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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) 

Anders Eklund (PRO Kungsängen) 

Christer Norberg (PRO Bro) 
Renate Bergfeldt (SPF Vikingarna) 
Helena Haapa (Kaleva Seniorer) 
Johanna Partanen (Kaleva Seniorer) 
 

  

Övriga deltagare Lindamari Nilsson, Sekreterare 

Sara Wiesner, Sekreterare  

Ida Texell, Kommundirektör 

Helena Åhman, Socialchef 

Anna Hollstrand, Avdelningschef utföraravdelningen 

Viktor Engström, Tf. Utbildningschef, Chef för Resursenheten 
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 Kommunledningskontoret 

 Datum     
  2020-09-23     

 

 
 

 

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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§ 7 Ordförande informerar 

Fredrik Kjos, ordförande informerar om: 
Det finns en politisk överenskommelse som innebär att de försöker sitta på 
distans i så stor utsträckning som möjligt. Den politiska överenskommelsen 
gäller tillsvidare och den gäller alla möten där politiker är med. 

Pandemin har påverkat oss alla. Pensionärsrådet har inte kunnat träffas på lång 
tid på grund av detta. 

Budgetarbetet är återupptaget och fortgår. Det fanns så mycket osäkra faktorer 
som gjorde att man valde att flytta budgeten till hösten vilket ska bli klar i 
november. Vi har en lågkonjunktur samt det demografiska gapet. Vi har fler 
signaler nu kopplat till pandemin och hur den påverkar budgeten. Det kommer 
bli bättre än vad vi trodde tidigare men nästa år blir det troligen sämre. Vi 
behöver förhålla oss till verkligheten. 

Vi hoppas på bidrag från regering kopplat till pandemin, men vi tror inte alla 
kostnader kommer täckas. Det pågår ett analysarbete om hur bidragen ser ut, 
vilka villkor som ställts och hur vi hantera tillfälliga bidrag. 

Kommunen har påbörjat ett arbete att utveckla vår lokala SKR - ”Förenkla helt 
enkelt”. Både den interna processen om hur vi blir bättre i vårt bemötande till 
entreprenörer och hur vi arbetar tillsammans med lokala näringslivet. Både 
politiker och ledande tjänstepersoner är med i det arbetet. Parallellt pågår även 
ett arbete med rättviksmodellen, hur vi arbetar i kontakterna med företag. Det 
är en del av förankringsprocessen. Tidigare rankade på plats 16 och nu i år på 
plats 12.  

FÖP – Fördjupad översiktsplanering beslutades 2010 för hela kommunen. Vi 
har tidigare planerat för landsbygden och nu planeras även för tätorter. Tid för 
att lämna synpunkter är förlängt till slutet av oktober. 

Stockholmsenkäten: Årskurs 9 – årskurs 2 i gymnasiet har fått svara på enkäten 
och den mäter samhällsklimat och hur ungdomar mår i Upplands-Bro kommun, 
både i skolan och på sin fritid. Det har varit mycket våld och hot, och mycket 
som inte har varit bra. Upplands-Bro kommun har varit långt ner på denna 
enkät tidigare. I år kan vi konstatera att klimatet har ändrats och vi ligger inte 
längst ner, utan vi ligger i toppen i hur våra ungdomar mår. 
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§ 8 Kommundirektören informerar 

Ida Texell, kommundirektör informerar om: 
Sedan en tid tillbaka arbetar organisationen med att utveckla ett strategi- och 
styrsystem, utveckla kommunikationen och sträva efter ännu mer kvalitativ och 
effektiv service. Sedan en tid tillbaka finns en ambitiös agenda om att utveckla 
nytta och service, flera åtgärder vi har jobbat med börjar nu visa resultat. En 
framgångsfaktor under detta år är vår förmåga att leda med HEP – Helhetssyn, 
Engagemang och Professionalitet.  

Kommundirektören inleder med att uttrycka sitt deltagande och omtanke för de 
svåra förhållanden som medlemmarna i pensionärsrådet kan ha exponerats för 
under vårens Coronapandemi. Under våren har kommunen arbetat med att 
leverera god verksamhet under de förutsättningar som rått. Pandemin, Covid-
19, har varit utmanat våra invånares hälsa och liv men också kommunens 
strukturer och medarbetare. Det har varit hårt och idogt arbete men kommunen 
har varit effektiva i att ställa om och har lyckats utveckla verksamheter trots 
detta. Medarbetare har gjort en fantastisk prestation. Det är tack vare att 
samhället slutit upp och arbetat så fint som hela Upplands-Bro klarat sig så väl.  

