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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Äldre- och omsorgsnämnden
Plats och tid

2019-10-16

Gemaket, 2019-10-16 15:00 – 16:15

Ajournering

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Tina Teljstedt, ordförande (KD)
Anders Åkerlind, 1:a vice ordförande
(M)
Anette Nyberg (SD)
Kimmo Lindstedt (S)
Irene Eklöf (L)
Juan Chacon (S)
Kristina Henriksson (V)
Claus Engström (SD)

Ricard Wikman Koljo (C)
Marianne Manell (KD)
Morgan Lindholm (S)

Övriga deltagare

Närvarande ersättare

Anni Ullberg (S)
Klaus Dürhagen (MP)

, Sekreterare
, Socialchef
, enhetschef Utföraravdelningen
, enhetschef Kvalitets- och verksamhetsstöd
, Kvalitetsutvecklare § 63
, Medicinskt ansvarig sjuksköterska §§ 60 – 61,
§ 63 och § 65

Juan Chacon (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2019-10-22
kl. 08:00

Paragrafer

§§ 60 - 67

Underskrifter

..................................................................
Sekreterare

Ordförande

..................................................................
Tina Teljstedt (KD)

Justerare

..................................................................
Juan Chacon (S)

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

Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-10-16

Datum för anslags uppsättande:

2019-10-22

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

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

2019-11-12
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 60

Sammanträdesdatum:

2019-10-16

Val av kontaktpolitiker för
mandatperioden 2018–2022
Dnr ÄON 19/0024

Beslut
Gårdsråd vid dagcentralen, Kungsängen
Irene Eklöf (L) (tillsammans med Anni Ullberg (S))

Sammanfattning
Beslut om kontaktpolitiker togs den 28 januari 2019 och det finns en plats
ledig. Kontaktpolitiker på ovanstående verksamhet som ska därför tillsättas.
Målsättningen och syftet med att utse kontaktpolitiker är att få bättre kunskap
om och inblick i nämndens verksamhetsområden. Som kontaktpolitiker har du
även möjlighet att se kopplingen mellan nämndens beslut och resultat/
konsekvenser ute i verksamheten. Kontaktpolitikern blir även en av flera
kontaktvägar mellan nämnden och brukare/anhöriga.
Besöken ska rapporteras till nämnden muntligt eller skriftligt vid nämndens
närmaste sammanträde efter besöket och ersätts med timarvode till högst 8
timmar per ledamot och år. Ytterligare information om uppdraget finner du i
riktlinjerna för kontaktpolitiker.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse 2 oktober 2019

Förslag till beslut
Gårdsråd vid dagcentralen, Kungsängen
1 representant (tillsammans med Anni Ullberg (S))

Förslag till beslut på sammanträdet
Irene Eklöf (L) anmäler intresse för uppdraget.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, att Irene Eklöf (L) utses
som kontaktpolitiker för gårdsrådet vid dagcentralen i Bro. Ordförande frågar
om nämnden kan besluta enligt detta förslag och hon finner bifall.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Den valda

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 61

Sammanträdesdatum:

2019-10-16

Regional överenskommelse om
samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård i Stockholms län
Dnr ÄON 19/0086

Beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden antar överenskommelse om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län under
förutsättning att det inte tillkommer bilagor som inte godkänts av
kommunen under processen och som förändrar förutsättningarna för
överenskommelsen vad gäller kostnader och/eller säkerhet i
utskrivningsprocessen.
2. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen antar
regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård i Stockholms län under förutsättning att det inte
tillkommer bilagor som inte godkänts av kommunen under processen
och som förändrar förutsättningarna för överenskommelsen vad gäller
kostnader och/eller säkerhet i utskrivningsprocessen.

