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Plats och tid Gemaket 09:00-11:00 

  

   
Deltagare Fredrik Kjos (M) Ordförande 

Tina Teljstedt (KD) 

Anders Åkerlind (M) 

Anders Eklund (PRO Kungsängen) 

Yvonne Husén (PRO Kungsängen) 

Christer Norberg (PRO Bro) 

Gerd Gustafsson (SPF Vikingarna) 

Ulla Björklund (SPF Vikingarna) 
Anne Lantz (Kalevas Seniorer) 
Anne Koukkari (Kalevas Seniorer) 
 

  

Övriga deltagare Lindamari Nilsson, Sekreterare 

Helena Åhman, Socialchef 

Anna Hollstrand, Avdelningschef Äldre- och omsorgsavdelningen 
Mustafa Mukdat Latif, projektledare socialkontoret 
Kajsa Laurell, trygghetssamordnare 
Magnus Nilsson, kommunpolis Järfälla Upplands-Bro 
Mats Karlsson, projektledare upphandlingsenheten 
Maria Olsson Solmaz, kommunikatör 
Maria Acaldo, projektledare Omdaning Bro 
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§ 8 Kommunikationsenheten informerar – Ny 
hemsida 
Maria Olsson Solmaz, kommunikatör kommunikationsenheten 
Under förstudien för ny hemsida ställde vi oss frågan om vi kan hämta 
inspiration från andra branscher som till exempel e-handeln som har kunden i 
fokus. 

Samlat in data/fakta från både invånare och medarbetare. Ungefär 300 
uppgifter gavs ut till invånare att försöka lösa. En tredjedel kunde lösa 
uppgiften, en tredjedel kunde inte lösa den. Många uppgav att de hade gett upp 
och ringt Kontaktcenter. 

Summeringen är att det är svårt att hitta på hemsidan. Det är svårt att hitta på 
alla kommuners hemsidor. Det är komplext med så många olika verksamheter, 
frågeställningar och behov. 

Sökfunktionen kommer att förbättras och det kommer finnas fler sökord 
kopplade, oavsett om man stavar fel eller söker på äldre benämningar som till 
exempel dagis i stället för förskola. 

Pensionärer uppger att det är svårt att hitta aktiviteter för äldre och att det 
saknas samlad information.  

Det finns ett lagkrav om att kommunens hemsidor ska vara tillgängligt för alla. 
I dagsläget är inte hemsidan tillgänglighetsanpassad fullt ut, det går inte att få 
alla texter upplästa till exempel. Detta är en del som kommer förbättras i och 
med den nya hemsidan. Texter kommer att bytas ut och skrivas om. 

Ny hemsida ska lanseras under sommaren men inget datum är fastställt. 

Idéskisser är framtagna med bland annat en startsida som frågar om i vilken 
roll man besöker hemsidan. På så sätt kan man få information som riktar sig till 
den rollen, till exempel förälder/vårdnadshavare, företagare eller aktiv senior. 

Kontaktuppgifter till Maria Olsson Solmaz 
Tel.nr: 08-518 321 81 
Maria.OlssonSolmaz@upplands-bro.se 

§ 9 Trygghetsavdelningen och närpolisen 
informerar – Medborgardialog 
Kajsa Laurell, trygghetssamordnare och Magnus Nilsson, kommunpolis 
Järfälla Upplands-Bro 

• Medborgarlöfte 2015 - polisen och kommunen jobbar tillsammans 
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• Samverkansöverenskommelse 

• Effektiv samordning för ökad trygghet (EST) 

• Medborgarperspektiv 

• Vill ha in synpunkter från seniorer utifrån deras perspektiv genom 
dialoger, medborgardialoger. 

Kontaktuppgifter till Kajsa Laurell 
Tel.nr: 08-410 793 11 
E-post: kajsa.laurell@upplands-bro.se 

§ 10 Upphandlingsenheten informerar - 
verksamhetssystem till Utbildnings- och 
Socialkontoret 
Mats Karlsson, projektledare upphandlingsenheten 
PP-presentation visas (bifogas protokollet). 

Ett nytt verksamhetssystem inom utbildnings- och socialkontoret ska 
upphandlas. Projektet befinner sig i förstudie och lösningsfaserna. I dagsläget 
genomförs arbetsseminarium (Workshops) med socialkontorets olika 
verksamheter.  

• Omvärldsbevakning: 

- Andra kommuner 

- Leverantörer 

- SKR (Sveriges kommuner och regioner) 

• Medborgarinflytande genom dialog 

- Dialogen erbjuds via digitala medier eller traditionella möten. 

- Inspel och åsikter kan skickas per post eller via e-post.  

Kontaktuppgifter till Mats Karlsson 
Tel.nr: 08-410 793 36 
E-post: mats.karlsson@upplands-bro.se  

§ 11 Information Omdaning Bro 
Maria Acaldo, projektledare för Omdaning Bro 
PP-presentation visas (bifogas protokollet). 

Planprogram och detaljplan läggs ut på samråd till hösten. 
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De fyra samverkansexploatörer är bostadsutvecklare. 

Vinterrum - Ulrica Berglöf Lilja, projektledare för Vinterrum håller på att 
sammanställer hur det ska se ut (design fas). 

Jobbar med trygghetsfrågor. 