Under sommaren trycktestades organisationen utifrån ett trygghets- och 
säkerhetsperspektiv. Tack vare hårt arbete och gott samarbete med polisen 
lyckades sommaren vara lugn. Inriktningen för arbetet var barnets bästa, 
samhällets behov av trygghet och säkerhet. En positionsförflyttning 
genomfördes under sommaren då vi tillsammans med polis fokuserade på 
individnivå och hjälpt de individer som behöver vår hjälp. När vi gick in i 
sommar var det mycket stök, men vårt arbete gjorde att vi klarade sommaren 
och inleder med förhållandevis goda förutsättningar inför hösten. 

En viktig inriktning för hösten är att säkerställa ordning och reda, struktur och 
långsiktighet, hårt arbete börjar nu falla på plats steg för steg. Vi fortsätter 
planera för budget 2021 och en eventuell andra våg av Covid-19. 

Ett spännande halvår framför oss, för att göra det så bra som möjligt. 
Helhetssyn är viktigt. Tackar alla för ett fint samarbete och alla som bidragit! 

§ 9 Socialchefen informerar 

Helena Åman, socialchef informerar om: 
Det har varit ett intensivt år 2020. Upplands-Bro har inte drabbats värst utan vi 
har klarat oss ganska bra. Men i regionen har pandemin slagit hårt. I 
Stockholmsregionen har många avlidit till följd av Covid-19. I vår kommun har 
snittet på de som bor på våra boenden 5 andra livsavgörande sjukdomar. Totalt 
18 personer på kommunens boenden har avlidit med covid-19, men vi vet inte 
om de avlidit av viruset Covid-19. 
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Socialkontoret har varit tvungna att fatta snabba beslut bl.a. om att skapa 
skyddsutrustning, som rockar och visir. Dessa var inte CE-märkta men som 
läget såg ut då så var det bättre än inget skydd alls. Frivilligorganisationer har 
hjälpt till med att skapa utrustning samt att hjälpa till med handling. Det är inte 
över! Vi är i pandemin och smittan håller på att öka igen i regionen, i alla 
åldersgrupper. Tänk på det och iaktta försiktighet. Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer gäller fortfarande. 

Äldre- och omsorgsnämnden fattade beslut om att avveckla Allégården. Det 
var ett litet boende med 16 platser och huset var slitet och behövdes renoveras. 
Nämnden beslutade därför att avveckla Allégården och det gick i rask takt. 
Kommunen har stått för kostnaden för flytt och städ samt hjälp med 
hyresskillnaden om det blev dyrare för den boende. Många valde Norrgården 
och fick också sitt första val. 

Förebyggande verksamheten har varit reducerad under en tid. Dagverksamhet 
för personer med demenssjukdom har varit igång för personer under 65 år. 
Mindre grupper för personer över 65 år har nu startat upp. Det är en grupp som 
farit illa under pandemin. Ett höstprogram är lagt och vi börjar succesivt. 

 

Anhöriga och de boende har haft det tufft i och med besöksförbudet som varit 
ett nationellt beslut. Men vi har försökt hjälpa till med digitala sätt som 
videosamtal. När värmen kom under våren och sommaren så kunde vi erbjuda 
utomhusträffar. 

Den 1 oktober hävs besöksförbudet. Vi kommer inte kunna ha några 
restriktioner utan mer rekommendationer. 

 

De gemensamma lokalerna; studierum på Blomstervägen, samlingslokalen på 
Torget 4 och matsalen, - har inte kunnat bokas under våren och sommaren. 
Men de kommer att öppnas upp under hösten med möjlighet att hyra lokalerna 
igen. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller fortfarande. Vi kommer 
inte öppna upp café-verksamheten men det påverkar inte möjligheten att hyra 
matsalen. Det går rykten om att det ska bli ett pandemiförråd men det stämmer 
inte, det kommer bli precis som vanligt. Möjligheten att gå på café i 
kommunen finns med flera olika kommersiella alternativ. 