Sammanfattning
Den 1 januari 2018 trädde lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård i kraft.
Efter förhandling mellan Stortsthlm och representanter från kommunerna i
Stockholms län och Region Stockholm har ett förslag till långsiktig
överenskommelse tagits fram för utskrivningsprocessen för somatisk
slutenvård. Dessutom har en övergångsregel för utskrivning från psykiatrisk
slutenvård tagits fram. Diskussioner om innehållet har förts löpande med
kommunerna under en lång process för att förankra underlaget för
överenskommelsen.
Socialkontoret gör bedömningen att överenskommelsen ska antas, förutsatt att
det inte kommer andra bilagor som inte godkänts av kommunen under
processen som förändrar förutsättningarna för överenskommelsen vad gäller
kostnader och/eller säkerhet i utskrivningsprocessen.
Kommunens ställningstagande skickas senast den 1 december 2019 med e-post
till registrator@storsthlm.se.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 24 september 2019

•

Bilaga 1 - överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård i Stockholms län den 18 juni 2019
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden
•

Sammanträdesdatum:

2019-10-16

Bilaga 2 – utskrivningsprocessens gemensamma och enskilda
åtaganden

Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden antar överenskommelse om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Stockholms län under
förutsättning att det inte tillkommer bilagor som inte godkänts av
kommunen under processen och som förändrar förutsättningarna för
överenskommelsen vad gäller kostnader och/eller säkerhet i
utskrivningsprocessen.
2. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen antar
regional överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård i Stockholms län under förutsättning att det inte
tillkommer bilagor som inte godkänts av kommunen under processen
och som förändrar förutsättningarna för överenskommelsen vad gäller
kostnader och/eller säkerhet i utskrivningsprocessen.
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Kommunens ställningstagande ska skickas senast den 1
december 2019 med e-post till registrator@storsthlm.se

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 62

Sammanträdesdatum:

2019-10-16

Medborgarförslag om broddar till
personer över 70 år
Dnr ÄON 19/0087

Beslut
1. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 52 den 23 september 2019
återkallas.
2. Äldre- och omsorgsnämnden avslår medborgarförslag om broddar till

kommuninvånare över 70 år på grund av för hög kostnad, brist på
evidens samt att ett sådant beslut kan strida mot
likabehandlingsprincipen i kommunallagen.

Sammanfattning
Den 28 november 2017 inkom ett medborgarförslag till Upplands-Bro
kommun avseende gratis broddar till alla som fyllt 70 år. Kommunfullmäktige
beslutade den 14 februari 2018 § 6 att överlämna detta medborgarförslag för
beslut till Socialnämnden. Socialnämnden har efter detta delats upp i två
nämnder, den 1 januari 2019, och från och med det överlämnades de handlingar
som tillhörde Socialnämnden till Äldre- och omsorgsnämnden i de fall
handlingarna hade anknytning till de verksamheter som Äldre- och
omsorgsnämnden övertog från Socialnämnden. Äldre- och omsorgsnämnden ska
därför besluta i medborgarförslaget då förslaget rör Äldre- och
omsorgsnämndens verksamhetsområde. Äldre- och omsorgsnämnden fattade
beslut om yttrande den 23 september men eftersom kommunfullmäktige
tilldelat Äldre- och omsorgsnämnden medborgarförslaget för beslut behöver
det tidigare beslutet återkallas och ett nytt tas. Socialkontoret har genomfört en
inventering utav Upplands-Bro kommun befintliga arbete avseende
fallprevention samt gjort en omvärldsbevakning i kommunerna Järfälla,
Stockholms stad samt Södertälje för att besvara detta medborgarförslag.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse den 2 oktober 2019

•

Bilaga 1 - Kommunfullmäktiges beslut § 6 den 14 februari 2018

•

Bilaga 2 - Medborgarförslag om gratis broddar den 11 november 2017

Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämndens beslut § 52 den 23 september 2019
återkallas.
2. Äldre- och omsorgsnämnden avslår medborgarförslag om broddar till

kommuninvånare över 70 år på grund av för hög kostnad, brist på
evidens samt att ett sådant beslut kan strida mot
likabehandlingsprincipen i kommunallagen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-10-16

