förenklad hemtjänstansökan ska 
införas och utvecklas i ett led att möta individens behov och önskemål. 

Indikatorer Ingångsvärde Målvärde 2023 

Andel brukare inom hemtjänsten 
som har fast omsorgskontakt (NY 
2023)  85% 

Andel brukare som är nöjd med sin 
hemtjänstutförare (NY 2023)  96% 

Andel brukare som upplever god 
tillgänglighet och service i kontakt 
med kommunen (NY 2023)  98% 

Andel brukare inom hemtjänsten 
som upplever delaktighet i planering 
och utförande av insatser (NY 2023)  100% 

Antal hemtjänstpersonal hos en 
brukare inom en 14-
dagarsperiod (NY 2023) 16 12 

3.2 Övergripande mål: Värdigt åldrande 

3.2.1 Nämndmål: Kommunal hälso- och sjukvård stärks genom hälsofrämjande 
arbete och samverkan 

Beskrivning 

Pandemin har givit oss flertalet erfarenheter och lärdomar som tydliggör behovet av att 
definiera och nationellt slå fast hur pass avancerad hälso- och sjukvård ett vård- och 
omsorgsboende ska klara av. Äldre- och omsorgsnämnden kan redan skönja en 
ansvarsförskjutning där större ansvar för hälso- och sjukvård läggs inom den 
kommunala primärvården. Denna roll- och ansvarsförskjutning innebär att det kommer 
finnas allt skörare och mer vårdkrävande patienter inom kommunens ansvarsområde. 
Hälso- och sjukvården kommer även behöva resurser för att utveckla nya arbetssätt och 
arbeta proaktivt för att bevara det friska hos medborgarna.  
För att möta framtidens behov inom kommunal hälso- och sjukvård krävs 
kompetenssatsningar och utveckling av ett proaktivt arbetssätt. Nämnden kommer 
fortsatt att bevaka frågan, aktivt bidra i förändringsarbetet och vidta de åtgärder som 
behövs för att möta framtidens behov av kommunal hälso-och sjukvård. 
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Indikatorer Ingångsvärde Målvärde 2023 

Andel genomförd smärtskattning 
med smärtskattningsinstrument som 
dokumenteras vid minst ett tillfälle 
under sista levnadsveckan (NY 
2023)  100% 

Andel efterlevnadssamtal som 
sjuksköterskan erbjuder anhöriga 
inom 1–2 månader (NY 2023)  100% 

Andel äldre med demensdiagnos på 
särskilda boenden för äldre som 
erbjuds BPSD- registrering en gång 
per år (Beteendemässiga och 
Psykiska Symtom vid Demens) (NY 
2023)  100% 

Andel patienter som ramlat på 
särskilt boende för äldre som har en 
uppföljning med åtgärder i senior 
Alert (NY 2023)  100% 

Antal sjuksköterskor som deltar på 
utbildningstillfällen för goda 
lärandemiljöer genom kliniskt 
träningscentrum (KTC) i samverkan 
med regionen (NY 2023)  3 

3.3 Övergripande mål: Livslångt lärande 

3.3.1 Nämndmål: Framtidens behov inom äldreomsorgen möts genom 
kompetensstyrning 

Beskrivning 

Äldre- och omsorgsnämnden ser ett fortsatt behov av att stärka kompetensen inom 
äldreomsorgen i kommunen, såväl inom hälso- och sjukvård som socialtjänst. Nya 
arbetssätt och rätt kompetens på rätt plats skapar ökad kvalitet och effektivitet i 
verksamheten där individen står i centrum.  
Möjlighet till kompetensutveckling inom det egna yrket ska vara självklart för för alla 
medarbetare och andelen utbildad baspersonal inom äldreomsorgen ska öka. 
Baspersonal ska även ges riktad kompetensutveckling inom språk- och demens för att 
möta den enskildes behov och öka dennes delaktighet och självständighet. Samtliga 
undersköterskor inom äldreomsorgen ska ansöka om yrkesbevis under 2023. 

Indikatorer Ingångsvärde Målvärde 2023 

Andel undersköterskor som påbörjar 
sin validering sin utbildning under 
2023 (NY 2023)  100% 

Andel baspersonal inom 
äldreomsorgen som genomgår en 
språknivåbedömning (NY 2023)  100% 

Andel baspersonal inom 
äldreomsorgen som har genomgått 
en språknivåbedömning med ej 
godkänt resultat som har en 
individuell plan för att uppnå 
godkänd nivå inom två år (NY 2023)  100% 

Andel personal med en individuell 
kompetensutvecklingsplan utifrån 
verksamhetens behov (NY 2023)  100% 
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Indikatorer Ingångsvärde Målvärde 2023 

Andel ordinarie personal som har 
schemalagd tid för 
kompetensutveckling och reflektion 
inom nämndens utförarverksamhet  100% 

3.4 Övergripande mål: Social hållbarhet 

3.4.1 Nämndmål: Äldres möjligheter att leva ett tryggt, hälsosamt och 
självständigt liv med ökad delaktighet ska stärkas 

Beskrivning 

Äldre- och omsorgsnämnden ska fortsätta sitt arbete med en äldrevänlig kommun. 
Mötesplatser och förebyggande insatser ska utvecklas för ett meningsfullt och 
hälsosamt åldrande vilket bidrar till minskad isolering hos äldre. För att bryta det 
digitala utanförskapet ska nämnden införa ett Teknikbibliotek, nya samverkansformer 
mellan yngre och äldre samt uppmuntra till innovativa arbetssätt inom äldreomsorgen.  
Ett ökat fokus ska även läggas på äldres måltider. En måltid är mer än maten på 
tallriken, den omfattar den stämning som skapas av omgivningen och sällskapet. Att 
arbeta för bra måltider i äldreomsorgen är en del i arbetet för att nå FN:s mål för hållbar 
utveckling i Agenda 2030. Måltidsverksamheterna ska utvärderas i syfte att öka 
kvaliteten och därefter anpassas utifrån de äldres individuella behov och önskemål. 

