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 Kanslistaben Sammanträdesdatum  
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Plats och tid  Gemaket, kl 09.00-11.00 

Ajournering  

Beslutande Fredrik Kjos (M) ordförande 

Tina Teljstedt (KD) 

Anders Åkerlind (M) 

Kerstin Ahlin (S) 

Anders Eklund (PRO Kungsängen) 

Inger Rydén Bergendahl (PRO 
Kungsängen) 

Per-Åke Lilja (PRO Bro) 

Agneta Svensson (PRO Bro) 
Renate Bergfeldt (SPF Vikingarna) 
 

  

Övriga deltagare Sanna Ajaxén, sekreterare 

Lindamari Nilsson, registrator  

Ida Texell, kommundirektör 

Anna Hollstrand, Avdelningschef utföraravdelningen  

Linda Airijoensuu, Kundserviceassistent, § 1 

Mathias Rantanen, Samhällsbyggnadschef, § 6 
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 Kommunledningskontoret 

 Datum 2019-09-12     
       

 

 
 

 

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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§ 1 Temaärende 

Finskt förvaltningsområde 
Linda Airijoensuu informerar om kommunens arbete som finskt 
förvaltningsområde. 

Hon berättar om minoritetslagen och att det är ett antal kommuner som är 
utpekade att vara ett finskt förvaltningsområde. Upplands-Bro kommun är en 
av dom. 

Det finns grundlagar som styr vad man som kommun har skyldighet att göra 
vad det gäller nationella minoriteter, (lagen 2009:724 Nationella minoriteter). 
Sen finns det även styrt i skollagen och sociallagen. De kommuner som är ett 
finskt förvaltningsområde har ett större ansvar och fler lagar att förhålla sig till. 

Linda påpekar även vikten av att vi förstår lagen om nationella minoriteter och 
vad det innebär. Vi ska tillsammans jobba mot samma mål där 
minoritetsspråken skyddas, stärks och hålls levande. 

Kommunen har en handlingsplan att följa, vilken är antagen av 
Kommunfullmäktige den 12 juni 2019. 

Kommunen får ett statsbidrag vilket avser att täcka de merkostnader som 
tillkommer eftersom kommunen är ett finskt förvaltningsområde. Det ska 
genomsyra hela kommunen och ska finnas med i varje verksamhetsplanering 
och budget. 

Anna Hollstrand informerar om att socialkontoret har sin egen plan om arbetet 
med finsk förvaltning. 

 

Fråga och svar: 

Finns det tankar på om fler språk kommer att räknas som minoritetsspråk. - Nej 
inte direkt, men teckenspråk kan tänkas vara ett minoritetsspråk. 
Vad är kostnaden för tolkning? - En tolkning per timme kostar 660 - 700 kr. 
Kommunen avropar tolktjänster utifrån ramavtal med olika leverantörer. Varje 
enhet ansvara för sina kostnader för tolktjänster. 
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Upprustning av offentliga lokaler 
Anna Hollstrand informerar att man kan mejla frågor till Nina Gillvén, 
nina.gillven@upplands-bro.se. Bostadsrätten där dagcentralen ligger ägs av 
kommunen. De har haft ett gårdsråd. 

Florasalen upplevs vara kallt och det tror man beror på att det finns en tom 
lokal (ett gammalt filmrum) intill salen. Det finns en upprustningsplan för 
florasalen. 

 

§ 2 Ordförande informerar 
Fredrik Kjos, ordförande, informerar om: 

Han har träffat PRO i Bro och kommer även att träffa PRO i Kungsängen. Det 
har varit trevligt och givande. 

Berättar om pågående processer. Upphandling kring bevakning och 
väktartjänster är klar och avtal är tecknat med Rapid Säkerhet AB. 
Bevakningsföretaget ska vara mer närvarande i kommunen och inte bara 
rapportera när det händer något. De har dubblat bemanningen vilket är en del 
av ett förebyggande arbete. Det pågår även samtal om att sätta upp fler 
kameror. 

Det pågår en förstudie kring planering om trygghetsskapande arbete i Bro 
centrum. Det kommer även att öppnas ett trygghetscenter i Bro centrum. 
Väktarna har under sin första vecka gått runt både i Bro och Kungsängen för att 
skapa kontakter. 