Reservationer
Juan Chacon (S), Kimmo Lindstedt (S) och Morgan Lindholm (S) reserverar
sig mot beslutet med följande motivering:
”Socialdemokraterna reserverar sig i beslutet och ställer sig positiv till att
utreda mer förutsättningarna för att kunna tillhandahålla halkskydd till äldre
invånare i kommunen kostnadsfritt.
I kommunen fanns det ca 4300 invånare 2016 som var över 65 år och i
tjänsteskrivelse beräknade tjänstemän att denna satsning skulle kosta ca 660
000 kr om alla dessa skulle erbjudas broddar.
I Sverige är det fler kommuner som erbjudit gratis halkskydd till äldre invånare
de senaste åren, 37 av 224 kommuner som svarade förra året på PRO
pensionärens enkät delar gratis broddar.
Budgetprognos visade att det nämnden skulle kunna klara året på plus siffror
och därför ser Socialdemokraterna positiv till att satsa på att erbjuda gratis
broddar till äldre personer över 65 år.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 63

Sammanträdesdatum:

2019-10-16

Redogörelse gällande begäran om
genomlysning på Hagtorp äldreboende
Dnr ÄON 19/0085

Beslut
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets redogörelse gällande
inkommen begäran om genomlysning avseende Attendos agerande på Hagtorps
vård- och omsorgsboende.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna har, utifrån sin initiativrätt, begärt en genomlysning
avseende Attendos agerande på Hagtorps vård och omsorgsboende. Äldre- och
omsorgsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 23 september 2019 § 56
att ärendet skulle skickas till socialkontoret för beredning.
I sin begäran om genomlysning framför Sverigedemokraterna tre förslag.
Socialkontoret har besvarat Sverigedemokraternas förslag i sin tjänsteskrivelse.
Sammanfattningsvis har socialkontoret arbetat aktivt med uppföljning av
verksamheten dels utifrån ordinarie planering dels utifrån inkomna klagomål.
Flertalet åtgärder har genomförts för att komma tillrätta med de
uppmärksammade bristerna bland annat samverkan, begäran om
handlingsplaner samt vitesföreläggande.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-10-02

•

Bilaga 1, begäran om genomlysning

Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets redogörelse gällande
inkommen begäran om genomlysning avseende Attendos agerande på Hagtorps
vård- och omsorgsboende.

Reservationer
Claus Engström (SD) och Annette Nyberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
Kristina Henriksson (V) reserverar sig mot beslutet.

Reservationsmotiveringar
Claus Engström (SD) och Annette Nyberg (SD) reserverar sig mot beslutet
med följande motivering:
”Attendo förklarar i sin egen analys (kapitel 5.5 och 5.6) av händelsen
(Attendo’s ärende-nummer 4978) att ”utredningen med händelseanalys visar att
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-10-16

händelsen inte är ett missförhållande trots att vissa brister kring
måltidssituationen har identifierats”.
Om detta inte är ett missförhållande, hur mycket vanvård krävs det egentligen
för att Attendo skall definiera saken som ett missförhållande?
Kommunens livsmedelsinspektörer har gjort en livsmedelskontroll på
äldreboendet och har då sett tydliga avvikelser ur livsmedelslagstiftningens
synvinkel. Detta faktum bortser Attendo helt från i sin egen ”händelseanalys”.
Attendo förnekar även att vissa av de boende har drabbats av ”magsjuka” i
samband med att de blivit serverade otjänlig mat.
Då man vidare studerar Attendo’s egen ”händelserapport” kan man läsa att
personalen nu helt plötsligt skall utbildas i livsmedelshygien och
livsmedelshantering, vilket är ett måste för att undvika matförgiftningar.
Uppenbarligen hade den nya personalen inte den utbildningen (= kompetensen)
och därmed har Attendo brutit mot svensk lagstiftning, då en god
livsmedelshygien och livsmedelshantering är ett arbetsmiljökrav enligt svensk
lagstiftning.”
Kristina Henriksson (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Vänsterpartiet reserverar sig mot att den ofullständiga rapporten gällande
genomlysningen av förhållandena på Hagtorp har antagits.
Vi finner bl a att följande inte är genomlyst eller att anmälare inte har tagits på
allvar:
•
•

