MINNESANTECKNINGAR
Kanslistaben

Plats och tid

Sammanträdesdatum

2020-02-05
Gemaket, kl 09.00-11.00

Ajournering
Beslutande

Fredrik Kjos (M) ordförande
Tina Teljstedt (KD)
Anders Åkerlind (M)
Kerstin Ahlin (S)
Britt-Marie Gerdin (PRO Kungsängen)
Anders Eklund (PRO Kungsängen)
Inger Rydén Bergendahl (PRO
Kungsängen)
Per-Åke Lilja (PRO Bro)
Ann-Marie Fridh (Pro Bro)
Agneta Svensson (PRO Bro)
Gunvor Hansson (SPF Vikingarna)
Renate Bergfeldt (SPF Vikingarna)
Jukka Salo (Kaleva Seniorer)
Helena Haapa (Kaleva Seniorer)
Johanna Partanen (Kaleva Seniorer)
Eeva Kinnunen (Kaleva Seniorer)

Övriga deltagare

Lindamari Nilsson, Sekreterare
Ida Texell, Kommundirektör
Helena Åhman, Socialchef
Anna Hollstrand, Avdelningschef utföraravdelningen
Mathias Rantanen, Samhällsbyggnadschef
Kaj Söder, Utbildningschef
Hannah Rydstedt, Kultur- och fritidschef
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Kommunledningskontoret
Datum
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§ 1 Ordförande informerar
Fredrik Kjos, ordförande informerar om:
•
•

•
•
•

Invigningen av trygghetscentret i brohuset 5 februari kl 15-18.
”Tidigkväll med Kjos” – Ett öppet forum för allmänheten att ställa frågor
till Kommunstyrelsens ordförande. Trygghet är en återkommande och
viktig fråga.
”Preemtomten”, ytan mitt emot Lidl där planeras någon verksamhet men vi
vet inte vad ännu. Ytan får dock inte användas som parkering.
Budget 2020 pågår för fullt och samtidigt kommer budget 2021 arbetas
med parallellt.
Fredrik informerar kort om Kilenkrysset.

§ 2 Kommundirektören informerar
Ida Texell, Kommundirektör informerar om:
•
•
•
•
•
•

Arbetet med budget 2020 – 2021 pågår och samtidigt ska budget 2019
avslutas. Man har gjort en översyn för att förändra budgetprocessen.
Invigning av nya Trygghetscentret.
Nytt samverkansavtal med polisen.
Den 17 december 2019 infördes nya e-tjänster på kommunens hemsida. (Vi
drar en kort föredragning nästa gång).
Nytt system för lokalbokningar – ”En väg in”. Beslutet togs på
Kommunstyrelsen förra veckan och arbetet med detta fortsätter.
Kommunen har skapat en ny Pod.

§ 3 Socialchefen informerar
Helena Åman, socialchef informerar om:

UBK2000, v1.1, 2017-03-16

•

•
•

•

Förebyggandeenheten kommer ha två informationsträffar, en i Kungsängen
och en i Bro för personer som är 65+, angående demens, anhörigstöd mm.
Vid båda tillfällena kommer de ordna Alla hjärtans dag-disco.
Den 11 februari kl 13.30 i Florasalen i Bro
Den 12 februari kl 12.30 på Torget 4 i Kungsängen.
(Inbjudningarna läggs till protokollet)
Helena ber att få återkomma med svar på frågan om vart konsten i några av
kommunens lokaler har tagit vägen som ställdes vid förra sammanträdet.
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§ 4 Pensionärsorganisationerna informerar
Kaleva Seniorer- Jukka Salo, Helena
•
Aktiviteter fortsätter som vanligt men utöver det så förbereder de inför
årsmöte.
SPF Vikningarna – Renate Bergfeldt
•
Teknikgruppen har fått fler medlemmar men har minskat tiden för
träffarna vilket gör att alla inte hinner få det stöd de behöver. Renate
föreslår att man delar upp teknikgruppen i två gruppen, där ena är enbart
för nybörjare.
PRO Kungsängen - Anders Eklund, Inger Rydén Bergendahl
• De har mycket aktiviteter som pågår men lokalfrågan är ett ständigt
problem.
PRO Bro - Agneta Svensson, Ann-Marie Fridh
• Aktiviteterna pågår för fullt och just nu förbereds årsmöte.