Kommunen kommer ha öppna möten med Kommunstyrelsens ordförande 
(KSO) där allmänheten kan komma och ställa frågor. Första tillfället är den 23 
september på trappan i biblioteket i Kungsängen. Därefter hålls ett öppet möte 
den 3 december i Bro.  

Rådet uppskattar den belysning som monterats vid Köpmanvägen och de 
efterfrågar liknande belysning på andra områden i kommunen.  

 

Frågor och svar: 

Finns det möjlighet att få träffa väktarna genom att bjuda in de till ett KPR-
möte? - KSO följer upp detta. 

Invigning av aktivitetsparken i Bro skedde under ”Fest i byn”. Kommer det 
vara bemannat i parken framöver? - KSO tar med sig frågan.  
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§ 3 Kommundirektören informerar 
Ida Texell håller en presentation där hon berättar lite om sin bakgrund. 

Berättar om framtidsplaner som startar med att skapa ordning och reda. 
Kommunen ska jobba mot att bli ett hållbart Upplands-Bro. Budgetprocessen 
är igång och är en viktig del i arbetet.  

Informerar kort om den granskning av upphandlingar som revisionen utfört 
som lett till de polisanmälningar som kommunen gjort. Nämner att det inte rör 
torget och inte aktivitetsparken.  

Fråga/synpunkt och svar: 
Synpunkt om att kommunen bör ägna mindre tid för administration och satsa 
mer på att utföra resultat. - Ida besvarar synpunkten med att berätta att hon 
håller med om att det inte ska vara överdrivet mycket administration. Men att 
de rutiner och styrdokument som kommen har ska fungera och följas. 
Pensionärsföreningen hälsar Ida välkommen till kommunen och tackar för 
presentationen. 

§ 4 Socialchefen informerar 
Anna Hollstrand, avdelningschef för Utföraravdelningen informerar rådet om:  

Advokatjouren – vilket är en kostnadsfri mottagning där en advokat hjälper 
kommunmedlemmar med en första genomgång av juridiska problem. Advokat 
finns tillgänglig varannan tisdag, jämna veckor, kl. 15.30-17.30. Rådgivningen 
sker i ett avskilt rum vid Kontaktcenter i kommunhuset i Kungsängen. 

Nytt för hösten är även att verksamheten startar i Brohuset i Bro, tisdagen den 24 
september. Advokat kommer att finnas på plats en gång per månad, tisdagar var 
fjärde vecka, klockan 15.30-17.30.  

Advokaten skickar även en hälsning till föreningarna om att han även har 
möjlighet att besöka dessa exempelvis för föreläsningar eller dylikt om det finns 
önskemål för det.  

Kontaktuppgifter:  

Henrik Jansson  
Mobil: 0707-59 33 14  
Telefon: 0171-46 70 19  
henrik.jansson@berlin.se  

 

Anna informerar även om: 

• Balansera mera - vilket är en dag för att motverka fall. Detta genomförs i 
Workshophallen och Stora scenen, kulturhuset den 3 oktober kl.13:00-
15:00. 

mailto:henrik.jansson@berlin.se
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• Attendo har tagit över driften av Hagtorp – Camilla Sommar svarar på 
frågor. 

• Obehöriga har varit inne på Norrgården den 4 september. Åtgärder vidtas 
och händelsen har polisanmälts. Ingenting saknas så det verkar inte röra sig 
om inbrott. 

• Seniorkampen är avslutad och räkning pågår för att utse vinnaren, 
utdelning av pris sker under Alzheimerdagen/Anhörigdagen 2 oktober i 
Kungsängen. 

• Fler teknikgrupper kommer att startas. 
• Höstprogrammet bifogas till protokollet. 

Frågor och svar: 

• Angående Lillsjöbadväg så har SPF gått ut med info om bostadstillägg, vad 
är det som gäller? - Bostadstillägg är ett bidrag som utbetalas av 
försäkringskassan och inte av kommunen. 

• Är det lång kö till Lillsjöbadväg? – Nej, men det finns förfrågningar. 
• Finns det stor efterfrågan på advokatjouren? - Måttlig efterfråga men 

kommunjuristen vill gärna sprida information om jouren.  
• Hur går proceduren till när man söker plats på Lillsjöbadväg? – 

Information medföljer när man ansöker om plats. 
• Hur mycket dyrare blir det på nya boendet? - Kommunen har ingen uppgift 

om exakta priser ännu. (Bifogar priserna till protokollet). 

