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§ 33 Revidering av delegationsordningen 
ÄON september 2022 

 Dnr ÄON 21/0089 

• Ärendet utgår 
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§ 34 Statsbidrag för prestationsbaserade 
medel till kommuner som utökat 
bemanningen av sjuksköterskor på 
särskilda boenden 

 Dnr ÄON 21/0109 

Beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat 
bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden läggs som en 
utökad budgetram på 2 112 347 kronor hos Äldre- och 
omsorgsnämnden. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 
statsbidraget ska användas till att utöka bemanningen av sjuksköterskor 
på särskilda boenden.  

3. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 
tilldelat statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som 
utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden på 2 112 
347 kronor fördelas 449 435 kronor till Attendo, 539 323 kronor till 
Humana samt 1 123 589 kronor till kommunal regi enligt 
socialkontorets fördelningsnyckel.  

Sammanfattning 
Socialkontoret har ansökt och blivit beviljat statsbidrag för prestationsbaserade 
medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda 
boenden 2021 utav Socialstyrelsen.  

Upplands-Bro kommuns revisorer har gett kommunen synpunkter på att 
generella statsbidrag hanteras som riktade statsbidrag inom nämnderna. 
Generella statsbidrag, det vill säga statsbidrag som ej behöver återrapporteras 
eller återbetalas, ska enligt revisorerna tas upp som beslutsärenden hos berörd 
nämnd för vidare beredning och fastställande hos Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige.  

Socialkontoret föreslår att statsbidrag för prestationsbaserade medel till 
kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden på 
2 112 347 kronor läggs som en utökad budgetram hos Äldre- och 
omsorgsnämnden samt att statsbidraget används för att öka bemanningen av 
sjuksköterskor på särskilda boenden.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 6 september 2022 
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• Socialstyrelsens beslut gällande statsbidrag för prestationsbaserade 
medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på 
särskilda boenden den 13 juni 2022 

Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat 
bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden läggs som en 
utökad budgetram på 2 112 347 kronor hos Äldre- och 
omsorgsnämnden. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 
statsbidraget ska användas till att utöka bemanningen av sjuksköterskor 
på särskilda boenden.  

3. Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att 
tilldelat statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som 
utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden på 2 112 
347 kronor fördelas 449 435 kronor till Attendo, 539 323 kronor till 
Humana samt 1 123 589 kronor till kommunal regi enligt 
socialkontorets fördelningsnyckel.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
BO Nersing (SD) yrkar för Sverigedemokraternas räkning att beslutspunkt 3 
ändras enligt följande: 
”Äldre- och omsorgsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att tilldelat 
statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat 
bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden på 2 112 347 kronor 
fördelas 539 323 kronor till Humana samt 1 123 589 kronor till egenregi enligt 
socialkontorets fördelningsnyckel. 449 435 kronor reserveras för Attendo att 
utbetalas när kommunens uppföljning av avtalet med Attendo Hagtorp visar att 
verksamhet, under avtalsperioden, bedrivits enligt avtalet.”  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag samt Bo 
Nersings (SD) förslag om ändring av beslutspunkt 3, och finner att Äldre- och 
omsorgsnämnden beslutar enligt kontorets förslag. 

Beslutet skickas till: 

• Berörda enhetschefer/verksamhetschefer genom utredare inom 
socialkontoret 

• Kommunstyrelsen 
• Kommunfullmäktige 
• Kommunens revisorer 
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§ 35 Patientsäkerhetsberättelse2021 - Äldre- 
och omsorgsnämnden 

 Dnr ÄON 22/0018 

Beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapport 

Patientsäkerhetsberättelse kommunalregi 2021. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapport 
Patientsäkerhetsberättelse Hagtorp Attendo 2021. 

3. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapport 
Patientsäkerhetsberättelse Lillsjö Badväg Humana 2021. 

4. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapport 
Patientsäkerhetsberättelse Villa Silvertorget Vardaga 2021. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) tillåts att lämna en 
protokollsanteckning för Sverigedemokraternas räkning som återfinns sist i 
paragrafen. 

Sammanfattning 
Varje vårdgivare ska enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) årligen upprätta 
en patientsäkerhetsberättelse. I denna ska det framgå 

• hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår 

• vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten 

• vilka resultat som uppnåtts 

Vårdgivare har ett ansvar att bedriva ett patientsäkerhetsarbete som ska vara 
både systematiskt och förebyggande för att förhindra att vårdskador uppstår i 
samband med vård och behandling. Vårdgivares patientsäkerhetsberättelse ska 
finnas tillgänglig för den som önskar ta del av densamma. Under 2021 har 
inom egenregis verksamheter i Upplands-Bro ansvaret för att bedriva en god 
och säker vård med hög patientsäkerhet varit fördelat mellan Hälso- och 
sjukvårdsenheten (HSE) och respektive verksamhet. De vårdgivare som 
bedriver vård- och omsorgsboenden enligt avtal med kommunen har en annan 
organisationsstruktur där allt ansvar är samlat inom verksamheten. Från och 
med år 2022 införs samma organisationsstruktur inom egenregi. 