Indikatorer Ingångsvärde Målvärde 2023 

Andel brukare som är nöjd med 
måltidsupplevelsen (NY 2023)  95% 

Andel brukare/kund med aktuell 
genomförandeplan (inte äldre än 6 
månader) inom nämndens 
utförarverksamheter  99% 

Andel individer som diagnostiseras 
med demens och erbjuds 
information om kommunens 
demensarbete (NY 2023)  100% 

Andel boende på vård- och 
omsorgsboende som har en social 
aktivitet schemalagt (NY 2023)  100% 

Andel verksamheter inom 
äldreomsorgen som har deltagit i 
Svenskt demenscentrums utbildning 
stjärnmärkt (NY 2023)  100% 
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4 Ekonomi 

4.1 Driftbudget 2023 

Tkr 
Kostnad

er 2023 

Avskrivn
ingar 
2023 

Internrä
nta 2023 

Intäkter 
2023 

Budget 
netto 
2023 

Budget 
netto 
2022 

Förändri
ng 

Vård- och omsorgsboende 162 400   14 500 147 900 132 344 15 556 

Förebyggande verksamhet 12 511   300 12 211 11 520 691 

Hemtjänst 90 931   8 000 82 931 76 334 6 597 

Myndighetsutövning 8 164   0 8 164 8 098 66 

Övergripande 25 294   2 000 23 294 20 804 2 490 

        

Summa 299 300   24 800 274 500 249 100 25 400 

Budgetram 2023 för Äldre- och omsorgsnämnden uppgår till 274 500 tkr, en ökning av 
nettoram med 25 400 tkr jämfört med 2022 bestående av volymökning med 12 700 tkr 
och särskild satsning med 12 700 tkr. Uppdraget Trygg förstärkt hemgång ligger under 
området förebyggande verksamhet. 

  

Volymökning (tkr) 12700 

Vård- och omsorgsboende LOV 10 900 

Hemtjänst LOV 1 800 

  

Särskild satsning (tkr) 12700 

Generell ökning 1,9 procent 4 000 

Vård- och omsorgsboende LOV 5 000 

Vård- och omsorgsboende LOU 900 

Hemtjänst LOV 2 800 

Bilden nedan visar en procentuell fördelning av budgetram för 2023 för respektive 
verksamhetsområde. 
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4.2 I nvesteringsbudget 2023
Inve ste ringsproje kt

Tk r
År

2023
År

2024
År

2025

Avs k r i
vningst
id antal

år

Avs k r i
vning
pe r år

Inte r n
r änta

Övr ig
dr ift

V ård- och omsorgsboende 400 400 400 7 57 7 0

Förebyggande enheten 50 50 50 10 5 0,9 0

Hemtjänst 70 70 70 3 23 1,2 0

Sum m a 520 520 520 85 9,1 0

Komme nta re r inve ste ringsproje kt

Samtliga kapitalkostnade r som uppkommer i samband med invester ingar kommer att
finans ieras inom befint lig ram.

Vård- och oms orgs boe nde
Investeringsbe ho ve n avser inredning av rum för korttidsboende på Hagtorp, inredning
av aktivite tsr um samt gemensamhe ts utr ymme n på Kungsgården, hjälpmede l samt
inredning av kontorsrum till hälso- och sjukvårdspersona l och omfattar totalt 400 tkr.

Före byggande e nhe te n
Investeringsbe ho ve n avser inredning av motionsr um på dagverksamhete n Kvistaberg
och omfattar totalt 50 tkr.
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Hemtjänst 
Investeringsbehoven avser elcyklar med kringutrustning och omfattar 70 tkr. 

4.3 Förändringar i taxor och avgifter 

Inga förändringar av taxor och avgifter under 2023. 

4.4 Fördelning av driftbudget i verksamheterna 

4.4.1 Vård- och omsorgsboende 

Tkr 
Kostnad 

2023 Intäkt 2023 Netto 2023 
Budget netto 

2022 Förändring 

Vård- och omsorgsboenden 
LOV 120 085 7 740 112 345 103 972 8 373 

Vård- och omsorgsboende 
LOU 29 055 5 160 23 895 22 680 1 215 

Vård- och omsorgsboende 
med bibehållet 
kostnadsansvar 6 127 1 100 5 027 3 150 1 877 

Vård- och omsorgsboende 
externt 7 133 500 6 633 693 5 940 

Summa 162 400 14 500 147 900 130 495 17 405 

Inom verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende ingår samtliga särskilda boenden 
inom valfrihetssystemet (LOV och LOU), det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret, 
kostnader som uppstår i samband med Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar 
samt externa vård- och omsorgsplatser. Totalt ökas budgetramen 2023 med 17 405 tkr. 

Vård- och omsorgsboende enligt LOV 
Ökning av budgetram med totalt 8 373 tkr. Volymökning med 1 777 tkr samt särskild 
satsning för LOV-ersättning med 4 procent som innebär ökad satsning på baspersonal 
samt inom hälso- och sjukvårdspersonal motsvarande 4 499 tkr samt generell 
uppräkning med 1,9 procent 2 097 tkr. År 2023 uppgår LOV-ersättningen till 2 006 kr 
för intern utförare och 2 053 kr för extern utförare, per dygn och boende. Uppfylls 
villkoret kopplat till förstärkt bemanning, ökar ersättningen ytterligare med 4 procent 
och uppgår till 2 086 kr respektive  2 135 kr per dygn och boende för intern respektive 
extern utförare. 

Vård- och omsorgsboende enligt LOU 
Utökning av budgetram med 1 215 tkr, särskild satsning genom prisjustering med 4 
procent kopplat till ökad bemanning av baspersonal samt inom hälso- och 
sjukvårdspersonal, 890 tkr samt uppräkning med 1,152 procent enligt avtal, 325 tkr. 

Vård- och omsorgsboende med bibehållet kostnadsansvar 
En utökning av budgetram med 1 877 tkr som består av generell uppräkning med 1,9 
procent samt ökade kostnader avseende placeringar externt då våra interna boenden är 
fullbelagda. Volymökning med 1 502 tkr. 

Vård- och omsorgsboenden externt övrigt  
För 2023 utökas ramen med 5 940 tkr som består av generell uppräkning med 1,9 
procent, samt ökade kostnader avseende placeringar externt då våra interna boenden är 
fullbelagda. Volymökning med 5 525 tkr. 
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4.4.2 Förebyggande verksamhet 

Tkr 
Kostnad 

2023 Intäkt 2023 Netto 2023 
Budget netto 

2022 Förändring 

Dagverksamhet 6 410 200 6 210 5 977 233 

Förebyggande enheten 4 061 50 4 011 3 669 342 

Trygg förstärkt hemgång 2 050 60 1 990 1 875 115 

Summa 12 521 310 12 211 11 521 690 

Inom området förebyggande verksamhet ingår dagverksamhet, frivillig verksamhet 
(Förebyggande enheten) och uppdraget Trygg förstärkt hemgång. 

