


KALLELSE 2 (4) 

Äldre- och omsorgsnämnden 

Datum 

2022-09-19   
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 egenregi enligt socialkontorets
fördelningsnyckel.

3. Patientsäkerhetsberättelse2021 - Äldre- och 
omsorgsnämnden
ÄON 22/0018

Förslag till beslut

1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner rapport 
Patientsäkerhetsberättelse kommunal regi 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

4. Kommunens kvalitet i korthet 2021

ÄON 22/0054

Förslag till beslut

Äldre- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna.

5. Uppföljning av hemtjänst 2022

ÄON 22/0099

Förslag till beslut

1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets 
uppföljning av Destinys Care.



KALLELSE 3 (4) 

Äldre- och omsorgsnämnden 

Datum 

2022-09-19 
2. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets 

uppföljning av Proffssystern.

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

6. Rapportering av ej verkställda beslut avseende
kvartal två år 2022
ÄON 22/0117

Förslag till 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.

7. Tertialrapport 2 år 2022 - Äldre- och
omsorgsnämnden
ÄON 22/0006

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.

Rapporter 
 Socialchefens rapport

Delegationsbeslut 
1. Ansökan om statliga stimulansmedel inom God och nära
2. vård 2022
3. Ansökan om statsbidrag till kommuner för att säkerställa en god vård

och omsorg av äldre 2022
4. Ansökan om statsbidrag motverka ensamhet bland äldre och ökad

kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom 2022
5. Äldreomsorgslyftet 2022
6. Delegationslista avgiftsbeslut 220801 - 220831
7. Delegationslista avgiftsbeslut - 2220501 - 220531



 
 

 

KALLELSE 4 (4)  

 Äldre- och omsorgsnämnden 

 Datum     

  2022-09-19     
 

 

8. Delegationslista avgiftsbeslut - 220601 - 220630 
9. Delegationslista Avgiftsbeslut 220701-220731 

Anmälningar 
1. Minnesanteckningar från Kommunala pensionärsrådet 2022-05-04 
2. Minnesanteckningar från Anhörigrådet 2022-05-05 
3. Kommunfullmäktiges beslut § 95 - Tertialrapport 1 - 2022 med 

delårsbokslut 
4. Kommunstyrelsens beslut § 88 - Miljö- och klimatstrategi för Upplands 

Bro kommun 
5. Minnesanteckningar, Kommunala tillgänglighetsrådet (KTR), 2022-05-

11 

 

Tina Teljstedt (KD) 

Ordförande 

 