•
•
•
•
•
•

Justerandes sign

Medicinlistor har ej granskats. Den felaktiga medicineringen har inte
gåtts igenom.
Anmälan från närstående om att hens vän inte får ta del av måltiderna i
den utsträckning som behövs för att hen skall erhålla ett dagligt
kostintag hindras genom att bristen på personal medför att matning av
hen ofta inte hinns med.
Timvikarier har sällan gått igenom det introduktionsprogram som
Attendo påstår att all personal först måste gå igenom.
Genomlysning av att vikarier inte alltid sätts in vid ordinarie personals
frånvaro eller vis vakanser.
Att personalen gör vad de kan men hinner inte alltid med det viktigaste
i demensvården, att vara medmänniska till de boende.
Hur personalen mår över att i stort sett alltid känna sig otillräckliga i
den arbetsbörda de är ålagda och den medmänsklighet som de vill
lämna efter sig när de lämnar sin arbetsplats.
Personal i arbetsledande ställning har avvisat, vägrat att lyssna på kritik
från anhöriga och närstående i stället för att ta dessa på allvar.
Att råvaror, som har sista förbrukningsdag före dess tillagande både
tillagas och serveras de boende.
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden
•
•

Sammanträdesdatum:

2019-10-16

Även företrädare för kommunen har vid besök konstaterat att vissa
schemalagda aktiviteter inte genomförs för de boende.
Avvikelserapporterna gällande medicin, vård, hygien och mat har ej
granskats.

Eftersom dessa inte finns med i underlaget kan Vänsterpartiet inte finna annat
än att dessa saknas helt eller är undermåliga/missvisande.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Avdelningschef Biståndsenheten

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 64

Sammanträdesdatum:

2019-10-16

Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut per den 31 augusti
2019
Dnr ÄON 19/0089

Beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej
verkställda och verkställda beslut den 31 augusti 2019 till kommunens
revisorer.
2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda
beslut och verkställda beslut den 31 augusti 2019 till Kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att rapportera in ej verkställda
beslut till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Vid rapporteringstillfället 31 augusti 2019 fanns det två ej verkställda beslut
avseende äldreomsorg enligt SoL. Ett beslut som tidigare inrapporterats som ej
verkställt har avslutats under perioden. Beslutet avser insats enligt SoL.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 8 oktober 2019.

•

Statistikrapport

Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej
verkställda och verkställda beslut den 31 augusti 2019 till kommunens
revisorer.
2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda
beslut och verkställda beslut den 31 augusti 2019 till Kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till:
•
•

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 65

Sammanträdesdatum:

2019-10-16

Rapporter

Temaärende – Fallprevention
, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar
nämnden om kommunens arbete med fallprevention:
•

Definition av fall

•

Vårdhandbok

•

Riktlinjer för fallriskbedömning

•

Samverkan med Familjeläkarna

•

Fallpreventiva åtgärder

•

Balansera mera

•

Utmaningar

Kontaktpolitiker – Gårdsrådet vid dagcentralen i Bro
Marianne Manell (KD) informerar nämnden om hennes besök på
gårdsrådet på dagcentralen i Bro i egenskap av kontaktpolitiker.

Ekonomisk rapport
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska rapporten.

Socialchefen informerar
, Socialchef, informerar nämnden om:
•
•
•

Årets Anhörig- och Alzheimerdagen var mycket välbesökt och
uppskattat.
Alf Andersson, ordförande i anhörigföreningen och ledamot i
kommunens anhörigråd utsågs under Kommunfullmäktige den 9
oktober till årets Upplands-Broare
Invigning av Humanas vård- och omsorgsboende på Lillsjö badväg den
29 oktober och öppet hus den 30 oktober.

Ordförande informerar
Nämnden överlämnar en bukett blommor till Berit Brofalk (C) som nyligen
fyllt år.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 66

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-10-16

Delegationsbeslut

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 67

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-10-16

Anmälningar

1.

SKL:s cirkulär 19:38 - Budgetpropositionen 2020 och
höständringsbudgeten för 2019

2.

Remiss slutrapport Regionalt Resurscentrum psykisk hälsa i region
Stockholm-Gotland

3.

Statistikrapport

4.

Månadsrapport 2019-06 från Patientnämnden avseende Kommunal vård
Upplands Bro CRM:0001844

5.

Månadsrapport 2019-05 från Patientnämnden avseende Kommunal vård
Upplands Bro

6.

Månadsrapport 2019-01 från Patientnämnden avseende Kommunal vård
Upplands Bro

Utdragsbestyrkande
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