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Äldre- och omsorgsnämnden 
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Äldre- och omsorgsnämnden kallar till sammanträde 
Tid: måndagen den 24 maj 2021, kl 15:00 

Plats: Digitalt via Teams 

Ordförande: Tina Teljstedt (KD) 

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

Beredningen sammanträder den 17 maj 15:00 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Kerstin Ahlin (S) 
Dag för justering, förslag:  torsdag den 27 maj 2021, kl 10:00 

Temaärende – Hemtjänst 

Beslutsärenden 

1. Svar på revisionsrapport gällande granskning av
kommunens hantering av covid-19
ÄON 21/0048

Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets svar

på revisionsrapport gällande granskning av kommunens
hantering av covid-19.

2. Äldre- och omsorgsnämnden skickar sitt svar till kommunens
förtroendevalda revisorer senast den 31 augusti 2021.
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2. Kvalitetsberättelser år 2020 för Äldre- och 
omsorgsnämndens verksamheter i intern och extern 
regi
ÄON 21/0058
Förslag till beslut

1. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner kvalitetsberättelse 
för år 2020 för verksamheter i egen regi.

2. Äldre- och omsorgsnämnden godkänner redovisning av 
kvalitetsberättelser från utförare i extern regi med de 
rekommendationer till förbättringar som socialkontoret ger.

3. Tertialrapport 1 2021 - Äldre- och omsorgsnämnden 
ÄON 21/0005
Förslag till beslut
      1.    Äldre- och omsorgsnämnden godkänner tertialrapport 1 år 
2021 med bilagd åtgärdsplan för ekonomi i balans.

       2.    Äldre- och omsorgsnämnden översänder tertialrapport 1 år                 
2021 med bilagd åtgärdsplan för ekonomi i balans till 
Kommunstyrelsen.

4. Socialkontorets svar på ledamotsinitiativ gällande 
kontinuitet inom hemtjänsten
ÄON 21/0032
Förslag till beslut
Äldre- och omsorgsnämnden godkänner Socialkontorets svar på 
ledamotsinitiativ gällande kontinuitet inom hemtjänsten i 
Upplands-Bro kommun.

5. Ansökan om föreningsbidrag från PRO Kungsängen 
för år 2021
ÄON 21/0056
Förslag till beslut

1. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar PRO Kungsängen 
föreningsbidrag med 59 840 kronor för verksamhetsåret 
2020.

2. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar PRO Kungsängen 10 
000 kr som ett extra föreningsbidrag till 
pensionärsföreningar 2021 för deras arbete med ett 
meningsfullt och hälsosamt åldrande samt att de förebygger
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social isolering hos Upplands-Bro kommuns pensionärer 
under rådande pandemi. 

6. Ansökan om föreningsbidrag från PRO Bro för år
2021
ÄON 21/0059

Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar PRO Bro

föreningsbidrag med 32 890 kronor för verksamhetsår 2021.

2. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar PRO Bro 10 000
kronor som ett extra föreningsbidrag till pensionärsföreningar
2021 för deras arbete för ett meningsfullt och hälsosamt
åldrande samt att de förebygger social isolering hos
Upplands-Bro kommuns pensionärer under rådande pandemi.

7. Ansökan om föreningsbidrag från SPF Seniorerna
Vikingarna för år 2021
ÄON 21/0060

Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar SPF Seniorerna

Vikingarna föreningsbidrag med 48 950 kronor för
verksamhetsåret 2021.

2. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar SPF Seniorerna
Vikingarna 10 000 kronor som ett extra föreningsbidrag till
pensionärsföreningar 2021 för deras arbete för ett
meningsfullt och hälsosamt åldrande samt för att de
förebygger social isolering hos Upplands-Bro kommuns
pensionärer under rådande pandemi.

8. Ansökan om föreningsbidrag från Kalevan Seniorit för
år 2021
ÄON 21/0062

Förslag till beslut
1. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar Kalevan Seniorit

föreningsbidrag med 10 230 kronor för verksamhetsåret
2020.
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2. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar Kalevan Seniorit

35 000 kr för sitt arbete med finska pensionärer.

3. Äldre- och omsorgsnämnden beviljar Kalevan Seniorit
10 000 kr som ett extra föreningsbidrag till
pensionärsföreningar 2021 för deras arbete med ett
meningsfullt och hälsosamt åldrande samt att de förebygger
social isolering hos Upplands-Bro kommuns pensionärer
under rådande pandemi.

9. Yttrande - Storsthlm - Överenskommelse
kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska
produkter
ÄON 21/0055

Förslag till beslut
Äldre och omsorgsnämnden rekommenderar Kommunstyrelsen

1. anta Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region
Stockholm och kommunerna i Stockholms län för
förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel
samt för de medicintekniska produkter som används för vård
och omsorg i särskilt boende, dagverksamhet, daglig
verksamhet samt socialpsykiatriskt boende.

2. meddela Storsthlm sitt ställningstagande senast 31 augusti
2021 via e-post till registrator@storsthlm.se.

Socialchefens rapport 

Delegationsbeslut 
1. Delegationslista avgiftsbeslut 2021-03-01-2021-03-31
2. Ansökan om statsbidrag - Äldreomsorgslyftet
3. Ansökan om statsbidrag - motverka ensamhet bland äldre och ökad 

kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom
4. Ansökan om statsbidrag - Säkerställa en god vård och omsorg av äldre 

personer
5. Ansökan om statsbidrag- äldreomsorg, teknik, kvalitet och effektivitet
6. Delegationslista avgiftsbeslut 2021-04-01 - 2021-04-07
7. Redovisning av statsbidrag covid-19

Anmälningar 
1. Kommunfullmäktiges beslut § 58 - Entledigande av Eva Risberg (V)

som ledamot i Äldre- och omsorgsnämnden
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2. Kommunfullmäktiges beslut § 59 - Val av ny ledamot i Äldre- och

omsorgsnämnden efter Eva Risberg (V)
3. Kommunfullmäktiges beslut § 43 - Beslut med stöd av pandemilagen

delegeras till kommunstyrelsen
4. Kommunstyrelsens beslut § 47 - Omdaning Bro
5. Revisionsrapport - Uppföljning av 2018 års granskningar
6. Kommunstyrelsens beslut § 56 - Direktiv för det fortsatta arbetet med

FÖP Bro
7. Inbjudan forskningsprojekt skillnader vid bedömningar och beslut

enligt SoL och LSS

Tina Teljstedt (KD) 
Ordförande 