Under 2021 har patientsäkerhetsarbetet i verksamheterna i hög grad präglats av 
att fokusera på att försöka förhindra och minska risk för smittspridning av 
covid-19. Till viss del har planerade åtgärder inom patientsäkerhetsarbetet fått 
bortprioriteras och stå tillbaka för de prioriteringar pandemin krävt. 
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Sammanfattningsvis är bedömningen att verksamheterna har hanterat 
patientsäkerheten väl utifrån den belastning och det ansträngda läge som 
pandemin fortsatt medföra under år 2021. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse daterad 30 juni 2022 

• Bil 1. Patientsäkerhetsberättelse egenregi 2021 

• Bil 1.1 Patientsäkerhetsberättelse Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) 
2021 

• Bil 1.2 Patientsäkerhetsberättelse Norrgården 2021 

• Bil 1.3 Patientsäkerhetsberättelse Kungsgården 2021 

• Bil 1.4 Patientsäkerhetsberättelse servicehus 2021 

• Bil 1.5 Patientsäkerhetsberättelse dagverksamhet demens Solrosen, 
Kvistaberg 2021 

• Bil 2 Patientsäkerhetsberättelse Hagtorp - Attendo 2021 

• Bil 3 Patientsäkerhetsberättelse Lillsjö Badväg - Humana 2021 

• Bil 4 Patientsäkerhetsberättelse Villa Silvertorget - Vardaga 2021 

Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapport 

Patientsäkerhetsberättelse kommunalregi 2021. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapport 
Patientsäkerhetsberättelse Hagtorp Attendo 2021. 

3. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapport 
Patientsäkerhetsberättelse Lillsjö Badväg Humana 2021. 

4. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapport 
Patientsäkerhetsberättelse Villa Silvertorget Vardaga 2021. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Protokollsanteckning 
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning för Sverigedemokraternas räkning: 
”Alla dessa patientsäkerhetsberättelser är skriva under Q1-2022 och avhandlar 
verksamhetsår 2021. Det hade varit en fördel om de hade presenterats för oss i 
ÄON redan under Q1-2022.” 
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Beslutet skickas till: 

 
•  
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§ 36 Kommunens kvalitet i korthet 2021 
 Dnr ÄON 22/0054 

Beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKIK) är ett nationellt projekt som omfattar 
cirka 170 kommuner. Projektet drivs utav Sveriges kommuner och regioner 
(SKR), Rådet för främjade av kommunala analyser (RKA) samt de kommuner 
som deltar, varav Upplands-Bro kommun är en utav dessa. KKIK publicerar i 
början utav varje år en sammanställning av cirka 40 nyckeltal. Nyckeltalen 
finns inom de tre områdena barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och 
miljö. Äldre- och omsorgsavdelningen har tagit fram en handlingsplan för de 
sex nyckeltal som finns inom Äldre- och omsorgsnämndens 
verksamhetsområde. Handlingsplanen med tillhörande aktiviteter ligger till 
grund för socialkontorets kvalitets- och utvecklingsarbete. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 21 juni 2022 

• Handlingsplan Kommunens kvalitet i korthet 2021 – Äldre- och 
omsorgsnämnden den 21 juni 2022 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.  

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 

• Tf. Avdelningschef äldre- och omsorgsavdelningen 
• Enhetschefer äldre- och omsorgsavdelningen 
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§ 37 Uppföljning av hemtjänst 2022 
 Dnr ÄON 22/0099 

Beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets uppföljning av 

Destinys Care. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets uppföljning av 
Proffssystern. 

3. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets uppföljning av 
hemtjänst i kommunal regi.  

4. Äldre- och omsorgsnämnden får en redovisning på 
decembersammanträdet av de åtgärder och resultat som hemtjänsten i 
kommunal regi genomfört avseende social dokumentation och 
personalens namnbrickor 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) tillåts att lämna en 
protokollsanteckning för Sverigedemokraternas räkning som återfinns sist i 
paragrafen. 

Sammanfattning 
Uppföljning av hemtjänsten i Upplands-Bro kommun genomfördes under våren 
2022. Socialkontorets kvalitetsutvecklare genomförde uppföljningsbesök hos 
utförarna Destinys Care, Proffssystern samt hemtjänst egenregi Kungsängen 
och Bro under april och maj. Verksamheterna har tagit del utav socialkontorets 
uppföljningsrapport och utifrån uppmärksammade förbättringsområden 
inkommit med beskrivning av vidtagna och/eller planerade åtgärder.  