Förändring av budgetram 2023 uppgår till 690 tkr och består av generell kompensation 
med 6 procent. 

4.4.3 Hemtjänst 

Tkr 
Kostnad 

2023 Intäkt 2023 Netto 2023 
Budget netto 

2022 Förändring 

Hemtjänst 83 151 8 000 75 151 70 375 4 776 

Hemtjänst natt 7 659  7 659 7 516 143 

Hemtjänst annan ort 20  20 20 0 

Riksfärdtjänst 50  50 50 0 

Utskrivningsklara 50  50 50 0 

Summa 90 930 8 000 82 930 78 011 4 919 

Inom hemtjänstområdet ingår hemtjänst som utförs inom valfrihetssystemet, LOV, 
boende inom servicehus samt hemtjänst som utförs nattetid. Området inkluderar även 
hemtjänst som utförs på annan ort samt riksfärdtjänst och utskrivningsklara. 

Totalt utökas budgetramen med 4 919 tkr bestående av volymökning med 1 803 tkr 
samt särskild satsning för LOV-ersättning med 4 procent som innebär ökad satsning på 
bemanning på baspersonal, 2 768 tkr samt generell kompensation med 1,9 procent, 
1 342 tkr. Från 2023 uppgår LOV-ersättning till 427 kr och 431 kr för extern utförare 
per utförd timme. Uppfylls villkoret kopplat till förstärkt bemanning, ökar ersättningen 
ytterligare med 4 procent och då uppgår ersättningen till 444 kr för intern utförare och 
448 kr per utförd timme för extern utförare per utförd timme. 

4.4.4 Myndighetsutövning 

Tkr 
Kostnad 

2023 Intäkt 2023 Netto 2023 
Budget netto 

2022 Förändring 

Myndighetsutövning 8 164  8 164 7 227 937 

      

Summa 8 164  8 164 7 227 937 

Inom myndighetsutövning ingår samtliga personal- och driftkostnader som berör 
myndigheten för bistånd inom socialtjänstlagen SoL. 

Utökning av budgetram med 937 tkr består av generell kompensation med 1,9 procent 
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samt förstärkning av personal 800 tkr. 

4.4.5 Övergripande 

Tkr 
Kostnad 

2023 Intäkt 2023 Netto 2023 
Budget netto 

2022 Förändring 

Övergripande 6 744  6 744 6 619 125 

Äldre- och omsorgsavdelning 16 550  16 550 16 241 309 

Summa 23 294  23 294 22 860 434 

Området övergripande består av personalkostnader och övergripande personal- och 
verksamhetskostnader som finns hos socialchef samt avdelningschef. Totalt utökas 
budgetramen med 434 tkr. 

Övergripande 
En ökning av budgetram med 125 tkr beroende av generell kompensation med 1,9 
procent. Sedan tidigare innehåller budgetramen avsatta medel till kommande 
lagförändringar. 

Äldre- och omsorgsavdelning 
En ökning av budgetram med 309 tkr beroende på generell kompensation med 1,9 
procent. Sedan tidigare innehåller budgetramen avsatta medel till kommande 
volymkompensationer. 
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5 Intern styrning och kontroll 
S

an
n

o
lik

h
et

 

4 

    

3 

  
  

2 

    

1 

    

  1 2 3 4 

  Konsekvens 

 

Kritisk Medium Totalt: 4 

 

Kritisk  
Medium 

Låg 
 

 Sannolikhet Konsekvens 

4 Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå  

Allvarlig (konsekvenserna för 
verksamheten skulle vara 
allvarliga) 

3 Möjlig (det f inns risk för att fel 
ska uppstå) 

Kännbar (konsekvenserna för 
verksamheten kan vara 
påtagliga) 

2 Mindre sannolik (risken är 
mycket liten att fel ska uppstå) 

Lindrig (konsekvenserna för 
verksamheten behöver 
övervägas) 

1 Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig att fel ska 
uppstå) 

Försumbar (konsekvensen för 
verksamheten är försumbar och 
kan negligeras) 

 

 

2 1 4 3 

2 2 
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Kate gor i Pr oce s s Risker

Tillf örlitlig f inansiell rapportering
Utbetalning av prestationsbaserad
ersättning f ör utf örare av hemtjänst
samt vård- och omsorgsboende

1 Utför ar e ans öker inte om
pr e s tat ionsbaserad e rsättning
e lle r e rsättning utbetalas på fe l
gr under

Be s k r ivning av r is k
Den prestationsbaserade
ersättningen (om 4% av ordinarie
ersättning) erhålls ef ter ansökan av
utf örare som kan visa på f örbättrad
kvalitet i verksamheten. Den
utökade ersättningen syf tar till att
öka kvaliteten i verksamheterna i
målsättning om att erbjuda den
enskilde en bättre vård och omsorg.
I det f all ersättning inte söks eller
utbetalas utan ef terf rågad
rapportering om ef terf rågad kvalitet
riskerar den enskilde att bli påverkad
på ett negativt sätt.

Sannolik het

3. Möjlig

Kons e k vens
3. Kännbar

Ef terlevnad av tillämpliga lagar och
regler

A vtalstrohet

2 Att var or och tjänster k öps
utanför avtal.

Be s k r ivning av r is k
Konkurrensneutraliteten kan
åsidosättas samt att köp utanf ör
avtal kan innebära kostnadsdrivande
inköp.

Sannolik het

3. Möjlig

Kons e k vens
3. Kännbar

Kompetensf örsörjning

3 Kom pe tensbr ist s amt
s vår igheter att bemanna utif rån
ve r k samheters be hov

Be s k r ivning av r is k
Svårighet att rekrytera medarbetare
med rätt kompetens samt bef intliga
medarbetare har behov av
kompetenshöjning

Sannolik het

3. Möjlig

Kons e k vens
4. A llvarlig
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Kate gor i Pr oce s s Risker

Systematiskt arbetsmiljöarbete

4 Ris k att k r aven avseende
s ys tematiskt ar betsmiljöar bete
inte e fterlevs

Be s k r ivning av r is k
Otillräcklig uppf öljning har
uppmärksammats f öregående år och
riskerar att arbetsmiljön prioriteras
ned och medarbetare mår dåligt.
V idare ef terlevs inte gällande
lagstif tning.

