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 Kanslistaben Sammanträdesdatum 

2019-05-08 
 

 
 

 
 

 

 

Plats och tid  Gemaket, kl 09.00-11.00 

Ajournering  

Beslutande Fredrik Kjos (M) ordförande 

Anders Åkerlind (M) 

Anders Eklund (PRO Kungsängen) 

Inger Rydén Bergendahl (PRO Bro) 

Agneta Svensson (PRO Bro) 
Renate Bergfeldt (SPF Vikingarna) 
Jukka Salo (Kaleva Seniorer) 
Johanna Partanen (Kaleva Seniorer) 
Eeva Kinnunen (Kaleva Seniorer) 
 

  

Övriga deltagare Sanna Ajaxén, sekreterare  

Karl Ölander, Tf. kommundirektör 

Helena Åman, socialchef  

Mirjam Brocknäs, Enhetschef förebyggande enheten 
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 Kommunledningskontoret 

 Datum     
  2019-05-08     

 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Temaärenden – Förebyggande enheten 
Förebyggande enheten presenteras som består av:  

• Anhörigkonsulent 

• Volontärssamordnare 

• Aktivitetssamordnare/ Träffpunkt för Äldre 

• Syn- och hörselkonsulent 

Förebyggande enheten finns både i Bro och Kungsängen och deras mål är att 
förebygga ohälsa och öka livskvaliteten. De arrangerar återkommande 
aktiviteter och utflykter. Teknikgruppen är mycket uppskattad och det har skett 
en satsning på fysisk aktivitet, bland annat har de startat ”Internationella 
seniorkampen” mellan den 20 maj och den 20 augusti. Förebyggande enheten 
bedriver ett stort och framgångsrikt demensarbete i kommunen. De bidrar med 
stöd vid demens som är anpassat till brukaren, det finns stödgrupper, 
dagverksamhet för personer med demens samt har projektet demensvänner för 
att öka kunskapen i samhället om demens. 

Rådet uppskattar att de har aktiviteter även under sommaren och ett önskemål 
tillkommer vilket är en badbuss under sommaren. Förebyggande enheten tar 
med sig förslaget i kommande planeringar. 

Ordförande informerar 
EU-valet är i fokus och förtidsröstning startar den 8 maj 2019. Dagen innan 
den stora valdagen är det Kungsfesten på Kungsängen IP. Under Kungsfesten 
kommer det även att genomföras en EU-debatt mellan partirepresentanter. 

Upplands-Bro gymnasiet står i fokus då de har haft det svårt ekonomiskt. På 
grund av länsövergripande överenskommelser som reglerar de ekonomiska 
förutsättningarna står många gymnasieskolor inför samma problem. Det sker 
därför ett pågående arbete för att gymnasiet ska få sin ekonomi i balans. En 
förändring har även skett på så vis att vissa linjer byts ut mot andra inriktningar 
vilket regleras av antalet sökande. Det genomförs stora satsningar på att höja 
resultatet i gymnasieskolan och öka tryggheten. 7,2 miljoner satsas på 
tryggheten över en 3 års period. Målet är att skapa en starkare koppling mellan 
gymnasie och arbetsliv vilket är grunden till att de styrande införde Gymnasie- 
och arbetslivsnämnden. 
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Kommundirektören informerar 
Ida Texell börjar som kommundirektör den 3 juni, hon kommer närmast från 
ett arbete som förbundsdirektör på Brandkåren Attunda. 

EU-valet är i fokus och rådet informeras om att även valet är 
tillgänglighetsanpassat. För att alla ska ha samma möjlighet att rösta finns 
möjligheten att budrösta, men något som är relativt nytt är ambulerande 
röstmottagare. Det innebär att två röstmottagare kommer hem till invånare som 
har svårt att ta sig till vallokaler, ställer upp en skärm och låter 
kommuninvånaren rösta. Intresse anmäls genom att man hör av sig till 
kontaktcenter sedan kontaktas man av valkansliet och bokar tid.  

I Kungsängen centrum är torget snart klart, slutbesiktning pågår. Torget 
förväntas vara klart för invigning under sommaren.  

EONs fjärrvärmeprojekt är snart klart och Enköpingsvägen ska nu återställas. 

En stor satsning på trygghetsskapande arbete i kommunen. Det kommer därför 
att skapas ett Trygghetscenter i Bro vilket innebär att olika funktioner som 
arbetar med trygghet samlas på ett ställe med bland annat socialtjänst, polis och 
räddningstjänst. 

Kris- och beredskapsveckan pågår vecka 19 och den frivilliga resursgruppen är 
ute och informerar medborgarna om kris och beredskap. I Kungsängen pågår 
olika aktiviteter för att uppmärksamma invånare och besökare om ämnet. 

