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Plats och tid Gemaket 09:00-11:00 

  

   
Deltagare Fredrik Kjos (M) Ordförande 

Tina Teljstedt (KD) 

Anders Åkerlind (M) 

Kerstin Ahlin (S) 

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 

Ida Texell, Kommundirektör 

Helena Åman, Socialchef 
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§ 25 Ordförande informerar 
Fredrik Kjos (M), kommunstyrelsens ordförande informerar om: 
Alliansen styr kommunen även denna mandatperiod och det är första gången i 
kommunens historia som det sker två mandatperioder i rad. 

Budgeten (kommunplanen) flyttades till efter valet ifall det skulle blivit ett 
skifte i styret. Budgeten kommer beslutas på kommunfullmäktige den 14 
december 2022. Budgetförutsättningarna för 2023 ser annorlunda ut och 
kommer att påverka oss. Skattesatsen sänktes under föregående mandatperiod. 

§ 26 Kommundirektören informerar 
Ida Texell, kommundirektören informerar om: 
Arbetet fortsätter med kommunplanen och budget för 2023. Målen för 
verksamheterna beslutas på kommunfullmäktige den 14 december 2022 kl. 
15.00. Sammanträdet är öppet för allmänheten. 

Förtydligat mål om värdigt åldrande – ”Äldrevänlig kommun”. 

PP-presentation, bifogas till protokollet: 

- Energiläget - vatten och el 

- Säkerhetsläget 

- Nato 

- Livgardet i vår kommun, vi jobbar vidare med säkerhetsfrågor 

- Näringsliv - stöttar lokala företag 

- Rufs 2050 – regional utvecklingsplan (kommunstyrelsen kommer 
behandla ärendet) 

§ 27 Socialchefen informerar 
Helena Åman, socialchefen informerar om: 
Kommunplan – påbörjat dialog inför kommande år och nämndplan för 
verksamheten år 2023. 

Broddar delas ut till personer som är 75 år eller äldre. Finns att hämta ut i 
Kontaktcenter både i Bro och i Kungsängen. Information om detta finns på 
hemsidan, Facebook och även i lokaltidningen Mitti. 

Fixartjänsten är en gratis tjänst för personer som är över 70 år eller som har 
särskilda behov. Man kan be om hjälp med till exempel att byta glödlampor så 
man undviker att falla från stolar eller stegar. För beställning av fixartjänsten 
mejlar man till kommun@upplands-bro.se.  

mailto:kommun@upplands-bro.se
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Snöskottning är också en tjänst som kan beställas för personer över 70 år eller 
som har särskilda behov. Dock är denna tjänst inte gratis, den kostar 110 
kr/timme. För att få hjälp med snöskottning och sandning till exempel utanför 
entréer, brevlådan eller fram till soptunnan så kan man mejla till 
kommun@upplands-bro.se.  

En fråga som lyfts är om ljud/hörselslingor i kommunens lokaler och en 
kartläggning efterfrågas.  

Socialchefen meddelar att det lyfts en fråga om ljud/hörselslingor i kommunens 
lokaler och att en kartläggning har efterfrågats. Detta är en fråga som lyfts vid 
flera tillfällen. Det finns lokaler med hörselslingor men det framgår inte så 
tydligt vart det finns. Gemaket i kommunhuset och stora scenen i kulturhuset 
har hörselslingor. Socialchefen återkommer med mer information om vilka 
lokaler som har hörselslingor. 

SPF har lyft fram ett hemtjänstindex – information, biståndshandläggning, 
utförare, stöd och utveckling. Upplands-Bro har plats 274 bland kommunerna. 
En analys kommer att göras för att se varför det ser ut så och därefter 
presentera en handlingsplan. 

§ 28 Pensionärsorganisationerna informerar 
SPF Vikningarna – Gerd Gustafsson  
Pensionärsföreningarnas största syfte är att bryta isoleringen och förebygga 
psykisk ohälsa. 

Aktiviteter som anordnas är bridge, boule och läsecirkel.  

Ska starta upp en paddelgrupp. 

Hemsidan – över lag positiva kommentarer. 

Program för våren är klart med massa aktiviteter.  

SPF Vikingarna - Ulla Björklund 
Julbelysningen på Kungsängens torg – trevligt och känns tryggt. Fredrik Kjos 
berättar att det är LED-belysning bra för miljön och energiförbrukningen. 
Ljuset gör att det lyser upp i mörkret och upplevs tryggare. 

Förebyggande enheten, kurs i mobilbruk är väldigt uppskattat. 

Vaccinering Covid och influensan 

Plogningen i centrum – Tallrisvägen dåligt plogat. Svårt att ta sig fram. 
(Fredrik Kjos svarar att det är fastighetsägaren som har ansvaret) 

PRO Kungsängen - Anders Eklund, Yvonne Husén 
Har startat upp matlagningskurs men är begränsad med lokaler. 

mailto:kommun@upplands-bro.se
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- Socialchefen berättar att det finns undervisningskök i skolorna som 
eventuellt går att nyttja. Något som får undersökas närmare.  

Våren är fullbokad. 

Anordnar ärtsoppsmiddag som en social verksamhet. 

En gång i månaden åker de in till Stockholms stad och går på museum eller 
liknande. 

Saknar kunskap om mobilt bruk.  

Luciafirande nästa vecka då elever från Bergaskolan kommer till Torget 4. 

Styrketräning i Upplands-Brogymnasiet. 

Bjudit in Regionen som kommer berätta om deras arbete. 

PRO Bro – Christer Norberg 
Har aktiviteter gemensamt med PRO Kungsängen. 

Gå-fotbollen är en ny aktivitet. 

Julbord i florasalen. 

Kalevas seniorer – Anne Lantz och Anne Koukkari 
Julbordskryssning till Åland. 

Öppet hus på måndagar med kortspel och handarbete. 

Anordnar fler aktiviteter som promenader, karaoke och bingo. 

En gång i månaden lagar de mat. 

§ 29 Frågor från pensionärsorganisationerna  
1. Äldreboendet Hagtorp:  
- Socialchefen meddelar att de tagit fram en skrivelse om arbetet med 

Hagtorp. Parallellt med det finns ett ledamotsinitiativ och ska behandlas 
i nämnden under våren. Kommunen har upphandlat driften med 
Attendo och tecknar avtal som löper fram till 2024. Uppföljningar är 
gjorda och de visar att vi inte kan avbryta avtalet. 

2. Vårdcentralen i Kungsängen (massiv kritik): 
- Socialchefen berättar att dialog förs med vårdcentralerna i kommunen. 

Det är en regionsfråga men kommunen kan fortfarande lyfta frågorna. 
- Anders Åkerlind, vice ordförande och Tina Teljstedt, ordförande i 

äldre- och omsorgsnämnden ska besöka chefen på Kungsängens 
vårdcentral för att diskutera den inkomna kritiken. 

3. Kommunikationerna i kommunen: 
- Bussar går inte överallt. Till exempel till vårdcentralen och till stora 

Coop i Kungsängens handelsplats. 
- Regionen ansvarar för SL-trafiken. 
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- Planen att införa busstrafik på Pettersbergsvägen förbi Kungsängens 
handelsplats har inte kunnat genomföras på grund av tunnel som skapat 
problem. Vi har inte hört om några nya planer kring detta. 

 

§ 31 Förslag på sammanträdestider 2023: 
Föreslagna sammanträdestider för 2023 ändras och fastställs enligt nedan: 

• 8 februari 2023 ändras till 7 februari 2023 
• 3 maj 2023 
• 12 september 2023 
• 6 december 2023 
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