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Äldre- och omsorgsnämnden kallar till sammanträde 

Tid: måndagen den 14 november 2022, kl. 15:00 

Plats: Dävensö och digitalt via Teams 

Ordförande: Tina Teljstedt (KD) 

Sekreterare: Märta Westerberg 

Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds 

meddela det till sekreteraren. 

Beredningen sammanträder den 7 november 2022, kl. 15:00 

Inledning 
Upprop 
Val av justerare, förslag:  Kerstin Ahlin (S) 
Direktjustering, förslag:  måndagen den 14 november 2022, kl. 17:00 

Temaärende – Äldrevänlig kommun 

Beslutsärenden 

1.  Revidering av delegationsordningen ÄON oktober 
2022 

ÄON 21/0089 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner föreslagen revidering av 

delegationsordningen. 

2.  Yttrande miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro 
kommun 

ÄON 22/0113 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden antar socialkontorets yttrande 

på miljö- och klimatstrategi för Upplands-Bro kommun som 

sitt eget.  
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2. Äldre- och omsorgsnämnden skickar yttrande på miljö- och 

klimatstrategi för Upplands-Bro kommun till 

Kommunstyrelsen.  

3.  Plan för uppföljning av verksamhet i kommunal och 
extern regi 

ÄON 22/0134 

Förslag till beslut 

Äldre- och omsorgsnämnden godkänner socialkontorets plan för 

uppföljning av nämndens verksamheter i kommunal och extern regi. 

4.  Avgifter för utlåning av välfärdsteknik från 
Teknikbiblioteket 

ÄON 22/0135 

Förslag till beslut 

1. Äldre- och omsorgsnämnden antar förslag på Låneregler 

Teknikbibliotek. 

2. Äldre- och omsorgsnämnden antar förslaget att avgiften för 

ej återlämnad välfärdsteknikprodukt är 60 procent av dess 

inköpspris. 

3. Äldre- och omsorgsnämnden överlämnar förslag på beslut 

avseende avgift för ej återlämnad välfärdsteknikprodukt till 

Kommunfullmäktige för fastställande. 

5.  Ledamotsinitiativ från Annelies Lindblom (V) - 
Attendo Hagtorp 

ÄON 22/0142 

Initiativrättstagarens förslag till beslut 

Att vår kommun så fort det bara är möjligt säger upp avtalet och 

avvecklar allt samarbete med Attendo att driva äldreboendet 

Hagtorp. 

Rapporter 

• Socialchefens rapport 
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Delegationsbeslut 

1. Delegationslista avgiftsbeslut 220901 - 220930 

2. Yttrande- Samråd om förslag till planprogram Klockaren och 

Härnevihage , nr 13702 , Bro , Upplands-Bro kommun 

3. Återrapportering av statsbidraget Äldreomsorgslyftet 2021 

4. Återrapportering av 2021 års statsbidrag i syfte att säkerställa en god 

vård och omsorg av äldre personer 

Anmälningar 

1. Kommunstyrelsens beslut § 120 - Redovisning av obesvarade 

medborgarförslag hösten 2022 

2. Kommunstyrelsens beslut § 121 - Redovisning av obesvarade motioner 

3. Kommunfullmäktiges beslut § 117 - Handlingsplan för de nationella 

minoriteterna 

4. Kommunstyrelsens beslut § 109 Handlingsplan för de nationella 

minoriteterna 

5. Kommunstyrelsens beslut § 110 Ny modell för nyföretagande och 

entreprenörskap 

6. Kommunstyrelsens beslut § 131 - Modell för styrning och ledning av 

kommunens bolag 

7. Kommunfullmäktiges beslut § 10 - Revidering av reglemente för 

arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Upplands-Bro 

kommun inför mandatperiod 2022-2026 

 

Tina Teljstedt (KD) 

Ordförande 

 


