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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum:

Äldre- och omsorgsnämnden

2019-04-03

Plats och tid

Dävensö, 2019-04-03 15:00-16:07

Ajournering

15:40- 15:50

Beslutande

Övriga deltagare

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Tina Teljstedt, ordförande (KD)
Anders Åkerlind, 1:a vice ordförande
(M)
Kerstin Ahlin, 2:e vice ordförande (S)
Anette Nyberg (SD)
Irene Eklöf (L)
Juan Chacon (S)
Berit Brofalk (C)
Kristina Henriksson (V)
Claus Engström (SD)

Morgan Lindholm (S)
Marianne Manell (KD)
Närvarande ersättare

Anni Ullberg (S)
Klaus Dürhagen (MP)

Sanna Ajaxén, Sekreterare
Helena Åman, Socialchef
Elisabeth Rågård, Avdelningschef Kvalitets och verksamhetsstöd
Anna Hollstrand, Avdelningschef Utföraravdelningen
Carina Lenartsson, Controller

Kerstin Ahlin (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Kommunledningskontoret 2019-04-08
kl. 08:30

Paragrafer

§§ 27 - 35

Underskrifter

Sekreterare

..................................................................
Sanna Ajaxén

Ordförande

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

Justerare

..................................................................
Kerstin Ahlin (S)

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

Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-04-03

Datum för anslags uppsättande:

2019-04-08

Förvaringsplats för protokoll:

Kommunledningskontoret

Datum för anslags nedtagande:

Underskrift

....................................................................
Sanna Ajaxén

2019-04-29
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 27

Sammanträdesdatum:

2019-04-03

Godkännande av LOV utförare, Vårdoch omsorgsboende
Dnr ÄON 19/0040

Beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner Humana som utförare av vårdoch omsorgsboende enligt LOV.
2. Äldre- och omsorgsnämnden delegerar till socialchef att underteckna
tilldelningsbeslut och avtal med utförare Humana.

Sammanfattning
I april 2017 beslutade Socialnämnden att föreslå för Kommunstyrelsen att
införa LOV för vård- och omsorgsboende, SN 17/0090, vilket beslutades i
Kommunstyrelsen den 14 juni 2017, KS 17/0148.
Socialnämnden godkände socialkontorets förslag till förfrågningsunderlag och
tillika ansökningsformulär för att bli godkänd som leverantör av permanenta
boendeplatser på vård- och omsorgsboende enligt LOV den 21 september
2017, SN 17/0126. Socialnämnden gav samtidigt socialkontoret i uppdrag at
genomföra upphandlingen av permanenta boendeplatser enligt LOV.
Humana inkom med ansökan om att bli utförare av vård- och omsorgsboende
enligt LOV den 5 oktober 2018. Utföraren uppfyller samtliga kriterier för att
bli godkända. Utföraren har efter ansökan presenterat sin verksamhet vid ett
personligt möte. Referenstagning har gjorts mot tre olika kommuner där
utföraren bedriver verksamhet.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad den 6 mars 2019

Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner Humana som utförare av vårdoch omsorgsboende enligt LOV.
2. Äldre- och omsorgsnämnden delegerar till socialchef att underteckna
tilldelningsbeslut och avtal med utförare Humana.

Reservationer och särskilda uttalanden
Claus Engström (SD), Anette Nyberg (SD) och Kristina Henriksson (V)
reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-04-03

Protokollsanteckning
Claus Engström (SD) tillåts att lämna följande protokollsanteckning:
”Ett privat fastighetsbolag bygger ett äldreboende (80 platser) på Lillsjö
badväg och hyr sedan ut detta till vårdföretaget HUMANA, som skall ”sälja”
platserna på den öppna marknaden.
Mina frågor på HUR man har utvärderat denna leverantör, besvaras av
socialkontorets tjänsteman bara med att Humana ”uppfyller alla kriterier” och
tjänstemannen hänvisar till kommunens kravspecifikation samt vägrar att
berätta mer om hur kommunens kontrakt är utformat.
Med tanke på att Humana ännu inte har anställt någon personal till detta
äldreboende, som ju fortfarande är under byggnation och inte har någon
organisation på plats, så har jag problem med att förstå hur man har kunnat
utvärdera denna nya leverantör.
Socialkontorets tjänsteman hänvisar till att man har tagit referenser, men man
har inte gjort någon leverantörsrevision på något av HUMANA´s övriga
boenden (Gävle, etc.), så man har inga egna bevis för att HUMANA har en bra
förmåga att organisera ett äldreboende.
Jag anser även att denna typ av upphandling kortsluter ”lagen om offentlig
upphandling” och HUMANA har på detta sätt skapat sig en monopolställning
på marknaden för äldreboende i Upplands-Bro kommun. Det finns inga
alternativ och det finns därmed ingen konkurrens på den privata marknaden för
äldreboende i denna upphandling.”

