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Äldre- och omsorgsnämnden kallar till sammanträde 

Beredningen sammanträder via Teams eller telefon 
onsdag den 25 mars kl. 15:00. 
Tid: onsdagen den 1 april 2020, kl. 15:00 

Plats: Gemaket, plan 6 

Ordförande: Tina Teljstedt (KD) 

Sekreterare:  
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:  tisdagen den 7 april 2020, kl. 08:30 

Temaärende – Kontorets planering för att minimera smittspridning av 
Coronaviruset, covid-19 

Beslutsärenden 

1. Yttrande- detaljplan för Tibbleängen, del av
Kungsängens Tibble 1:470 m.fl.
ÄON 20/0038

Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden har inget att anmärka på utsänt förslag
till detaljplan för Tibbleängen utifrån sina verksamhetsområden.
Nämnden anser dock att planområdet vore mycket lämpligt till
bostäder för målgruppen 55 plus, så kallade seniorbostäder.
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2.  Plan för uppföljning av Äldre- och omsorgsnämndens 
interna och externa verksamheter 
ÄON 20/0022 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets plan för 
uppföljning av nämndens interna och externa verksamheter. 

3.  Medborgarförslag om att kommunen ska 
tillhandahålla gratis halkskydd till personer över 65 år 
ÄON 19/0032 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden avslår medborgarförslag om att 
kommunen ska tillhandahålla gratis halkskydd till personer över 65 
år på beslutsgrunderna för hög kostnad, brist på evidens samt att ett 
sådant beslut kan strida mot likabehandlingsprincipen i 
kommunallagen. 

4.  Kvalitetsberättelse 2019- från privata utförare 
upphandlade enligt LOV och LOU 
ÄON 20/0021 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner inkomna 
kvalitetsberättelser, inkluderat socialkontorets kommentarer, från 
Äldre- och omsorgsnämndens privata utförare av hemtjänst och 
vård- och omsorgsboende. 

5.  Kvalitetsberättelse år 2019 för Äldre- och 
omsorgsnämnden 
ÄON 20/0037 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner kvalitetsberättelsen för år 
2019 för verksamheter i egen regi. 
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6.  Underlag till budget 2021 - Äldre- och 
omsorgsnämnden 
ÄON 20/0046 

Förslag till beslut 
Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar underlag till budget år 
2021 till Kommunstyrelsen som underlag för beredning av budget år 
2021. 

Socialchefens rapporter 

Delegationsbeslut 
1. Delegationslista avgiftsbeslut 200101 - 200131 
2. Delegationslista avgiftsbeslut 200201 - 200229 

Anmälningar 
1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 

februari 2020 - Val av ny ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden efter 
Ricard Wikman Koljo (C) 

2. Antagen detaljplan för Köpmanvägen, nr 1502, Bro, Upplands-Bro 
kommun 

3. Dokumenthanteringsplan för Äldre- och omsorgsnämnden 
4. Kommunstyrelsens beslut § 20 - Översyn av ansvar för 

bidragsutbetalning till pensionärsföreningar och föreningar inom 
funktionshinderområdet 

5. Kommunfullmäktiges beslut § 19 - Översyn av ansvar för 
bidragsutbetalning till pensionärsföreningar och föreningar inom 
funktionshinderområdet 

6. Meddelande från styrelsen Överenskommelse mella staten och Sveriges 
Kommuner och Regioner om äldreomsorg - teknik, kvalitet och 
effektivitet med den äldre i fokus 

7. Ärendenr 20/00003 
8. Kommunstyrelsens beslut § 26 - Anvisningar budget 2021-2023 
9. Kommunstyrelsens beslut § 10 - Regler för lokalresursplanering 
10. Kommunfullmäktiges beslut § 15 - Regler för lokalresursplanering 
11. Kommunfullmäktiges beslut § 18 - Policy för arbetet med 

internationella kontakter 
12. Kommunstyrelsens beslut § 19 - Policy för arbetet med internationella 

kontakter 
13. Samråd avfallsföreskrifter för Upplands-Bro kommun 
14. Påverkan på rutiner vid kommunala verksamheter för hanteringen av 

covid-19 efter ny inriktning från Region Stockholm 
15. Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 4 

mars 2020 - Åtgärdsprogram i Bro tätort för Broviken 
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Tina Teljstedt (KD) 
Ordförande 
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