Sannolik het

3. Möjlig

Kons e k vens
4. A llvarlig
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Låneregler och avgifter för utlåning av 
välfärdsteknik från Teknikbiblioteket 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden antar förslag på Låneregler 

Teknikbibliotek.  

2. Äldre- och omsorgsnämnden antar förslag att avgift för ej återlämnad 

välfärdsteknikprodukt är 60 procent av återstående värde efter 

avskrivning. 

3. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar förslag på beslut avseende 

avgift för ej återlämnad välfärdsteknikprodukt till Kommunfullmäktige 

för fastställande. 

Sammanfattning 

Äldre- och omsorgsavdelningen har fått i uppdrag att införa en enhet som 

sköter utlån av välfärdsprodukter till äldre invånare i Upplands-Bro kommun. 

Enheten har fått namnet Teknikbiblioteket och ska bedrivas genom en 

samverkan mellan äldre- och omsorgsavdelningen och kultur- och 

fritidskontoret. Teknikbiblioteket ska nyttja bibliotekets befintliga lokaler i 

Kungsängen samt i Bro. Lån utav välfärdsprodukter sker via bibliotekets 

system för utlåning. En teknikcoach ifrån den förebyggande enheten för äldre 

ska bemanna Teknikbiblioteket, hantera det administrativa samt hjälpa och 

utbilda de äldre i att använda välfärdsprodukterna. Teknikbiblioteket ska 

införas som ett projekt och utvärderas efter ett år, utvärderingen ska 

återredovisas till nämnden som beslutar då om Teknikbiblioteket ska bli 

ordinarie verksamhet.  

Äldre- och omsorgsavdelningen äger de välfärdsprodukter som lånas ut, därför 

behöver låneregler samt avgifter för ej återlämnade produkter beslutas Av 

Äldre- och omsorgsnämnden. Avgift för ej återlämnad välfärdsteknikprodukt 

ska även till Kommunfullmäktige för fastställande. 

Ärendet återremitterades på Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 14 

november 2022 för vidare utredning inom socialkontoret. Kontoret har bemöt 

och reviderat underlaget i tjänsteskrivelsen samt i bilagorna utifrån de frågor 

och synpunkter som inkom på nämnden beredning och sammanträde under 

november 2022.  
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Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 11 december 2022 

 Protokollsutdrag Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 46 Avgifter för 

utlåning av välfärdsteknik från Teknikbiblioteket den 14 november 

2022 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2022  

 Låneregler Teknikbibliotek reviderad den 2 januari 2023 

 Godkännande av avtal gällande lån av enhet ifrån Teknikbiblioteket 

Ärendet 

I mars 2022 inkom ett uppdrag ifrån Äldre- och omsorgsnämnden till äldre-och 

omsorgsavdelningen att utreda möjligheten att införa en enhet som har hand 

om utlån av digitala enheter till äldre invånare i Upplands-Bro kommun. I 

uppdragsbeskrivningen framkommer det att äldre- och omsorgsavdelningen 

skulle ta fram förstudie kring utlån av digitala enheter för personer 65 eller 

äldre.  

Möjligheten att låna välfärdsprodukter bidrar till en ökad självständighet hos 

äldre samt kan minska behovet utav kommunala resurser hos målgruppen. Den 

äldre kan till exempel via den lånade surfplattan lära sig, och bli trygg i, att 

själv göra inköp ifrån matbutiker eller produkter ifrån apoteket på nätet. En 

surfplatta kan även bidra till att bryta social isolering och minska ensamhet hos 

äldre genom möjligheten att hålla kontakt med släktingar och vänner digitalt 

via videosamtal eller sociala medier.  

Återremittering av ärende Låneregler och avgifter för utlåning 
av välfärdsteknik från Teknikbiblioteket på Äldre- och 
omsorgsnämndens sammanträde den 14 november 2022 

Ärende Låneregler och avgifter för utlåning av välfärdsteknik från 

Teknikbiblioteket behandlades på Äldre- och omsorgsnämndens sammanträde 

den 14 november 2022. Nämnden beslutade att återremittera ärendet för vidare 

utredning inom socialkontoret. Socialkontoret har reviderat och förtydligat 

tjänsteskrivelsen samt bilaga 3 utifrån de frågor och synpunkter som inkom 

under beredningen samt på nämndens sammanträde den 14 november. 

Revideringar i bilaga Låneregler Teknikbibliotek och Godkännande av avtal 

gällande lån av enhet ifrån Teknikbiblioteket är markerade med rött.  

Förstudie och genomförande  

Äldre - omsorgsavdelningens förstudie inom uppdraget var klar under maj 

2022. Projektet fick namnet Teknikbibliotek. Äldre- och omsorgsavdelningen 

har samverkat med IT-staben, bibliotekschefen, socialkontorets 

verksamhetsutvecklare inom digitalisering samt den förebyggande enheten för 
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äldre inom projektet. Teknikbiblioteket ska bedrivas genom en samverkan 

mellan socialkontoret och kultur- och fritidskontoret. 

Teknikbiblioteket ska nyttja bibliotekets lokaler i Kungsängen respektive i Bro 

samt använda bibliotekets redan befintliga system för utlåning. En teknikcoach 

ifrån den förebyggande enheten för äldre ska bemanna Teknikbiblioteket, 

hantera det administrativa samt hjälpa och utbilda de äldre att använda 

välfärdsprodukterna. Teknikbiblioteket ska införas som ett projekt och 

utvärderas efter ett år, utvärderingen ska återredovisas till nämnden som 

beslutar då om Teknikbiblioteket ska bli ordinarie verksamhet.  

 

Upphandling och inköp av välfärdsprodukter  
Äldre- och omsorgsavdelningen har utifrån sin förstudie samt genom 

omvärldsbevakning, tagit fram en inköpslista på vilka välfärdsprodukter som 

har köpts in till Teknikbiblioteket.  Upphandling och avrop av 

välfärdsprodukter har skett inom kommunens befintliga avtal, vilket har gjort 

att priserna kan variera.  

Inköp av produkterna finansieras av statsbidrag till kommuner för äldreomsorg 

2022 - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus via 

Kammarkollegiet. Utbetalningen av statsbidraget är en del utav 

överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om 

äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Medlen 

fördelades efter en fördelningsnyckel baserat på antal personer som är 80 år 

eller äldre i kommunen, men med ett minimibelopp om 250 000 kronor till 

varje kommun. Upplands-Bro kommun erhöll 281 172 kronor i bidrag 2022.  

