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Ordförande informerar

Camilla inleder mötet med att uppmärksamma den pågående valrörelsen samt
poängterar att kommunens organisation rullar på som vanligt. Budgetar sätts i
kommunens olika nämnder och deras budgetförslag diskuteras i november.
Camilla uppmärksammar även ett rån mot ICA i Kungsängen Centrum
fredagen den 31 augusti 2018, runt 21-tiden. En gärningsman greps av polisen
och utredning samt eftersökning av ytterligare gärningsmän pågår, butikens
anställda var i tryggt förvar under rånförsöket. Kommunen har varit i kontakt
med ICA-butikens ägare och diskuterat brottspreventiva åtgärder. Kommunen
har bland annat efterfrågat närvaro av ordningsvakter, både för Bro och
Kungsängen Centrum, denna ansökan har dock avslagits. Det finns även
ansökan om övervakningskameror, men då tillstånd beviljas av polisen med
ansvar för hela Stockholms län prioriteras inte Upplands-Bro, andra kommuner
betraktas som mer angelägna. Ytterligare ett rån skedde i Sportbaren tisdagen
den 4 september 2018, kommunen har inte hunnit tala med ägare och personal,
men ärendet ska utredas.
Innan sommaren genomfördes en trygghetsinventering vilket resulterade i flera
förslag för att skapa en tryggare och mer brottsförebyggande miljö i
kommunen. Kommunen har även rekryterat en hållbarhetsstrateg som tidigare
varit anställd på Brottsförebyggande rådet (BRÅ), vars uppdrag är att ta fram
strategier för att skapa mer samordning och trygghet. Camilla underrättar om
att trygghetsarbetet trappats upp på många områden. Kommunen arbetar med
att se över bostadsområden, arbetslösheten, näringslivsarbete, arbeta med
ungdomar, växla upp sociala insatsgruppen, droginformation med mera. Målet
är en tryggare kommun och att alla ska våga vara ute på kvällarna.
Camilla har även fått frågor om ombyggnationen på torget. Omförhandlingar
har inneburit att bygget dragit ut på tiden men beräknas vara klart våren 2019.
Rådet beslutar även att bjuda in projektledaren till nästa tillfälle, avseende
tidigare fråga om soffor utan ryggstöd. Camilla har även fått frågor om
nyetablering av en PREEM-mack mittemot LIDL i Norrboda, vilket varit ett
stillastående projekt. Camilla konstaterar att det är oklart om eller när macken
öppnar och informerar även om att marken inte är kommunal. Det förs även en
diskussion om en utveckling av Brunna området vilket bland annat ska
innebära fler bostäder samt förutsättningar för verksamheter och möjligtvis
hotell. Kommunen har mottagit återkommande klagomål, framför allt från
boenden på Ringvägen, efter buller och sprängningar i Kungsängen.
Varierande ljudnivåer beror på olika orsaker bland annat olika typer av
bergarter och laddningar. Kontroller och kontakt med boenden sker
kontinuerligt.
Kultur- och fritid har öppnat anbud om en aktivitetspark. Att parken ska
anläggas är färdigställt men tidsplan är ännu inte upprättad. Hans ställer sig
undrande till rykten om planer på att flytta järnvägsparken. Camilla bekräftar
diskussionerna i syfte att göra parken mer tillgänglig för fler invånare, men
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påpekar att det ännu inte finns några planer. Tekniska nämnden har gjort beslut
i att göra en parkeringsinventering.

§ 13

Kommundirektören informerar

Karl inleder med att informera om att kommunen växer snabbt och det har
skett en befolkningsökning på 4% under ett år. Kommunen är till
befolkningsantal snabbast växande i hela landet vilket betraktas som kul men
utmanande.
Karl informerar sedan om valet. Kommunen har även på detta området tagit
hänsyn till tillgänglighetsfrågor. Exempelvis har lokaler har bytts för att öka
tillgänglighet men även förtidsröstning, budröstning och ambulerande
röstmottagning är ett resultat av detta. Ambulerande röstmottagning riktar in
sig till äldre och funktionshindrade. Hittills har det skett ett 20-tal hämtningar,
dock finns en uppfattning om att det inte många känner till att ambulerande
röstmottagning är tillgängligt som alternativ. Karl rapporterar även att det igår
var 3500 av 21 000 röstberättigade som hade förtidsröstat.
Ingegerd undrar hur kommunen arbetar för att i takt med befolkningstillväxten
utveckla kommunikationer. Camilla menar att kommunen gör mycket på
många områden för att anpassa sig till antalet invånare, exempelvis byggs ett
nytt äldreboende, samt flera planer på nybyggnationer av förskolor, skolor,
hyresrätter, bostadsrätter. Camilla påpekar även att kommunen fått allt fler
erbjudanden från välfärdsföretag och byggherrar vilket är relativt nytt som
även pekar på att Upplands-Bro blivit mer eftertraktat. Befolkningstillväxten
beror till viss del på att kommunen tagit emot flyktingar, men antalet har
trappats ner. Den större delen nyinflyttade invånare består av människor som
flyttat till Upplands-Bro från andra delar av länet och landet. Camilla
återknyter till frågan och instämmer vid att bättre och fler kommunikationer
därför är aktuellt och ett vändspår i Bro diskuteras. Planer som dessa behöver
dock även förhandlas med vägverk och banverk. Hans påpekar att fler
vårdcentraler efterfrågas i samband med befolkningstillväxten. Efterfrågan
beror både på grund av att invånare vänder sig till andra vårdcentraler men
även för att det är ett högt tryck och långa väntetider på befintliga
vårdcentraler.
Karl upplyser rådet om att en ny socialchef ska rekryteras, Eva Folke ska efter
7 år i kommunens tjänst pensioneras. Eva påpekar att en stor förändring har
skett under denna tid och Hans hälsar att beskedet är tråkigt eftersom Eva gjort
en mycket bra insats och skickar sina lyckoönskningar. Camilla upplyser rådet
senare under mötet att rekryteringsprocessen för en ny socialchef är igång.
Rekryteringsbolaget gick under förra veckan igenom kandidater varvid man
fann 34 sökande med matchande kravprofiler. Ett högt antal sökande med
kvalificerade kravprofiler visar på ett gott rykte för kommunen som
arbetsgivare. 8 kandidater ska intervjuas nästa vecka.
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Kontorschefer informerar