§ 5 Frågor från pensionärsorganisationerna
1

Vilka åtgärder är på gång för att förbättra tryggheten i vår kommun? Visa
konkreta fakta.

•

Trygghetscenter invigs idag. Trygghetscentret är öppet för allmänheten
som kan komma in och få stöd.
Grannsamverkan pågår ihop med olika samfällighetsföreningar,
grannstödsbilen och kommunen.

•
•
•
•
•

Väktarinsatsen har dubblats i och med det avtal som har skrivits med Rapid
Säkerhet AB.

Några skolor har mentorer - vuxna som inte är lärare.
Sommar 2020 – feriejobb.
Trygghetsvandring sker löpande där man går runt och tittar på belysning,
buskar m.m. för att se vad man kan göra för att det ska kännas tryggare.

Samverkansavtal med polisen:
• Förstärkt kapacitet och övergripande gemensam målbild
• Ett tryggt Upplands-Bro, inget utsatt område
• Trygghet på offentlig plats
• Arbete med ungdomar i riskzon
• Inbrott i bostad
• Våldsbejakande extremism
• Trygghetscenter
• Vapen och dödligt våld
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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•
•

Insatser mot droghandel och öppna drogscener
Insatser mot gängkriminalitet och organiserad brottslighet

2

Hur långt har det gått med utvärderingen av "Trygg Hemgång", kommer
den att bli permanent?
- Utvärderingen är klar och beslut fattades i januari vid Äldre- och
omsorgsnämndens sammanträde.

3

Hemtjänsten " Brukarbedömningen " av nöjdheten har sjunkit. Hur ser
statistiken ut mellan Kommunal och Privata utförare?
- 78 % nöjda i offentlig regi och 74 % i privatregi. Dock saknas en stor
leverantör i statistiken .
- Kommunens resultat i hemtjänsten har sjunkit lite i bro men
socialtjänsten jobbar med att få upp resultaten. Egenkontroller görs
kontinuerligt.
- Krav på anställda inom hemtjänsten – Det ska minst vara 75%
undersköterskor.

4

Hur ser planeringarna ut för byggande av de olika äldreboendena vad gäller
Typer, När (ÅR), Storlek o Var? Vilka förslag har inkommit från Trygg
Hem, Odalen o andra byggare?
- Det finns planer på att bygga äldreboende antingen på ”gamla Coop”tomten eller i Norrboda. Alla aktörer vill bygga ett äldreboende i nya
områden men de vill helst bygga äldreboenden där kommunen är
drivande.
- Kommunen lyfter alltid fram i möte med företag som vill bygga i
kommunen att det finns ett stort behov av trygghetsboenden. I dag står
det 300 personer i kö varav ca 30 personer är aktiva.
- Beräknas bygga nytt äldreboende år 2022-2023 eller 2024-2025
beroende på område.

5

Hur går det med Busslinjerna Norrboda, Brunna, Österhagen osv?
- Dialoger förs med Nobina -Bussbolag om flera linjer.
- Pettersbergsvägen sägs ska bli klart i nästa kvartal.
- Lindhagaberg, Österhagen, Sandhagen – Kockbacka (Fredrik tar med
frågan om dessa områden till nästa gång).

6

Föreningsbidragen vill vi vara remissinstans för innan beslut fattas!
- Frågan besvaras vid nästa möte.
Hur går det med Lokalanpassningarna? Teknik, inredning, stolar, sladdar,
mm!
- Frågan besvaras vid nästa möte.

7
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§ 6 Kommande möten
•
•
•

Justerandes sign

22 april 2020 kl. 09.00-11.00
23 september 2020 kl. 09.00-11.00
4 november 2020 kl. 09.00-11.00
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