De produkter som har köpts in och som ska lånas ut är bland annat följande:  

 Surfplatta 

 Google Nest Hub (en form utav kontrollcenter) 

 Google Nest mini (smarthögtalare) 

 Aktivitetsarmband 

 VR-glasögon 

 Robotdammsugare  

 Fjärrstyrda eluttag 

 Belysning med rörelsesensorer 

Låneregler och avgifter för ej återlämnad välfärdsprodukt 
Kommuninvånare över 65 år som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun, 

har rätt att kostnadsfritt låna olika tekniska produkter genom Teknikbiblioteket. 

Det är äldre- och omsorgsavdelningen som äger de välfärdsprodukter som 

ingår inom Teknikbiblioteket och ansvarar för utlåning.  
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Det innebär att äldre- och omsorgsavdelningen behöver upprätta låneregler och 

avgifter för ej återlämnade produkter. Utlåning av de digitala enheterna sker, 

under lånetiden, utan kostnad för låntagaren. Enheten är förinstallerad eller på 

annat sätt standardförberedd för användning. Den förinstallation som skett 

ingår i lånet. Socialkontoret föreslår att avgift för borttappad enhet ändras till 

60 procent av återstående värde efter avskrivning i stället för 60 procent av 

produktens inköpspris, efter synpunkter inkomna på Äldre- och 

omsorgsnämndens sammanträde den 14 november.   

Utlåning sker under max tre månader från avtalets undertecknade och därefter 

ska enheten återlämnas. När lånetiden har gått ut skickar kommunen fyra 

påminnelser. Efter sex månader uppmanas låntagaren att ersätta produkten. Om 

produkten inte återlämnas efter påminnelser och uppmaning ska produkten 

ersättas. Lånereglerna går att läsa i sin helhet i bilaga 3 och godkännande av 

avtal gällande lån av enhet ifrån Teknikbiblioteket i bilaga 4.  

Svar på frågor avseende välfärdsprodukter och teknikcoach 
Nedan är en sammanställning utav några av de frågor som inkom ifrån Äldre- 

och omsorgsnämnden.  

 Vissa enheter kräver uppkoppling mot internet för att kunna användas, 

hur ska de användare som saknar uppkoppling hemma kunna låna 

välfärdsprodukter då? 

- Om du saknar uppkoppling hemma går det att koppla upp sig på 

bibliotekets internet. Äldre- och omsorgsavdelningen tar med sig 

frågan, ett alternativ kan vara att erbjuda lån utav en router till äldre 

utan internet.  

 I låneregler anges under punkt 1.3 Spårning- särskilt om surfplattor 

bland annat att platsen för surfplattan går att spåra via (MDM) samt att 

vid förlust eller otillbörlig användning av surfplattan ska den spärras via 

(MDM). Hur är (MDM) tänkt att fungera utan internetuppkoppling? 

- Socialkontoret vidarebefordrade frågan till Nordlo som svarar att om 

det saknas uppkoppling till nät så kan de inte se exakt vart surfplattan är 

eller spärra direkt. Nordlo kan däremot skicka ett kommando att där så 

fort surfplattan får tillgång till ett nätverk så kommer den att bli låst.  

 I slutet av 2024 måste alla mobiler, surfplattor och kameror som säljs i 

EU ha en USB-Ckontakt. Från och med våren 2026 gäller detta även 

bärbara datorer.  

- Äldre- och omsorgsavdelningen tar med sig informationen. Inköp sker 

enligt avtal med leverantören och när det kommer nya 

lagar/förordningar ska kommunen följa dessa.  

 Ordet Ipads bör bytas ut, mot något företagsneutralt. 

-Socialkontoret har ändrat till termen surfplatta. 
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 Ett till surfplatta anpassat "vanligt" tangentbord, eller en bärbar dator, 

bör kunna erbjudas, då till exempel artros i handleder kan vara 

hindrande att nyttja ett skärmtangentbord. 

- Äldre- och omsorgsavdelningen tar med sig synpunkten. Tillbehör 

eller produkter såsom tangentbord till surfplatta kan köpas in. De 

individer som till exempel har artros i handleder kan även vända sig till 

Region Stockholms rehabmottagningar och få tillgång till hjälpmedel.  

 Robotdammsugare fordrar regelbunden service, till exempel byte av 

slitagedelar och filter, vem bär ansvar och kostnad för åtgärder? 

- Den anställda teknikcoachen ansvarar för all regelbunden service och 

installationer av välfärdsprodukterna. Kostanden för byte av till 

exempel slitagedelar och filter tas inom den egen ramen för den 

förebyggande enheten för äldre.  

 Vilken investeringskostnad och personalkostnad kan uppskattas, och 

hur fördelas investeringen mellan socialkontoret och kultur- och 

fritidskontoret 

- Välfärdsprodukterna har finansierats av statsbidrag till kommuner för 

äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus via 

Kammarkollegiet. Socialkontoret äger välfärdsprodukterna och lånar ut 

dem med hjälp av biblioteken som tillhör kultur- och fritidskontoret.  

Teknikbiblioteket får nyttja biblioteken i Kungsängen respektive i Bro 

kostnadsfritt. Teknikcoachen är redan anställd på den förebyggande 

enheten för äldre och utvidga sitt redan befintliga uppdrag med att 

bemanna Teknikbiblioteket, hantera det administrativa samt hjälpa och 

utbilda de äldre i att använda välfärdsprodukterna. Det tillkommer inga 

personalkostnader för detta projekt.  

 

Socialkontorets synpunkter  
Upplands-Bro kommun ska bli en äldrevänlig kommun. Genom att införa ett 

Teknikbibliotek utvecklar Äldre- och omsorgsnämnden ytterligare sitt arbete 

med välfärdsteknik och digitalisering och hjälper till att motverka ett digitalt 

utanförskap hos den äldre befolkningen i Upplands-Bro kommun. 

Teknikbiblioteket ska uppmuntra äldre till att låna välfärdsprodukter.  