Socialkontoret gör bedömningen att hemtjänsten i Upplands-Bro kommun är 
väl fungerande. Ett utvecklingsområde som uppmärksammats i samtliga 
verksamheter är den manuella registreringen av utförda besök, som har skett 
för ofta. Fler besök ska registreras direkt på plats hos kunden/brukaren. 
Socialkontoret anser även att Destinys Care och Proffssystern behöver ha en 
bättre efterlevnad av arbetstidslagen hos sin omvårdnadspersonal.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2022 

• Uppföljningsrapport Destinys Care den 4 april 2022 

• Uppföljningsrapport Proffssystern den 13 april 2022 

• Uppföljningsrapport hemtjänst Kungsängen och Bro den 22 maj och 
den 23 maj 2022 
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Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets uppföljning av 

Destinys Care. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets uppföljning av 
Proffssystern. 

3. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets uppföljning av 
hemtjänst i kommunal regi.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Irene Eklöf (L) yrkar för alliansens räkning på följande tilläggsyrkande:  
”Äldre- och omsorgsnämnden får en redovisning på decembersammanträdet av 
de åtgärder och resultat som hemtjänsten i kommunal regi genomfört avseende 
social dokumentation och personalens namnbrickor.” 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag 
med Irene Eklöfs (L) tilläggsyrkande, och finner att Äldre- och 
omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Protokollsanteckning 
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) lämnar följande 
protokollsanteckning för Sverigedemokraternas räkning: 
”SD vill gärna se förbättringar avseende förvaltningens metod för uppföljning 
och ett exempel är rapporten från ”Destinys Care” pkt 4.19.2 där leverantören 
uppger att 80% av personalen har undersköterskeutbildning. I detta fall har SD 
förväntningar att leverantören genom att redovisa utbildningsdokumentation 
(”objektiva bevis”) för varje anställd kan bevisa att 80 % de facto har USK, 
vilket inte gjordes.  
Andra förbättringsmöjligheter för förvaltningen, är att säkerhetsmedvetandet 
hos kommunens hemtjänsts uppenbarligen inte är adekvat nog, då de tydligen 
tar lätt på behovet av legitimation/namnbricka.”   

Beslutet skickas till: 

• Avdelningschef äldre- och omsorgsavdelningen 
• Enhetschef biståndsenheten 
• Enhetschef hemtjänst i egenregi Kungsängen och Bro 
• Verksamhetschef Destinys Care 
• Verksamhetschef Proffssystern   
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§ 38 Rapportering av ej verkställda beslut 
avseende kvartal två år 2022 

 Dnr ÄON 22/0117 

Beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering 

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

2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering 
av ej verkställda och verkställda beslut för kvartal två år 2022 till 
Kommunfullmäktige. 

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

Vid rapporteringstillfället till IVO den 17 augusti avseende kvartal två år 2022 
fanns det två gynnande beslut som ej verkställts inom tre månader ifrån 
beslutsdatum. Bägge besluten avser vård- och omsorgsboende. Utöver detta 
rapporterades det in ett beslut som verkställts eller beslut som tidigare 
rapporterats som ej verkställda, detta beslut avser trygghetslarm.  

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2022 

• Bilaga- ej verkställda och verkställda beslut för kvartal två år 2022 
Äldre- och omsorgsnämnden den 17 augusti 2022 

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

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

4. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets rapportering 
av ej verkställda och verkställda beslut för kvartal två år 2022 till 
Kommunfullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 
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• Kommunfullmäktige  
• Kommunens förtroendevalda revisorer  
• Ansvarig revisor Ernst & Young 
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§ 39 Tertialrapport 2 år 2022 - Äldre- och 
omsorgsnämnden 

 Dnr ÄON 22/0006 

Beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 2 år 2022 med 

bilagd åtgärdsplan för ekonomi i balans. 

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

Reservationer och särskilda uttalanden 
Claus Engström (SD) och Bo Nersing (SD) deltar inte i beslutet. 
Annelies Lindblom (V) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning 
Äldre- och omsorgsnämnden visar ett positivt delårsresultat för 2022 med 6,7 
mkr. Kostnader i samband med covid-19 uppgår till 6,3 mnkr och 
beredskapskostnader uppgår till 0,6 mnkr. Överskottet beror i huvudsak på 
volymer samt vakanser. Helårsprognosen visar ett överskott med 6,7 mnkr. 

Tertialrapporten beskriver hur arbetet kopplat till måluppfyllelse avseende 
nämndmålen fortskrider under 2022. Övergripande bedöms målen hittills vara 
delvis uppnådda. Åtgärdsplan för ekonomi i balans bifogas även ärendet. 