Arbetet med trygghetsfrågor och samarbetet med polisen fortsätter. Kommunen 
arbetar över kommungränser och över kontoren för att samarbeta och utföra ett 
förebyggande arbete. 

Våra unga verkar må bättre enligt Stockholmsenkäten trots pandemin vilket är 
glädjande att höra. Vi fortsätter arbeta för att det ska bli ännu bättre. 
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Fråga från Renate: Utredning finns nu att valfriheten man har att välja 
medicinsk fotvård ska försvinna, har fått många förfrågningar från äldre. Den 
medicinska fotvården är ute efter att tjäna pengar. Om man nu tar bort 
möjligheten att välja medicinsk fotvård, kan ha stora konsekvenser. Det ska 
underställas vårdcentralen. Vad säger kommunen? Kan ni yttra er? 

Svar: Har pratat om det på möten i regionen. Vet att regionen jobbar med 
frågan för att säkra upp kvalitetskontroll för de aktörer som ger detta. Tar med 
frågorna och framför i regionen. Ber om att de ska kontakta pensionärsrådet i 
regionen. 

Fråga från Anders: Torget 4, kommer skolköket vara kvar där vi har kurser? 

Svar: Vi har en dialog med utbildningskontoret om metodköken. Det kommer 
bedrivas undervisning under dagtid, och det blir kvar. 

 

Fråga från Johanna: Finns det något café i Bro för daglig verksamhet? 

Svar: Café Fjärilen finns kvar i Bro centrum och kommer att öppnas upp igen. 

§ 10 Pensionärsorganisationerna informerar 
Kaleva Seniorer - Johanna Partanen, Helena Haapa 
Johanna informerar om att föreningen har pausat sin verksamhet sedan i våras 
pga covid-19. Föreningen kommer att få lägga ner helt efter årsskiftet om de 
inte får hjälp ekonomiskt. Det finns idag ca 100 medlemmar och 
organisationen har funnits i 20 år. Finska pensionärer deltar inte i svenska 
pensionärsföreningar. 

Hemblas lokal måste sägas upp om de inte får ekonomiskt stöd. 

Kommundirektören ber att få återkomma i frågan om lokal. Det vore tråkigt 
om de behöver lägga ner verksamheten. Vi kan titta på en lösning men då 
behövs en separat konversation om detta. En total översyn av lokaler kommer 
göras under hösten.  

Tina Teljstedt nämner att vi är en kommun med finskt förvaltningsområde så 
det är viktigt att de finns kvar. 

SPF Vikningarna – Renate Bergfeldt 
Utöver de frågor som Renate skickat in i förväg så ställer hon frågan: Hur 
kommunen kan satsa så mycket pengar på konstverket ”Ping-pong”? Hur 
resonerar man i dessa pandemitider? 

Fredrik Kjos svarar att det är ett beslut som har fattats långt innan pandemin. 
Kultur- och fritidsnämndens presidium har fattat beslut om vilken konstnär och 
konstverk man skulle välja. Men beslutet är kopplat till det tidigare beslutet. 

Följdfråga: Hur bevakas den för att inte förstöras? 
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Svar: Alla kommunens anläggningar och installationer etableras utifrån höga 
krav på hållbarhet, livslängd och underhåll. Det gäller även konstverken i det 
offentliga rummet. Tyvärr inträffar ibland vandalisering och det är i första hand 
en polisiär fråga. Inför konstverkets invigning kommer vi arbeta med 
kommunikation kring verket och offentlig utsmyckning. Detta hoppas vi ska ge 
en ökad förståelse och kunskap om offentlig konst men också en acceptans 
kring verket i sig. Ping-Pong kommer att stå 7 m upp i luften på pelare vilket 
gör att det inte ska vara lätt att vandalisera.  I och med detta hoppas vi att 
verket kommer få bli det landmärke vi hoppas och med tiden en älskad symbol. 

 

PRO Kungsängen och Bro – Christer Norberg (Bro), Anders Eklund 
(Kungsängen) 
Anders informerar om att de har en del träffar i bland annat Marina 
föreningshus och hembygdsgården. Det har varit olika aktiviteter, ibland bara 
för att träffas och fika lite eller spela boule. Under hösten kommer de träffas 
för att gå ut i skogen och plocka svamp. 