Kristina Henriksson (V) tillåts att lämna följande protokollsanteckning:
”Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet att överlåta omsorg till privata
vinstdrivande aktörer. Vi anser att det är kommunen, alternativt idéburen
verksamhet utan vinstintresse som på bästa sätt kan förvalta omvårdnaden av
våra äldre.”

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 28

Sammanträdesdatum:

2019-04-03

Rapportering av ej verkställda och
verkställda beslut per den 31 januari
2019
Dnr ÄON 19/0039

Beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering av ej
verkställda och verkställda beslut den 31 januari 2019 till kommunens
revisorer.
2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport av ej verkställda
beslut och verkställda beslut den 31 januari 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 januari 2019 fanns det ett ej verkställt beslut
avseende äldreomsorg enligt SoL. Två beslut som tidigare inrapporterats som
ej verkställda har avslutats under perioden. Båda besluten avser insats enligt
SoL.

Beslutsunderlag
•

Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2019.

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

Justerandes sign

Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 29

Sammanträdesdatum:

2019-04-03

Medborgarförslag om broddar till
personer över 70 år
Dnr SN 18/0027

Ärendet utgår från dagordningen.
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
besvarande till Socialnämnden. Socialnämnden har efter detta delats upp i två
nämnder vilket är anledningen till att Äldre- och omsorgsnämnden besvarar
medborgarförslaget. 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 22 mars 2018.

Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige avslår
medborgarförslag om broddar till personer för 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

§ 30

Sammanträdesdatum:

2019-04-03

Rapport från brukarmedverkan 2018
Dnr ÄON 19/0035

Beslut
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapporten om brukarmedverkan under
2018.

Sammanfattning
Ärendet innehåller en rapport som brukarmedverkan 2018 för Äldre- och
omsorgsnämndens verksamheter. Brukarmedverkan sker i 4 delar. Delaktighet
i enskilda ärenden, brukarundersökningar, gruppintervjuer och brukarråd. I
rapporten finns de olika delarna beskrivna i förhållande till vad som har skett
på socialkontoret under 2018. Rapporten avslutas med en analys av
förbättringsområden.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 2019-03-04

•

Rapport från brukarmedverkan 2018

Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapporten om brukarmedverkan under
2018.

Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Diariet

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 31

Sammanträdesdatum:

2019-04-03

Redovisning av digitalisering 2018
Dnr ÄON 19/0036

Beslut
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner redovisning av digitalisering 2018.

Sammanfattning
Redovisning av digitalisering 2018 innehåller en rapport från socialkontoret
om vilka aktiviteter som har införts under 2018 inom digitaliseringsområdet.
Redovisningen innehåller dessutom vad som är planerat för 2019.

Beslutsunderlag
•

Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-26

•

Redovisning av aktiviteter inom digitaliseringsområdet 2018

Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner redovisning av digitalisering 2018.

Reservationer och särskilda uttalanden
Claus Engström (SD) och Anette Nyberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Claus Engström (SD) tillåts lämna följande protokollsanteckning:
”Jag är positiv till digitalisering men tycker att aktiviteterna verkar spreta åt
alla håll. Det normala arbetssättet i all verksamhetsutveckling är att man
definierar sina arbetsprocesser och sedan jobbar man med att identifiera de
möjliga förbättringar (effektiviseringar) som kan göras med hjälp av digitala
verktyg för varje enskild arbetsprocess. Enligt SOSFS 2011:9 skall kommunen
ha ett ledningssystem på plats med alla processer (=huvudprocesser +
stödprocesser) dokumenterade, men det visar sig att man inte kan visa upp eller
tydligt definiera de processer som avses i digitaliseringsrapporten för 2018.”
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

Diariet

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 32

Sammanträdesdatum:

2019-04-03

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

Beslut
Till kontaktpolitiker i samrådsorgan utses följande personer:
Gårdsråd vid dagcentralen, Kungsängen
Bordlagt
Gårdsråd vid dagcentralen, Bro
Kimmo Lindstedt (S)
Kontaktpolitiker vid Kungsgården
Juan Chacon (S)
Kontaktpolitiker vid Hagtorp
Bordlagt