Beslutsunderlag 
• Socialkontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2022 

• Tertialrapport 2 år 2022 – Äldre- och omsorgsnämnden  

• Åtgärdsplan för ekonomi i balans, tertial 2 2022 – Äldre- och 
omsorgsnämnden 

Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 2 år 2022 med 

bilagd åtgärdsplan för ekonomi i balans. 

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

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut, liggande förslag, 
och finner att Äldre- och omsorgsnämnden beslutar enligt detta. 

Beslutet skickas till: 
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• Kommunstyrelsen 
• Avdelningschef, äldre- och omsorgsavdelningen 
• Enhetschefer, äldre- och omsorgsavdelningen 
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§ 40 Rapporter 

Temaärende – biståndsenheten berättar om uppsökande 
verksamheten samt presentation av nya chefer 
Äldre- och omsorgsavdelningens berättar 
om den uppsökande verksamheten. Det har varit ett bra utfall men det behövs 
fler aktiva åtgärder då man inte lyckats få kontakt med ca 100 personer. 
Rapporten om den uppsökande verksamheten kommer förhoppningsvis att 
presenteras i november. 

Nya chefer 

•  avdelningschef för äldre- och omsorgsavdelningen 

•  enhetschef i hemtjänsten kommunal regi.  

•  chef på biståndsenheten, börjar den 17 
oktober. 

•  enhetschef Norrgården 

Socialchefens rapport 
Alzheimer dagen 
Alzheimer dagen blev lyckad. Dagen har fått en stor genomslagskraft även 
utanför kommunen. Särskilt stor spridning har en film på en balettdansös fått 
och den har gett upphov till många fina kommentarer. Socialdepartementet har 
valt att komma till Upplands-Bro kommun på studiebesök. 

Covid 19 
Det är lugnt i verksamheten kopplad till Covid. Det finns en stor smittspridning 
i samhället för tillfället. Det har förekommit ett utbrott med i och med att det 
har kunnat stoppas direkt så det har inte lett till någon stor smittspridning.  
Dos fem är nu tillgänglig för alla äldre.  

Hemtjänsten i kommunal regi.  
För att skapa förutsättningar att hemtjänsten ska kunna leverera hög kvalitet 
kommer det att ske en omorganisering. Verksamheten kommer att ha två 
enhetschefer, en chef för Kungsängen och Tibble och en chef för Bro och 
nattpatrullen. De två enhetscheferna ska samverka för en enhetlig hemtjänst i 
kommunen tillsammans med övriga chefer inom hemtjänsten. 
Tina Huskai är redan i tjänst, den andra enhetschefen ska tillsättas och är  
förhoppningsvis på plats till 1 januari.   

Åldringsbrott 

Kommunen har drabbats av ett åldringsbrott där en person har tagit sig in hos 
en äldre genom att identifiera sig som hemtjänstpersonal. Det är ett polisiärt 
ärende. Kommunen uppmanar alla äldre till försiktighet och att inte släppa in 
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någon som inte kan identifiera sig som hemtjänstpersonal. Kommunen 
uppmanar även alla medarbetare som arbetar inom hemtjänsten att identifiera 
sig och ha namnskylt.  
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§ 41 Delegationsbeslut 
1. Ansökan om statliga stimulansmedel inom God och nära vård 2022 

 Dnr SN 22/0083 
  

2. Ansökan om statsbidrag till kommuner för att säkerställa en god vård och 
omsorg av äldre 2022 
 Dnr ÄON 22/0049 

  

3. Ansökan om statsbidrag motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i 
vården och omsorgen om personer med demenssjukdom 2022 
 Dnr ÄON 22/0057 

  

4. Äldreomsorgslyftet 2022 
 Dnr ÄON 22/0098 

  

5. Delegationslista avgiftsbeslut 220801 - 220831 
 Dnr ÄON 22/0014 

  

6. Delegationslista avgiftsbeslut - 2220501 - 220531 
 Dnr ÄON 22/0014 

  

7. Delegationslista avgiftsbeslut - 220601 - 220630 
 Dnr ÄON 22/0014 

  

8. Delegationslista Avgiftsbeslut 220701-220731 
 Dnr ÄON 22/0014 
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§ 42 Anmälningar 
1. Minnesanteckningar från Kommunala pensionärsrådet 2022-05-04 

 Dnr KS 22/0126 
  

2. Minnesanteckningar från Anhörigrådet 2022-05-05 
 Dnr SN 22/0052 

  

3. Kommunfullmäktiges beslut § 95 - Tertialrapport 1 - 2022 med 
delårsbokslut 
 Dnr ÄON 22/0005 

  

4. Kommunstyrelsens beslut § 88 - Miljö- och klimatstrategi för Upplands 
Bro kommun 
 Dnr ÄON 22/0113 

  

5. Minnesanteckningar, Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR), 2022-05-11 
 Dnr TN 22/0066 

  

 

 

 