På Upplands-Bro galan fick hemtjänstföretaget Destinys Care det mest 
prestigefyllda priset. 

Socialchefen informerar 
Nytt äldreboende på Lillsjö badväg som drivs av det privat vårdföretaget 
Humana. Kommunen avser att teckna avtal med Humana om LOV platser. 
Verksamheten planeras att starta under hösten men en visningslägenhet har 
under den senaste tiden presenterats för allmänheten. Humana arbetar mycket 
med teknologi kring ljus, bland annat är deras taklampor på de allmänna ytorna 
anpassade så att ljuset följer dygnsrytmen. Lägenheterna är även utrustade med 
en panel intill sängen som tänds när brukaren ställer sig på golvet i syfte att 
förebygga fallskador. En förskola byggs i närheten och boendet har nära till 
natur, en strand samt motionsspår vilket bjuder intill mycket liv och rörelse. I 
huset finns café och restaurang som även allmänheten kan besöka. Boendet är 
även utrustat med gym, bastu, allmänna ytor, terrasser med mera. Eftersom det 
är ett särskilt boende är det biståndsbedömt. 

Rådet diskuterar kostnader för boendet då hyran är något högre än andra 
boenden eftersom det är nyproduktion. Flera av de övriga avgifterna finns 
möjlighet att subventionera vid behov. Några önskemål från rådet för 
kommande boenden är bland annat att toaletten blir vägghängd, hörslingor i 
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rummen, egen tvättmaskin och skjutdörrar. Då boendet på Lillsjö badväg är ett 
privat äldreboende har kommunen inte haft så stort inflytande, men 
synpunkterna tas tacksamt emot till kommande kommunala projekt.   

Verksamhetsövergång sker under maj på Hagtorps äldreboende, Frösunda 
avslutar sitt uppdrag och den 15 maj övertar Attendo driften. Personalen har 
rätt att välja i samband med förändringen om de vill stanna kvar på Hagtorp 
eller om de vill följa med Frösunda till en ny verksamhet.  

Må-Bra-Checken - Syftet med ”må-bra-checken” är att minska den fysiska och 
psykiska belastningen för anhörigvårdare. Pengarna är avsedda att användas till 
rekreation av något slag. Sista ansökningsdagen är 15 november. 

Pensionärsorganisationerna informerar 
Kaleva Seniorer- Jukka Salo, Johanna Partanen, Eeva Kinnunen 
Sammanfattning av verksamhet finns bifogad på hemsidan under ”Rådgivande 
grupper”. 

I februari tillträdde en ny styrelse. Snittåldern är väldigt hög så de önskar att 
fler, gärna lite yngre skulle ansluta sig. Socialchefen tipsar om att rekryteringen 
kan öka om de deltar vid förebyggande enhetens dag.  

SPF Vikningarna – Renate Bergfeldt 
Verksamhetsberättelse finns bifogad på hemsidan under ”Rådgivande 
grupper”. 

Ny styrelse och lite nya förslag på aktiviteter, det finns tapp på medlemmar så 
fokus ligger på att vända utvecklingen.  

PRO Kungsängen och Bro - Anders Eklund, Inger Rydén Bergendahl, 
Agneta Svensson 
Verksamhetsberättelse finns bifogad på hemsidan under ”Rådgivande 
grupper”.  

Frågor från pensionärsorganisationerna  
• Hur många äldre nybeviljades SÄBO av U-Bro kommun under 2018? 

57 stycken har beviljats. 
 

• Hur många fick avslag på ansökan om att flytta in på SÄBO? 
5 stycken har fått avslag. 

 
• Hur många personer med SÄBO avled under 2018? 

47 stycken med SÄBO avled 2018. 
 

• Hur många bodde på SÄBO i U-Bro sista december 2018? 
118 personer bodde sista december 2018 på SÄBO. 
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• Hur många boendedagar i SÄBO utanför U-Bro kommun blev det 

under 2018? 
586 dygn vilket var två brukare. 

 
• Hur många personer var det som fick beslut men inte plats på något av 

äldreboendena i kommunen? 
0, Alla som önskat plats har fått plats i Upplands-Bro 
 

• Finns det i dagsläget något SÄBO inom LOV i någon annan kommun i 
Stockholms eller Uppsala län? 
De vård- och omsorgsboenden som ingår i kommunens 
valfrihetssystem och som är möjliga att välja är samtliga lokaliserade 
inom kommunen: Allégården, Kungsgården, Norrgården och Hagtorp.  
Ansökan om LOV SÄBO har inkommit på det nya boendet på Lillsjö 
Badväg vilket öppnar senare under året.  
 