Sammanfattning
Då beslut om kontaktpolitiker togs den 28 januari 2019 lämnades beslutet med
en bordlagd plats. Efter detta så har även några av de utsedda blivit entledigade
eller uppsagt sitt uppdrag som kontaktpolitiker. Det finns därför fyra lediga
platser som kontaktpolitiker på ovanstående verksamheter som ska tillsättas.
Målsättningen och syftet med att utse kontaktpolitiker är att få bättre kunskap
om och inblick i Äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden. Som
kontaktpolitiker har du även möjlighet att se kopplingen mellan Äldre- och
omsorgsnämndens beslut och resultat/ konsekvenser ute i verksamheten.
Kontaktpolitikern blir även en av flera kontaktvägar mellan nämnden och
brukare/anhöriga.
Uppdraget föreslås innebära att man ska besöka den verksamhet man är utsedd
för att kontakta/ besöka och där samtala med brukare/anhöriga. Uppdraget
innebär att man informerar om Äldre- och omsorgsnämndens arbete samtidigt
som man samlar information från de man besöker. En gång om år ska även
kontaktpolitiker för vård- och omsorgsboenden äta en måltid på verksamheten
samt utvärdera och återrapportera i ett formulär sin bedömning av maten till
socialkontoret.
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.

Beslutsunderlag
•
Justerandes sign

Socialkontorets tjänsteskrivelse 2019-03-13
Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum:

2019-04-03

Förslag till beslut
Till kontaktpolitiker i samrådsorgan utses följande personer:
Gårdsråd vid dagcentralen, Kungsängen
1 representant
Gårdsråd vid dagcentralen, Bro
1 representant
Kontaktpolitiker vid Kungsgården
1 representant
Kontaktpolitiker vid Hagtorp
1 representant
Beslutet skickas till:
•

Justerandes sign

De valda

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 33

Sammanträdesdatum:

2019-04-03

Rapporter

Temaärende – LOV Lagen om valfrihetssystem
Elisabeth Rågård, Avdelningschef för kvalitet och verksamhetsstöd,
informerar om:
•

Vad LOV innebär och hur processen går till.

Övriga Rapporter
Carina Lennartsson, Controller, presenterar ekonomisk rapport 2019.
Kvalitetsberättelse 2018 - privata utförare med upphandling enligt LOV
och LOU
Kvalitetsberättelse 2018 för Socialnämndens verksamheter
Statistikuppföljning 2018
Patientsäkerhetsberättelse 2018

Socialchefens rapport
•

Planering av informationskampanjen "Du vet väl att du kan välja"
har påbörjats. Vänder sig till medborgare för att ge information om
kommunens valfrihetssystem.

•

Den 4 april 2019 sker ett studiebesök på Kvistaberg av
Socialstyrelsen, svenskt demenscentrum samt deras motsvarigheter i
Danmark, Finland, Island, Norge och Grönland. Det kommer även
några forskare och praktiker som jobbar med personer med demens
och etnisk minoritetsbakgrund, samt forskare/praktiker från vårt
temanätverk för demens och intellektuell funktionsnedsättning.

•

Mirjam Brocknäs första artikel som publiceras i en tidning i Schweiz
som vänder sig till sjukhus/vård-och omsorgsboende.
Där lyfts Upplands-Bro kommuns verksamhet och intervju med
bland annat Susanna Kraftelid enhetschef Norrgården/Allégården för
detta!

Kontaktpolitiker
Marianne Manell (KD) informerar även Äldre- och omsorgsnämnden om
sitt besök på Gårdsrådet i Bro som kontaktpolitiker.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 34

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-04-03

Delegationsbeslut

1.

Beslut, tillförordnad kontorschef för Socialkontoret 2019-02-07-2019-0210

2.

Delegationsbeslut - Tillförordnad kontorschef för socialkontoret, 18–29
april 2019

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Äldre- och omsorgsnämnden

§ 35

Justerandes sign

Sammanträdesdatum:

2019-04-03

Anmälningar

1.

Information till förtroendevalda - Arbetsmiljöverket besöker regioner och
kommuner, 2017/061088

2.

Meddelande från styrelsen nr 15/2018 gällande rekommendation till
kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för
kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter

Utdragsbestyrkande
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