Camilla Sommar informerar kort om övergången från Frösunda till Attendo på 
Hagtorp. Samverkansmöten kommer ske månadsvis med Attendo. Mötena 
hålls lite oftare nu i början. Camilla Sommar svarar även på frågor som rör 
personalen. 

 

§ 5 Pensionärsorganisationerna informerar 
SPF Vikningarna – Renate Bergfeldt  
PRO Kungsängen och Bro - Anders Eklund, Inger Rydén Bergendahl, Agneta 
Svensson, Per-Åke Lilja 
 
PRO lämnar in aktivitetsplan och berättar om samarbete mellan föreningarna i 
Kungsängen och Bro. PRO är positiva till att det finns en plan för 
upprustningen av Florasalen. De ser fram emot att salen ska upprustas och 
meddelar att det krävs ett samarbete som PRO gärna är en del av. Projektet ”En 
väg in” diskuteras vilket ser över tillgång till lokaler och receptioner. 
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§ 6 Frågor från pensionärsorganisationerna  
  
1. Vad har hänt med teknik o inredning i våra offentliga lokaler?  
• Anna Hollstrand tar med frågan till Nina Gillvén som är lokalansvarig. 
 
2. Hur kan vi få enkelt o snabbt få kontakt med ansvarig för kultur- och 
fritidsfrågor i kommunen?  
• Ida Texell lämnar information från Kultur- och fritidschefen. Kontaktcenter 

är alltid en bra ingång för frågor. Beroende på vad det är för frågeställning 
så kan man kontakta Maria Palm för fritidsfrågor, maria.palm@upplands-
bro.se och för kulturfrågor kontakta Magnus Carlberg, 
magnus.carlberg@upplands-bro.se.  

• Hannah Rydstedt Nencioni, tel.nr 072-178 80 72, 
hannah.rydstedt@upplands-bro.se. Ringer man så önskar hon att man 
lämnar ett meddelande så hon kan återkomma. 

 
3. Större utbyte med förebyggande enheten gällande deras verksamhetsprogram. Ett 
önskemål är att det kommer ut till samtliga äldreföreningar så vi kan ta del av 
varandras program för att samarbeta mer.  
• Anna Hollstrand berättar om att de utökat aktiviteterna och att det kommer 

ett program inom kort. 
 
4. Har äldreplanen reviderats eller pågår det?  
• Anna Hollstrand svarar att planen pågår till 2020, så den är inte under 

revidering. Tina Teljstedt nämner att de ska se över planen för framtiden. 
 
5. Hur har det gått med Hagtorp?  
• Anna Hollstrand berättar att verksamhetsövergången från Frösunda till 

Attendo har inneburit vissa problem som socialkontoret hanterar genom 
samtal med anhöriga och åtgärdsplaner. Kommunen ställer stora krav på 
Attendo som utförare och kraven följs upp. 

 
6. Vad händer med gamla "Volvo-tomten"?  
• Mathias Rantanen berättar att det pågår ett planuppdrag som en del av stora 

planen Korsängen, nya Kungsängens IP. Tanken är att bygga bostäder men 
det är inte bestämt vilken typ av bostäder. Odalen arbetar med detta. 

 
7. Hur ser samarbetet ut mellan Kommun-HSB-Privata fastighetsägare när det 
gäller snöröjningen 2019 - 2020?  
• Mathias Rantanen förklarar att det finns tydliga riktlinjer för hur kommunen 

ska hantera snöröjningen. Lokalgator har lite lägre prioritet. De vill gärna ha 
synpunkter som de kan åtgärda skyndsamt. Det har blivit en förändring i 

mailto:maria.palm@upplands-bro.se
mailto:maria.palm@upplands-bro.se
mailto:magnus.carlberg@upplands-bro.se
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vädret, det växlar mycket, vilket påverkar förutsättningarna. Ibland handlar 
det mer om att sanda gatorna än att snöröja. 

 
8. Önskemål om att få äta lunch på dagcentralen, torget 4, igen. 
• Anna Hollstrand tar med sig frågan. 
 
 

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