Christer informerar om att de har haft årsmöte och de ser att det finns ett stort 
behov för aktiviteter. Men de har haft en del träffar och planerar en del 
höstaktiviteter också. Föreningen är under förändring då ordföranden inte orkar 
delta lika mycket av personliga skäl. 

§ 11 Frågor från pensionärsorganisationerna  
Frågor från SPF Vikingarna 
1 2018 antog Upplands-Bro en ny VA-plan för att förhindra framtida 

vattenläckor och övervakar kommunens vattenledningar med hjälp av 
kameror, mikrofoner och smarta vattenmätare. 
 
2020-09-09 publicerades att Stockholm vatten och avfall, SVOA, använder 
artificiell intelligens, AI (ett avancerat datorprogram) för att förutspå risken 
för läckor. Ett tjugotal kommuner, däribland Järfälla, har redan anslutit sig 
och får nu tillgång till AI-nätverket. 
 
Har eller kommer vår kommun att ansluta sig till övervakningsprogrammet 
AI? Vår Kommun har ju haft två kraftiga vattenläckor den senaste tiden 
trots befintliga övervakningsmetoder.  

 
Kommundirektören svarar: Kommunen har haft en lång resa med vattennäten. 
Våra ledningar finns antingen i Norrvattens regi, där vi vill att norrvatten ser 
över ledningar. 2018 antog vi en ny va-plan efter en lång tid eftersatt underhåll. 
Va-planen tillsåg att vi ska övervaka ledningar med olika teknik. Ett 20-tal 
kommuner, bland annat Järfälla, har anslutit till AI. Vår kommun ska överväga 
detta. Vi behöver se framåt, men vi måste gå på den aktör som står för 
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ledningen. Vi har flera dialoger med Norrvatten. Vi måste arbeta med att hitta 
bättre lösningar och kommer ifatt underhållet. Vi är på god väg, planen är 
2022.  

 
2 Hur många personer på Upplands-Bro äldreboende har dött i Covid-19? 
Svar: Vi har 18 konstaterade dödsfall MED Covid-19. Verksamheterna i 
kommunen har varit fri från smitta från tidig försommar. Två verksamheter har 
klarat sig helt ifrån smittan. 

 
3 Kräver kommunen att all personal som jobbar på Äldreboende ska prata 

och förstå svenska språket och även bära munskydd? 
Svar: Krav finns att personal ska behärska och förstå svenska språket i tal och 
skrift. Personal använder visir vid all kontakt med brukare närmare än två 
meter. Vid smitta eller misstänkt smitta används fullständig skyddsutrustning 
vilket även inkluderar munskydd. 

 

Frågor från PRO Kungsängen 
1. Äldreplanen som skulle revideras årsvis, men som inte har skett. 

Svar om äldreplanen: 

I Upplands-Bro kommun finns det en strategisk plan som anger mål och 
inriktning för äldreomsorgens verksamheter. Äldreplan 2014 - 2020 belyser 
åldersutveckling, behov av bostäder samt utvecklingen av behovet av insatser 
inom äldreomsorgen under perioden. Äldreplanen är en handling för att styra, 
förändra och förbättra kommunens äldreomsorg. Äldreplanen gäller 
fortfarande. Äldrestrategin kan komma att ersätta äldreplanen. 

 

2. Dags för en ny plan: 

Svar: Ja 
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3. Är ni intresserade av hur vi 70+are mår? 

Svar: Ja, berätta gärna utifrån ert perspektiv! Har ni data och siffror så tar vi 
gärna del av dem. I övrigt följer vi nationella och regionala analyser och 
mätningar. 

Följdfråga: Kan kommunen skicka ut en enkät om hur 70+are mår? 

Svar: Tror att frågan kommer att komma från länsstyrelsen. Ida tar med frågan 
till Regionnivå. 

 

4. Vilken är planen för äldredagen 1/10? 

Svar: Det är inte en tradition i kommunen att uppmärksamma just äldredagen. 
Vi har jobbat med alzheimerdagen och anhörigdagen. I år finns ingen plan för 
att uppmärksamma äldredagen men vi kan titta på det till nästa år. 