Lånereglerna ska vara enkla att förstå och avgiften för ej återlämnad 

välfärdsprodukt ska vara rimlig för låntagaren, avgiften ska inte vara för låg så 

att den missbrukas men inte heller för hög så att den avskräcker äldre från att 

låna. Genom att införa ett Teknikbibliotek bidrar Äldre- och omsorgsnämnden 

till att uppfylla Upplands-Bro kommuns övergripande mål att stärka 

demokratin, meningsfullt åldrande, hållbar hälsa och liv men även ett lustfyllt 

lärande. 
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Barnperspektiv 

Teknikbiblioteket bidrar till att bryta social isolering och ensamhet hos äldre 

genom digitala videosamtal och sociala medier. Välfärdsprodukter ger olika 

generationer såsom mor- och farföräldrar möjligheten att integrera med sina 

barn -och barnbarn även om de bor långt ifrån varandra och inte kan ses 

fysiskt. 

Socialkontoret 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Bilagor 

1. Protokollsutdrag Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 46 Avgifter för 

utlåning av välfärdsteknik från Teknikbiblioteket den 14 november 

2022 

2. Socialkontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2022  

3. Låneregler Teknikbibliotek 

4. Godkännande av avtal gällande lån av enhet ifrån Teknikbiblioteket 

Beslut sänds till 

 Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar förslag på beslut avseende 

avgift för ej återlämnad välfärdsteknikprodukt till Kommunfullmäktige 

för fastställande. 

 Avdelningschef äldre- och omsorgsavdelningen 

 Projektledare äldre- och omsorgsavdelningen 

 Enhetschef förebyggande enheten för äldre 
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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-14 

 

 

§ 46 Avgifter för utlåning av välfärdsteknik 
från Teknikbiblioteket 

 Dnr ÄON 22/0135 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare 

utredning av socialkontoret. 

Sammanfattning 

Äldre- och omsorgsavdelningen har fått i uppdrag att införa en enhet som har 

hand om utlån av välfärdsprodukter till äldre invånare i Upplands-Bro 

kommun. Enheten har fått namnet Teknikbiblioteket och ska bedrivas genom 

en samverkan mellan äldre- och omsorgsavdelningen och kultur- och 

fritidskontoret. Teknikbiblioteket ska nyttja bibliotekets befintliga lokaler i 

Kungsängen samt i Bro. Lån utav välfärdsprodukter sker via bibliotekets 

system för utlåning. En teknikcoach ska anställas för att bemanna 

Teknikbiblioteket, hantera det administrativa samt hjälpa och utbilda de äldre i 

att använda välfärdsprodukterna. 

Äldre- och omsorgsavdelningen äger de välfärdsprodukter som lånas ut, därför 

behöver låneregler samt avgifter för ej återlämnade produkter beslutas. 

Avgift för ej återlämnad välfärdsteknikprodukt ska även till 

Kommunfullmäktige för fastställande. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2022 

 Låneregler Teknikbibliotek  

 Godkännande av avtal gällande lån av enhet ifrån Teknikbiblioteket 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden antar förslag på Låneregler 

Teknikbibliotek. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden antar förslaget att avgiften för ej 

återlämnad välfärdsteknikprodukt är 60 procent av dess inköpspris. 

3. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar förslag på beslut avseende 

avgift för ej återlämnad välfärdsteknikprodukt till Kommunfullmäktige 

för fastställande. 
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 Äldre- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum: 

2022-11-14 

 

 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Claus Engström (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning på återremiss för 

vidareutredning av ärendet. 

Tania Teljstedt (KD) yrkar för alliansen räkning på återremiss vidareutredning 
av ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt 
Claus Engströms (SD) och Tania Teljstedts (KD) förslag på återremiss. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Äldre- och 
omsorgsnämnden beslutar att återremittera ärendet. 

Beslutet skickas till: 

 Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar förslag på beslut avseende 

avgift för ej återlämnad välfärdsteknikprodukt till Kommunfullmäktige 

för fastställande. 
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Äldre- och omsorgsnämnden 
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Låneregler och Avgifter för utlåning av 
välfärdsteknik från Teknikbiblioteket 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden antar förslag på Låneregler 

Teknikbibliotek. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden antar förslaget att avgiften för ej 

återlämnad välfärdsteknikprodukt är 60 procent av dess inköpspris. 

3. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar förslag på beslut avseende 

avgift för ej återlämnad välfärdsteknikprodukt till Kommunfullmäktige 

för fastställande. 

Sammanfattning 

Äldre- och omsorgsavdelningen har fått i uppdrag att införa en enhet som har 

hand om utlån av välfärdsprodukter till äldre invånare i Upplands-Bro 

kommun. Enheten har fått namnet Teknikbiblioteket och ska bedrivas genom 

en samverkan mellan äldre- och omsorgsavdelningen och kultur- och 

fritidskontoret. Teknikbiblioteket ska nyttja bibliotekets befintliga lokaler i 

Kungsängen samt i Bro. Lån utav välfärdsprodukter sker via bibliotekets 

system för utlåning. En teknikcoach ska anställas för att bemanna 

Teknikbiblioteket, hantera det administrativa samt hjälpa och utbilda de äldre i 

att använda välfärdsprodukterna. 

Äldre- och omsorgsavdelningen äger de välfärdsprodukter som lånas ut, därför 

behöver låneregler samt avgifter för ej återlämnade produkter beslutas. 

Avgift för ej återlämnad välfärdsteknikprodukt ska även till 

Kommunfullmäktige för fastställande. 

Beslutsunderlag 

 Socialkontorets tjänsteskrivelse den 13 oktober 2022 

 Låneregler Teknikbibliotek  

 Godkännande av avtal gällande lån av enhet ifrån Teknikbiblioteket 
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Ärendet 

I mars 2022 inkom ett uppdrag ifrån Äldre- och omsorgsnämnden till äldre- 

och omsorgsavdelningen att utreda möjligheten att införa en enhet som har 

hand om utlån av digitala enheter till äldre invånare i Upplands-Bro kommun.  

Möjligheten att låna välfärdsprodukter bidrar till en ökad självständighet hos 

äldre samt kan minska behovet utav kommunala resurser hos målgruppen. Den 

äldre kan till exempel via den lånade surfplattan lära sig, och bli trygg i, att 

själv göra inköp ifrån matbutiker eller produkter ifrån apoteket på nätet. En 

surfplatta kan även bidra till att bryta social isolering och minska ensamhet hos 

äldre genom möjligheten att hålla kontakt med släktingar och vänner digitalt 

via videosamtal eller sociala medier.  

Förstudie och genomförande 

Äldre och omsorgsavdelningens förstudie inom uppdraget var klar under maj 

2022. Projektet fick namnet Teknikbiblioteket och äldre- och 

omsorgsavdelningen har samverkat med IT-staben, bibliotekschefen, 

socialkontorets verksamhetsutvecklare inom digitalisering samt den 

förebyggande enheten för äldre. Teknikbiblioteket ska bedrivas genom en 

samverkan mellan socialkontoret och kultur- och fritidskontoret.  