Nya Bro IP – planering kommer att påbörjas. 

§ 12 Ordförande informerar 
Fredrik Kjos, Ordförande 
Tackar för tema-ärendena och lämnar över ordet till Socialchefen.  

§ 13 Socialchefen informerar 
Helena Åman, Socialchef 
Covid-19 är inte över och det finns kvar restriktioner inom vård och omsorg. 
Munskydd ska alltid användas. Uppmaning till anhöriga att man ska vara helt 
frisk och att man ska följa de instruktioner som man får när man besöker 
boenden, daglig verksamhet och annan verksamhet inom socialtjänsten. 

Lansering av vaccin som håller längre än tre månader.  

Ingen smittspridning just nu. 

Glädjande besked om att kommunen kan erbjuda 400 feriejobbsplatser denna 
sommar. 

Socialchefen presenterar Mustafa Mukdat Latif som är nyanställd på 
socialkontoret och arbetar som projektledare för projektet ”Äldrevänlig 
kommun”.  

Verksamhetsplanen tar upp att vi ska ha en handlingsplan för att ha 
förutsättningar för att bli en äldrevänlig kommun. Äldreplanen kommer ersättas 
av den nya handlingsplanen. 

För att bli en Äldrevänlig kommun finns åtta fokusområden:  

1. Utemiljöer och byggnader.  

2. Kollektivtrafik och vägar.  

3. Bostäder.  

4. Social delaktighet.  

5. Åldersdiskriminering. 

 6. Arbete, sysselsättning och medborgardeltagande.  

7. Kommunikation och information samt. 
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 8. Vård, omsorg och service 

Kontaktuppgifter till Mustafa Mukdat Latif 
Tel.nr: 08-410 793 82 
E-post: mustafa.mukdatlatif@upplands-bro.se 

 

§ 14 Pensionärsorganisationerna informerar 
PRO Kungsängen - Anders Eklund, Yvonne Husén 
Intensiv period där föreningen har fullt upp med olika möten och aktiviteter.  

Verksamhet sedan föregående KPR: 

- Öppet hus på måndagar mellan 10–12 i Kontakten 

- Visat filmer i Ekhammar. 

- Årsmöte i mars och månadsmöten i februari och april. Alla möten med 
underhållning. 

- PUB:ar i Hembygdsgården vid två tillfällen. 

- Kortspel i Kontakten varannan måndag. 

- Resa till stan, Nya Slussenbron och Gamla Stan 

- Café 

Kommande program: 

- PRO Riks kampanj för Högre Pensioner m.m. 

- Månadsmöte med inbjudna kommunpolitiker som får frågor om framtiden 

- Stadsvandring på Söders Höjder 

- Bioföreställning 

- Kortspel under hela sommaren 

- Sillunch i Hembygdsgården 

- Uppskattningsresa för funktionärer (till Gustavsberg) 

- Månadsmöte i Hembygdsgården tillsammans med PRO Bro 

- Månadsmöte i juli på Hembygdsgården och i augusti på Gröna Udden 

PRO Bro – Christer Norberg 
Fullt upp med olika möten och aktiviteter.  
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SPF Vikningarna – Gerd Gustafsson och Ulla Björklund 
• Kommande intensiv period. 

• Den 28/4 anordnades en Pub-afton på hembygdsgården. 

• Planerad Ålands-resa den 29/6. 

• Synpunkt om att torget i Kungsängen är fint men att man saknar 
sittplatser i skugga. 

• Förslag på placering av parkbänkar i utefter promenadstråk i Bro och i 
Kungsängen. 

• Överlämnar en karta med förslag på "Hälsans stig" i Bro och 
Kungsängen. 

• Synpunkter om brister kring färdtjänsten i kommunen. 

Kalevas seniorer – Anne Lantz och Anne Koukkari 
Mycket aktiviteter på gång. Ny styrelse i föreningen med Anne Lantz som 
ordförande. 

§ 15 Frågor från pensionärsorganisationerna 
Frågor från PRO Kungsängen: 
1 Nya boenden i Bro, vad hände?  

– Kommunala bolaget anser att det inte finns lämpliga platser som man 
snabbt kan komma i gång med att bygga trygghetsboende. Det finns en 
aktör som är intresserad av att bygga i Bro. Ett intentionsavtal kan komma 
att tecknas med en aktör gällande Tegelhagen. 

2 Möteslokaler inför hösten?  
– Utgår då frågan är besvarad sedan tidigare. 

3 Skyddsrum på kontaktcentrum! Karta bör finnas tillgängligt i pappersform 
på kontaktcentrum ifall inte tekniken fungerar eller att den enskilde inte 
kan nyttja tekniken.  
– Socialchefen tar med förslaget till Kontaktcentrum. 

4 Torget Kungsängen (livligare).  
– Kommunen har fått in en idé som vi jobbar med. Olika aktiviteter på 
torget har fått stå tillbaka på grund av pandemin. Matvagnar och 
torghandlare skapar lite mer liv på torget vilket är trevligt. Det finns tankar 
på ”fest” på torget. Planerna har dock stannat av i och med pandemin. 

5 Äldreplanen?  
- Ersätts av en ny handlingsplan. 
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§ 16 Kommande möten 
• 30 augusti 2022 
• 7 december 2022 
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