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Äldre- och omsorgsnämnden kallar till sammanträde 
Tid: onsdagen den 9 december 2020, kl 15:00 

Plats: Digitalt via Teams 

Ordförande: Tina Teljstedt 

Sekreterare: Johanna Thåström  
Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 
meddela det till sekreteraren. 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Kerstin Ahlin (S) 
Dag för justering, förslag:  onsdagen den 16 december 2020 

Temaärende – Verksamhetsplan 2021 

Beslutsärenden 

1.  Verksamhetsplan 2021 Äldre- och omsorgsnämnden 
ÄON 20/0042 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden fastställer verksamhetsplan 2021 enligt 
socialkontorets förslag.  

2.  Justering av ersättning gällande driften av Hagtorps 
vård- och omsorgsboende 
ÄON 20/0013 

Förslag till beslut 
• Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att ersättningen per 

vårddygn, till Attendo Sverige för Hagtorps vård- och 
omsorgsboende, justeras med 80% av fastställt 
omsorgsprisindex (3%) för 2020, enligt gällande driftsavtal. 
Den nya ersättningen blir 1553 kr/vårddygn. 

• Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att ny ersättning ska 
gälla från och med 2021-01-01 enligt gällande driftsavtal. 
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3.  Socialkontorets samt Attendos svar på 
Vänsterpartiets ledamotsinitiativ gällande driften av 
Hagtorps vård- och omsorgsboende 
ÄON 20/0169 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets redogörelse 
samt svar på inkomna frågeställningar i Vänsterpartiets 
ledamotsinitiativ. 

4.  Redovisning av resultat - vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen 2020 
ÄON 20/0176 

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

5.  Rapportering av ej verkställda beslut och verkställda 
beslut per den 31 oktober 2020 
ÄON 20/0179 

Förslag till beslut 
1. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar socialkontorets 

rapportering av ej verkställda och verkställda beslut den 31 
oktober 2020 till kommunens revisorer. 
 

2. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar statistikrapport av ej 
verkställda beslut och verkställda beslut den 31 oktober 2020 till 
Kommunfullmäktige.  

6.  Avveckling av servicehus som särskild boendeform 
ÄON 20/0174 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden beslutar att avveckla boendeformen 
servicehus 
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7.  Ledamotsinitiativ trygghetsboende 
ÄON 20/0143 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner Socialkontorets svar på 
ledamotsinitiativ från den 24 juni år 2020 

 

8.  Ledamotsinitiativ från Sverigedemokraterna 
angående den kommunala hemtjänsten 
ÄON 20/0183 

Förslag till beslut 
Nämnden beslutar att godkänna Socialkontorets redogörelse av 
hanteringen av det inkomna ledamotsinitiativet.  

9.  Ledamotsinitiativ- Tillsätt en snabbutredning kring 
samarbete för en bättre covidvård av äldre 
ÄON 20/0194 

Förslag till beslut 
Nämnden beslutar att ge Socialkontoret i uppgift att utreda förslaget 
och återkomma med ett svar på nämndens sammanträde den 22 
januari 2021.  

Rapporter 
Ekonomisk rapport - Äldre och omsorgsnämnden Prognos per 31 oktober 2020 

Delegationsbeslut 
Delegationslista avgiftsbeslut 200901 - 200930 

Delegationslista avgiftsbeslut 201001 - 201031 

Kompetensutvecklingsinsatser-statsbidrag 

Beslut om tillfälligt besöksstopp i särskilda boenden för äldre i Upplands-Bro 
kommun 

Rapportering av begärda uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
gällande hur kommunen har tillgodosett behoven hos enskilda personer med 
socialtjänstinsatser under utbrottet av Covid 19 
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Beslut om förlängt besöksstopp i särskilda boenden för äldre i Upplands-Bro 
kommun 

Anmälningar 
Kommunfullmäktiges beslut 138 - Entledigande av Bo Nersing (SD) som 
ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 140 - Entledigande av Kristina Henriksson (V) 
som ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 149 - Val av ny ledamot i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Bo Nersing (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 160 - Val av ny ledamot i Äldre- och 
omsorgsnämnden efter Kristina Henriksson (V) 

Kommunstyrelsens beslut § 89 - Namnpolicy - principer för namngivning i 
Upplands-Bro kommun 

MIKA och KAST erbjudande från Stockholm Stads socialförvaltning 

Kommunfullmäktiges beslut 126 – Namnpolicy - principer för namngivning i 
Upplands-Bro kommun 

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp på öppen remiss - kognitiv 
svikt m m 

Kommunicering av beslutsunderlag, IVO:s tillsynsinsats gällande Covid-19, 
dnr 3.5.1-21711/2020-4 

Revisionsrapport - Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

Kommunfullmäktiges beslut § 178 - Redovisning av obesvarade motioner höst 
2020 

Kommunfullmäktiges beslut § 179 - Redovisning av obesvarade 
medborgarförslag höst 2020 

Kommunfullmäktiges beslut § 171 - Övergripande mål och budget 2021 med 
planering för 2022 – 2023 

Delegationslista avgiftsbeslut 201101-201130 

Kommunfullmäktiges beslut § 172 - Tertialrapport 2 - 2020 med delårsbokslut 

Tina Teljstedt (KD) 
Ordförande 
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