Teknikbiblioteket ska nyttja bibliotekets lokaler i Kungsängen respektive i Bro 

samt använda bibliotekets redan befintliga system för utlåning. En teknikcoach 

ska anställas för att bemanna Teknikbiblioteket, hantera det administrativa 

samt hjälpa och utbilda de äldre att använda välfärdsprodukterna.  

Äldre- och omsorgsavdelningen har utifrån sin förstudie samt genom 

omvärldsbevakning, tagit fram en inköpslista på vilka välfärdsprodukter som 

ska köpas in till Teknikbiblioteket.  

De produkter som ska lånas ut är bland annat följande: 

 Ipads 

 Google Nest Hub (en form utav kontrollcenter) 

 Google Nest mini (smarthögtalare) 

 Aktivitetsarmband 

 VR-glasögon.  

 Robotdammsugare 

 Fjärrstyrda eluttag 

 Belysning med rörelsesensorer.  
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Datum Vår beteckning 3 (4)  
   ÄON 22/0135 

 
 

Låneregler och avgifter för ej återlämnad välfärdsprodukt 

Kommuninvånare över 65 år som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun, 

har rätt att kostnadsfritt låna olika tekniska produkter genom Teknikbiblioteket. 

Det är äldre- och omsorgsavdelningen som äger de välfärdsprodukter som 

ingår inom Teknikbiblioteket och ansvarar för utlåning. Det innebär att äldre- 

och omsorgsavdelningen behöver upprätta låneregler och avgifter för ej 

återlämnade produkter.  

Utlåning av de digitala enheterna sker, under lånetiden, utan kostnad för 

låntagaren. Enheten är förinstallerad eller på annat sätt standardförberedd för 

användning. Den förinstallation som skett ingår i lånet. Avgift för borttappad 

enhet är 60 procent av dess inköpspris.  

Utlåning sker under max tre månader från avtalets undertecknade och därefter 

ska enheten återlämnas. När lånetiden har gått ut skickar kommunen fyra 

påminnelser. Efter sex månader uppmanas låntagaren att ersätta produkten.  

Om produkten inte återlämnas efter påminnelser och uppmaning ska produkten 

ersättas.  

Lånereglerna går att läsa i sin helhet i bilaga 1 och godkännande av avtal 

gällande lån av enhet ifrån Teknikbiblioteket i bilaga 2.  

Socialkontorets synpunkter 

Upplands-Bro kommun ska bli en äldrevänlig kommun. Genom att införa ett 

Teknikbibliotek utvecklar Äldre- och omsorgsnämnden ytterligare sitt arbete 

med välfärdsteknik och digitalisering och hjälper till att motverka ett digitalt 

utanförskap hos den äldre befolkningen i Upplands-Bro kommun. 

Teknikbiblioteket ska uppmuntra äldre till att låna välfärdsprodukter. 

Lånereglerna ska vara enkla att förstå och avgiften för ej återlämnad 

välfärdsprodukt ska vara rimlig för låntagaren, avgiften ska inte vara för låg så 

att den missbrukas men inte heller för hög så att den avskräcker äldre från att 

låna.  

Genom att införa ett Teknikbibliotek bidrar Äldre- och omsorgsnämnden till att 

uppfylla Upplands-Bro kommuns övergripande mål att stärka demokratin, 

meningsfullt åldrande, hållbar hälsa och liv men även ett lustfyllt lärande.  

Barnperspektiv 

Teknikbiblioteket bidrar till att bryta social isolering och ensamhet hos äldre 

genom digitala videosamtal och sociala medier. Välfärdsprodukter ger olika 

generationer såsom mor- och farföräldrar möjligheten att integrera med sina 

barn -och barnbarn även om de bor långt ifrån varandra och inte kan ses 

fysiskt.  
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Datum Vår beteckning 4 (4)  
   ÄON 22/0135 

 
 

Socialkontoret 

 

  

 

  

 

 

Bilagor 

1. Låneregler Teknikbibliotek  

2. Godkännande av avtal gällande lån av enhet ifrån Teknikbiblioteket 

 

Beslut sänds till 

 Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar förslag på beslut avseende 

avgift för ej återlämnad välfärdsteknikprodukt till Kommunfullmäktige 

för fastställande. 
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            DNR ÄON 22/0135 
            2023-01-02 

 

Låneregler 
Teknikbibliotek 
Antagen av Äldre- och omsorgsnämnden XX 
2023     
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Låneregler Teknikbibliotek

Sid 3 av 5

1 Lånevillkor för utlån av
enhet

Kommuninvå nar e över 65 år som är folkbokförda i Upplands-Bro kommun,
har rätt att kostnadsfrit t låna olika tekniska produkter genom Teknikbib lio teket.
Utlåninge n sker genom Upplands-Bros två bibliotek, Kungsänge n och Bro
inom ramen för äldre- och omsorgsavde lninge ns förebygga nde enhet för äldre.
Vissa enheter kräver uppkoppling mot internet för att kunna användas. Om du
saknar uppkoppling hemma går det att koppla upp sig på biblioteke ts internet.

Utlåning sker under max tre månader från avtalets undertecknade och därefter
ska enheten återlämnas. När lånetide n har gått ut skickar kommune n fyra
påminne lser. Efter sex månader uppmanas låntagaren att ersätta produkten.

Om produkten inte återlämnas efter påminne lse r och uppmaning ska produkten
ersättas enligt punkt 1.2.

Skulle produkten bli stulen, borttappad eller skadad så kontakta teknikcoachen.
Vid stulna eller borttappade produkter ska en polisanmä la n göras, vilket
teknikcoachen kan hjälpa till med.

Låntagaren har inte rätt till att hyra ut, låna ut, pantsätta eller överlåta enheten
till någon annan. Om Låntagaren bryter mot avtalet/ överenskomme lse n har
äldre- och omsorgsavde lni nge n rätt att säga upp avtalet och begära att enheten
återlämnas omedelbart.

1.1 Sekretessbestämmelser
Uppgifter om enskild persons lån, reservatio n eller annan form av beställni ng
lämnas ej ut enligt 40 kap. 3 § Offentli ghets- och sekretesslagen (2009:400).
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Låneregler Teknikbibliotek

Sid 4 av 5

1.2 Avgifter och kostnader
Utlåning av de digita la enheterna sker, under lånetiden, utan kostnad för
låntagare n. Enheten är förinsta lle rad eller på annat sätt standardförberedd för
användning. Den förinsta l la t io n som skett ingår i lånet.

