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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Kanslistaben 

Sammanträdesdatum: 2018-12-05 

Datum för anslags uppsättande:  2018-12-21 Datum för anslags nedtagande:  2019-01-11 

Förvaringsplats för protokoll:   

Underskrift 
 .....................................................................  

 
 

 

 

Plats och tid  Norrgårdens äldre- och omsorgsboende, kl 09.00-11.15 

Ajournering  

Beslutande Fredrik Kjos (M) ordförande 

Anders Åkerlind (M) 

Anders Eklund (PRO Kungsängen) 

Inger Rydén Bergendahl (PRO 
Kungsängen) 

AnnMarie Fridh (PRO Bro) 
Doris Gåvefeldt, (SPF Vikingarna) 
Staffan Jogmar (SPF Vikingarna) 
Jukka Salo (Kalevala seniorer) 
Gera Kinnunen (Kalevala seniorer) 
Helena Haapa (Kalevala seniorer) 
 

  

Övriga deltagare Sanna Ajaxén, nämndsekreterare 

Maria Johansson, kommundirektör  

Eva Folke, socialchef  

Anna Hollstrand, avdelningschef 

Isabelle von Wachtenfeldt, enhetschef  

Susanna Kraftelid, enhetschef 
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 § 1 Temaärenden 
Norrgårdens vård- och omsorgsboende 

• Susanna Kraftelid, enhetschef, presenterar sin verksamhet. 

• Inom Norrgården och Allégården finns både demens- och somatiska 
avdelningar. 

- Information om verksamhetens mål och aktiviteter under 2018.  

- Måltider - strävar efter att fler brukare ska vara nöjda med maten. 
För att uppnå detta pågår ett och samarbete med kostenheten som 
lagar maten för brukarna i Norrgårdens kök. Maten anpassas efter 
brukarnas önskemål och behov. Mattiderna är anpassade för att det 
inte ska vara för långt tidsspann mellan måltiderna och råvarorna är 
omsorgsfullt utvalda. 

- Ökat antal aktiviteter – aktivitetssamordnare och aktivitetsombud 
erbjuder aktiviteter och planerar evenemang. En mycket uppskattad 
verksamhet är ”Ung omsorg” där ungdomar som går i årskurs 8 
träffar brukare varje lördag på avdelningarna.   

- Öka brukarmedverkan – Fokus på att arbeta med 
genomförandeplaner och levnadsberättelser för att utveckla 
brukarnas inflytande i utförandet av insatser. 

• Filmen ”Delaktighet Socialkontoret” visas för rådet.  

Trygg förstärkt hemgång 
• Ett projekt som innebär att ett hemtjänstteam hjälper brukare tillbaka 

till hemmet efter sjukhusvistelse. Denna insats ges maximalt i 10 dagar. 
När sjukhuset bedömer att brukaren behöver stöd efter sjukhusvistelse, 
kontaktas biståndsenheten. 

• Omvärldsbevakning presenteras över andra närliggande kommuner som 
genomfört liknande projekt.  

• Uppdraget inriktar sig på att minska den oro som kan uppstå hos 
brukaren eller anhöriga. Dialogen är därför en viktig del i arbetet 
trygghet.  

• Projektets genomförande, målgrupper och resultat presenteras. 
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 § 2 Ordförande informerar 
• Efter valet har Upplands-Bro nytt politiskt styre bestående av de fyra 

allianspartierna, M, L, C och KD. Kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsens mandatperiod har börjat, men nämndernas 
mandatperiod startar vid årsskiftet. Den nya mandatfördelningen 
redovisas för rådet. Gruppledarna för alliansens partier presenteras. 

• Beslut om budget fattas i Kommunfullmäktige den 19 december. 
Kommunstyrelsen behandlar budgeten senare under dagen. Antalet 
nämndmål har minskat för att istället prioritera övergripande mål.  

• Förändringar planeras i nämndstrukturen genom att dela upp två av de 
stora nämnderna. Utbildningsnämnden delas i två och från 
Socialnämnden planeras att lyfta ut äldreomsorg med mera och 
tillskapa en Äldre- och omsorgsnämnd.  

 § 3 Kommundirektören informerar  
• Budget, 86 miljoner tillförs för verksamheten. Stark tillväxt vilket 

innebär volymförändringar i verksamheterna. Befolkningsökningen 
fortsätter öka i samma takt, befolkningsantalet är cirka 28 700.  

Strategi för hållbar utveckling i Bro. 315 invånare har varit delaktiga i 
medborgardialog samt 100 medborgare via enkät.  

 § 4 Socialchefen informerar 
• Besvarar en fråga från det tidigare sammanträdet med en redovisning av 

nyckeltal inom äldreomsorgen. Väntetiderna har förkortats och få 
personer står i kö för plats.  

• Presenterar indikatorer och de tre övergripande nämndmålen: 

- Utveckla valfriheten och aktiva val. 

- Utveckla de förebyggande verksamheterna för ett hälsosamt 
åldrande för alla.  

- Utveckla attraktiva livsmiljöer för seniorer. 

• Presenterar ramförändring inför 2019 för Äldre- och omsorgsnämnden. 
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 § 5 Pensionärsorganisationerna 
informerar 

 

SPF Vikningarna - Staffan Jogmar och Doris Gåvefeldt 
Terminsavslutning närmar sig för de olika aktiviteterna. Föreningen har 
tidigare haft promenadgrupp, men numera tipsar föreningen sina medlemmar 
att ansluta till promenadgruppen som arrangeras av kommunen. Föreningen har 
haft två medlemsmöten med intressanta föreläsningar samt jubileumsträff och 
styrelsemöte. 

Kalevala seniorer - Gera Kinnunen, Jukka Salo och Helena Haapa 
Kalevala seniorer har uppskattade karaokekvällar, kvinnosamlingar, bakning 
med fler aktiviteter. Föreningen arrangerar även en julfest. 

PRO Kungsängen - Inger Rydén Bergendal och Anders Eklund 
Föreningen har haft ett möte där Mirjam Brocknäs och Fredrik Eliasson från 
förebyggande enheten var inbjudna vilket blev ett uppskattat tillfälle. 
Återkommande aktiviteter, kortspel, matlagningskurser, gymnastik, dans, 
träning, teatergrupp med mera. Många aktiviteter för att motverka ensamheten. 

PRO Bro AnnMarie Fridh 
Många möten och aktiviteter som dans, bingo, boule, snickeri. AnnMarie 
informerar även om en föreläsning som de tagit del av från teknikmarknad om 
artificiell intelligens.  

 § 6 Frågor från 
pensionärsorganisationerna  

PRO Kungsängen 

Vad gäller budget för äldrefrågor? 

Budgetförslaget finns tillgängligt att läsa via hemsidan, beslut om budget fattas 
vid kommunfullmäktiges sammanträde den 19 december. 

Vad ska äldre- och omsorgsnämnden omfatta? 

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar huvudsakligen för de frågor som 
socialnämnden tidigare har behandlat för personer över 65 år. 

 § 7 Övrigt 
Maria Johansson informerar rådet om Eva Folkes avtackning, tisdag den 18 
december kl. 15:00 i Gästgiveriet, kommunhuset.  
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 § 8 Kommande möten 
• Onsdag den 20 februari 2019, kl. 09.00-11.00 
• Onsdag den 8 maj 2019, kl. 09.00-11.00 
• Onsdag den 25 september 2019, kl. 09.00-11.00 
• Onsdag den 20 november 2019, kl. 09.00-11.00 
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