 

5. Var finns förebyggande enheten? 

Svar: På grund av Covid-19 har verksamheten var vilande. Förebyggande 
enheten finns kvar. Du läser mer om hur vi planerar att dra igång verksamhet 
här: https://upplands-bro.se/nyheter-2020/2020-09-22-nu-startar-aktiviteter-for-
aldre-pa-torget-4-i-kungsangen.html.  

Teknikbussen för seniorer 65+ i Upplands-Bro kommun. Under hösten besöker 
Förebyggande enheten olika delar av Upplands-Bro kommun. Förebyggande 
enheten hjälper dig med din hörapparat, mobiltelefon/surfplatta, videosamtal 
med anhöriga och hälsofrämjande samtal. (Se bilaga till anteckningarna). 

 

6. Förslag som inte registrerats (Medborgarförslag)? 

Svar: Vi besvarar löpande medborgarförslag. Vilka förslag avses? Är det något 
särskilt som vi behöver fånga? Vi tar med oss frågan. En strukturfråga, gör det 
enklare och tydligare samt ger ökad transparens. Alla bra förslag som kommer 
in ska upp. Bra att vi får in signaler att rutiner behöver fortsätta att arbetas med. 

 

7. Samråd som reglementet säger. Vill göra om och förbättra 
kommunikationerna så att informationen från kommunen kommer tidigare, 
så vi kan ta ställning till dessa i förtid, och ha en ömsesidig dialog på KPR-
mötet. 

Dialog: Föreningarna önskar mer samarbete och samråd gällande ärenden som 
ska behandlas i Äldre- och omsorgsnämnden. Pensionärsföreningarna skulle 
gärna ha mer samråd i alla nämnder i frågor som rör pensionärer. Helena ser på 
ett datum och bjuder in till ett möte med alla pensionärsföreningar samt Äldre- 
och omsorgsnämndens ordförande. 
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8. Förklara vad ordet " Samråd " betyder. 

Svar: När kommunen har tagit fram ett förslag på en detaljplan får sakägare 
som berörs av förslaget, länsstyrelsen, kommunala myndigheter och andra som 
har intresse av förslaget, möjlighet att lämna synpunkter. Detta kallas samråd. 
Samrådet är till för att samla information i ett tidigt skede av processen. 

Ett samråd är en obligatorisk del av detaljplanearbetet och går oftast ut på att 
samla in tidig kunskap om eventuella hinder eller problem som detaljplanen 
kan komma att stöta på. Sådana problem skulle kunna gälla föroreningar, 
dagvatten, risk för översvämningar och så vidare. Det kan också vara generella 
synpunkter på själva detaljplanen. I ett samråd är det bland annat länsstyrelsen, 
tillsynsmyndigheten och andra enskilda sakägare som kan antas bli särskilt 
berörda som bjuds in för att lämna sina synpunkter. 

Vem är sakägare? 

Alla har rätt att lämna in synpunkter men det är endast du som är sakägare som 
senare får överklaga en detaljplan. Sakägare är du om du till exempel bor i 
planområdet, äger fastigheter eller har andra rättigheter inom planområdet eller 
om du är granne till området. Som grannar räknas vanligtvis de som bor i en 
radie av 100 meter från planområdet. De som är särskilt berörda är oftast de 
som äger en tomt i, eller i anslutning till detaljplaneområdet. 

Detaljplanen bearbetas. 

Det första förslaget till detaljplan kan bearbetas utifrån den nya informationen 
och synpunkterna som kommit in under samrådet. Efter detta presenteras det 
slutliga planförslaget som ställs ut för en sista granskning. Även i detta skede 
kan ovan nämnda sakägare komma med sina synpunkter. 

Den färdiga detaljplanen antas sedan av kommunfullmäktige eller av 
stadsbyggnadsnämnden. Innan antagande skickas ett utlåtande till alla sakägare 
som lämnat in synpunkter som inte tillgodosetts i förslaget. 

Sammanfattningsvis skulle man alltså kunna säga att samrådet är till för att 
skapa en så bra och genomtänkt detaljplan som möjligt, där synpunkter och 
information tagits tillvara från alla berörda parter 
 

§ 12 Kommande möten 
• Onsdag den 4 november 2020 
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