I dagsläget kan en invånare välja ett vård- och omsorgsboende i en 
annan kommun om denne väljer att folkbokföra sig där.  
Invånaren kan även välja att ställa sig i kö på ett boende i en annan 
kommun, men det är inte säkert att den får sin önskade plats. 
Kommuner har nämligen ingen skyldighet enligt Sol att ge andra 
kommunens invånare en insats, vilket den egna kommunen har mot sina 
invånare. Den 1 juli 2019 börjar överenskommelse gällande bibehållet 
kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende för äldre att gälla i 
Upplands-Bro kommun.  
 
Överenskommelsen har till syfte att underlätta för invånare i 
kommunen att söka sig till vård- och omsorgsboenden i andra 
kommuner. Den placerande kommunen behåller ett långsiktigt 
kostnadsansvar och överenskommelsen innebär ett avsteg från 
ansvarsfördelningen som regleras i socialtjänstlagen. Enligt framtaget 
förslag till överenskommelse så fattar utflyttningskommunen 
biståndsbeslut samt behåller det långsiktiga ansvaret för både 
myndighetsutövning samt kostnad så länge den enskilde är i behov utav 
insatsen. Inflyttningskommunen har sedan ansvaret att förmedla en 
plats på särskilt boende på samma villkor som om den sökande var en 
kommuninvånare.  
 
De kommuner som hittills har undertecknat överenskommelsen är 
Danderyd, Ekerö, Haninge, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Salem, Sigtuna, 
Sollentuna, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna, Värmdö, Österåker och 
Stockholm.  

 
• På vilket sätt och hur vill kommunen fördjupa samarbetet med 

Pensionärerna? 
Förebyggande enheten är positiva till idéer och samarbeten med 
föreningarna. Gårdsråden är också en mötesplats för en levande dialog. 
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Gårdsrådet i Kungsängen kommer även att startas upp igen och en ny 
fastighetsstrateg, Nina, har anställts i kommunen.  

 
• Vad har hänt med undersökningen av offentliga lokalerna? Ex. teknik o 

inredning. 
Idéer och synpunkter får gärna framföras vid gårdsrådet. Anna 
Hollstrand och fastighetsstrategen Nina kommer även att vara en stor 
del av projektet. Florasalen och konferensrummen behöver prioriteras i 
Bro. Rådet finner ett stort intresse för dessa frågor och därför ska Nina 
bjudas in till nästa möte för diskussioner om projektet och upprättande 
av en plan.  

Övrigt 
Fråga gällande omläggningsarbetena vid Brunna park, det har funnits problem 
med bortledning av vatten. Planen är att det ska vara färdigt vid sommaren men 
det kommer förmodligen ske en fördröjning.  

En fråga uppkommer gällande planerna för Preem tomten, och om det finns 
möjlighet för kommunen att låna marken för parkeringsplatser. Huvudägaren 
för Preem har suttit i husarrest, vilket resulterat i att projektet pausats. Det är 
Preem som äger marken och planerna är inte helt färdiga. Tanken om att låna 
utrymmet för parkeringsplatser tar Karl med sig till samhällsbyggnadskontoret. 

Inför Kungsfesten undrar rådet hur det kommer bli med bussar till och från 
Kungsängen IP. SL trafiken är förstärkt så att det kommer gå fler bussar. 
Kommunen ska kolla vidare på om det går att få rutten att ändras lite så att 
bussen att stanna så nära ingången som möjligt. 

Språkliga problem inom vård och omsorg uppmärksammas av Kaleva seniorer. 
Det finns svårigheter med att rekrytera finsktalande personal, Anna Hollstrand 
som är socialkontorets representant i arbetet med kommunens uppdrag som 
finskt förvaltningsområde närvarar vid nästa möte då tas det upp som ett tema. 
Förebyggande enheten har planer på mer finsktalande aktiviteter. En fråga som 
skickas med till nästa möte är om kommunen har kartlagt behoven? 

På Torget 4 önskas en ”Rökning förbjuden”-skylt, vilket Mirjam tar på sig att 
ordna.  En ny vårdcentral Tibble planeras att öppnas till hösten. Rådet finner att 
det vore trevligt om det kunde ordnas en återkommande busstur för att visa upp 
kommunen för alla Upplands-Bro bor. Önskvärt är även en mer allmän träff för 
pensionärer, kommunens tjänstemän och politiker för utbyte av information 
och frågestund. 
 

Kommande möten 
• Torsdag den 12 september 2019, kl. 09.00-11.00 
• Onsdag den 20 november 2019, kl. 09.00-11.00 
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