Ersättning för borttappad enhet är 60 procent av återstående värde efter
avskrivni ng. Om enheten har ersatts har du ingen rätt till återbetalning om den
återfinns och återlämnas senare.

1.2.1 Avgifter och kostnader- särskilt om appar

Kostnader för andra appar utöver de förinsta lle rade, eventuella
prenumerat io ne r etcetera svarar låntagaren själv för. Installa t io ne r av appar får
ske med eget Apple-id eller Google play konto, men låntagaren måste själv
ansvara för säkerhetskopiering och att utloggni ng skett från kontot innan
återlämning. Behöver du hjälp så kan du vända dig till teknikcoachen.

1.3 Spårning- särskilt om surfplattor
I surfplat tor na finns verktyget (MDM) som kortfattat innebär att den registreras
och styrs centralt gälland e grundlägga nde inställninga r, appar och återställni ng
vilket ger en hög säkerhet. I grundutbudet ingår ett urval av appar. Platsen för
surfplatta n går att spåra. Innan eventuell spårning av surfplatta ns plats
infor meras låntagare n om att spårning kommer ske. Vid förlust eller otillbör li g
användning av surfplatta n ska den spärras och går då inte att använda. Äldre-
och omsorgsavde lninge n äger rätten att nollstä lla surfplat ta n via (MDM) vilket
innebär att låntagare själv ansvarar för säkerhetskopier ing.

1.4 Support och installation
Vid utlåning av de digita la enheterna kommer du tillfrå gas om du behöver stöd
från teknik coachen för att komma i gång med användninge n. Till enheterna
finns det även manualer för att komma i gång och hantera grundlä gga nde
funktio ne r. Robotdammsuga re och smarta lampor installera s alltid av den
teknikcoachen genom inbokat hembesök. Teknikcoache n arbetar under äldre-
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Låneregler Teknikbibliotek

Sid 5 av 5

och omsorgsavde lninge n, förebygga nde verksamhete n för äldre och
biblioteket. Teknikcoache n kan bokas in för personligt stöd i ditt hem, på
biblioteke n eller per telefon och mejl.

1.5 Återlämning av enhet och tillhörande utrustning
Varje enhet lämnas ut med tillhö ra nde grundutr us t ning, som exempelvis
laddare, touchpenna etcetera Enheten med utrustning ska återlämnas senast
lånetide ns sista dag. Om produkten inte återlämnas efter påminne lser och
uppmaning ska produkten ersättas enligt punkt 1.2.

Vid återlämning av surfplatta n, eller andra enheter med inloggat konto, krävs
att utloggning från eventuellt Apple-id eller Google play konto sker samt att
enheten återställs till fabriksinstä l lnin gar. Ta gärna hjälp av “Återlämni ng av
surfplatta ” i manuale n. Du kan också få hjälp med detta genom att vända dig
till teknikcoachen.

1.6 Utskick av information
När du lånar en enhet accepterar du även att den förebygga nde verksamhete n
för äldre samt att biblioteke n i Upplands-Bro kommun skickar infor mat io n till
dig.

Syftet med utskicken är att informe ra om aktivite ter som erbjuds till seniorer i
Upplands-Bro för en aktiv och menings ful l vardag. Vid lån och återlämni ng av
surfplatta n får du även besvara enkäter om hur din upplevelse av användandet
har varit i utvärderingss yfte.
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1 (1)

Äldre- och omsorgsnämnden
Datum Vår beteckning

2022-10-13 ÄON 22/0135

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telef on: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se
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God kän n an d e av avtal g äl l an d e l ån av en h et
ifrån Tekn ikb ib l ioteket

Långiva re : Upplands-Bro kommun äldre- och omsorgsavde lni nge n,
Förebyggande enheten för äldre genom biblioteket i Upplands-Bro.

Låntagarens namn:

Låntagarens lånekortsnummer :

Lånevillko r för utlån av enhet beskrivs i Lånev illk or f ör ut lån av enhet .

Genom min underskrift bekräftar jag att jag har förstått och godkänt.

Enhet:

Datum för utlåning:

Datum för återlämni ng:

Underskrift låntagare :

Namnförtyd l iga nde låntagare :

Utrustning enligt ovan återlämnad

Datum: Mottagit av:
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 
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Äldre- och omsorgsnämnden 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
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Fastställande av antal ledamöter i äldre- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottet ska under mandatperioden bestå av X antal ledamöter 

och X antal ersättare. 

Sammanfattning 
Äldre- och omsorgsnämnden har inrättat ett arbetsutskott. Utskottet ska bestå av 

det antal ledamöter och ersättare som äldre- och omsorgsnämnden beslutar. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2023 

Barnperspektiv 
I alla kommunens instanser fattas beslut som har inverkan på barn och 

ungdomars livssituation utifrån någon aspekt. Via de politiska uppdragen kan 

invånare direkt eller indirekt påverka och lyfta frågor som rör barn och ungdomars 

dagliga och framtida liv.  

 

Kommunledningskontoret 
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)  

 Kommunledningskontoret  

 Datum Vår beteckning  Er beteckning 

 

   

  

   

 

2023-01-09 ÄON 22/0149  

Äldre- och omsorgsnämnden 
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Val av ersättare till äldre- och 
omsorgsnämndens arbetsutskott för 
mandatperioden 2023-2026 

Förslag till beslut 
Till ersättare i äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott utses: XX 

Sammanfattning 
Äldre- och omsorgsnämnden ska utse ersättare till arbetsutskottet. Utskottet 

sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en tredjedel av 

ledamöter begär det. 

Beslutsunderlag 

 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2023 

Barnperspektiv 
För att den demokratiska processen ska fungera väl är det viktigt att välja in 

nya ersättare vid en ny mandatperiod. I alla kommunens instanser fattas 
beslut som har inverkan på barn och ungdomars livssituation utifrån någon 

aspekt. Via de politiska uppdragen kan invånare direkt eller indirekt påverka 

och lyfta frågor som rör barn och ungdomars dagliga och framtida liv. 

Kommunledningskontoret 

 

 

 

 

Beslut sänds till 

 De valda 

 Förtroendemannaregistret 

 Politisk sekreterare 
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