Eva Folke, Socialchef
•

•

Kort rapport om sommaren:
Eva informerar om den ihållande värmen som har påverkat brukare,
klienter och medarbetare. Sommaren har trots detta fungerat bra i
verksamheterna. På äldreboenden och i hemtjänsten har personalen
försökt underlätta för brukarna för att erbjuda svalka och skapa en mer
behaglig temperatur. Eva ger en eloge till personalen som varit på tårna
för att ge brukarna en bättre tillvaro i värmen. Trots bra hantering görs
en översyn för att utveckla beredskapen till nästa sommar.
Även förteckning över hjärtstartare meddelas:
På https://www.hjartstartarregistret.se/#/ finns alla registrerade
hjärtstartare i kommunen.
Hjärtstartare finns i följande kommunala anrättningar:
Kungsängen
Kommunhuset
Vuxenutbildningen
Marina Föreningshuset
Ekhammarshallen
Ekhammarsscenen
Ubg sporthall
Kungsängens IP
Hagnäs hallen
Kretsloppscentralen Brunna
Bro
Simhallen
IP Bro
Hällkana
Upplands Bro ryttarförening
Kretsloppscentralen Skällsta
Fanns en på Lillsjöbadet, men det är borttagen eftersom huset inte finns
kvar.

Alf Andersson lyfter problematiken kring Norrgårdens innergård. På
innergården finns en grusgång vilket begränsar framkomligheten för
rullstolsburna. På innergården finns även en gåträningsmaskin vilken blir i
princip obrukbar när framkomligheten till maskinen är begränsad. Eva upplyser
om att verksamheten har kontaktat Upplands-Bro hus angående asfaltering av
delar av innergården.

§ 15

Information från föreningarna

Hans- Handikappförbundet
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HSO har informerat att namnet för organisationen i Upplands-Bro ska
kvarvara. HSO kan inte bestämma eller ändra lokala namn. Hans
upplever att det finns ett stort problem att rekrytera nya och yngre
medlemmar. Han menar att organisationen betraktas som en
pensionärsorganisation, vilket inte är syftet eftersom målgruppen är
funktionshindrade. Hans efterfrågar därför yngre medlemmar till
styrelsen.

Ingegerd- Hörselskadades riksförbund
•

Ingegerd förklarar att Järfälla/ Upplands-Bro inte kommit igång med
arbetet ordentligt efter sommarens avbrott. Hon menar dock att det
finns vissa aktiviteter planerade.

Lilja- Riksförbundet HjärtLung
•

Efterfrågar kartläggning av hjärtstartare. Camilla påpekar även att det
finns en efterfrågan om utbildning för hjärt- och lungräddning. Lilja
upplyser om att de genomfört uppskattade utbildningar.

Alf- Anhörigförening
•

Under hösten sker löpande anhörigstöd samt följande inplanerade
aktiviteter:
- 21 september Alzheimerdag i Kulturhuset i Kungsängen där
Anhörigföreningen deltar.
- v. 40 inträffar nationella anhörigveckan:
1 oktober 18:00, Stora scenen, teaterföreställning Skuggsyskon som
ger inblick i anhörigfrågor.
4 oktober 16:00-20:00, Stora scenen, blandade aktiviteter för att
uppmärksamma Anhörigveckan. Föreläsning av Gunilla Matheny,
om anhörigfrågor samt patientrådet närvarar.
- 8 november 18.00, Kontakten, Anette Holm och Madeleine
Cronfalk berättar om arbete med terapihund.
- 8 december, 13.00, Dagcentralen, Jul- och Nobelfest.

Kerstin- Synskadades Riksförbund
•

SRF Järfälla/Upplands Bro firar 40-årsjubileum 17 september vilket
firas med en lunch för medlemmar. Löpande sker sedvanliga
medlemsmöten och en Julfest finns inplanerad.

Gemensamt för flera av föreningarna är problematiken kring nyrekrytering av
yngre medlemmar. Under mötet nämns olika tankar om varför färre unga väljer
att vara aktiva eller engagera sig i dessa föreningar. Lilja hävdar även att hon
fått uppfattningen av att många vill stödja föreningen men att de inte engagerar
sig på högre nivåer eftersom de inte är ”sjuka”. Hans menar att problemet är så
pass allvarligt att det är ett hot mot den lokala verksamheten, samt att den
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annars i framtiden kommer behöva bedrivas i större regi. Området avslutas
med en uppmuntran från Camilla som påpekar att de är viktiga föreningar.

§ 16

Övriga frågor

Många av de inledningsvis övriga frågor som var planerade har under mötets
gång behandlats, exempelvis hjärtstartare, innerområdet på Norrgården med
mera. Den fråga som återstod var från Hans och den gällde offentliga toaletter i
Bro och Kungsängen centrum. Hans efterfrågar att fler toaletter offentliggörs.
Han förstår att det finns anledningar till att antalet offentliga toaletter inte är så
många vilket i många fall kan vara sabotage och underhåll samt att de brukas
av tiggare och alkoholister. Hans menar dock att det är bättre med offentliga
toaletter än att behoven uträttas på andra ställen. Inkontinensbesvär gör att
offentliga toaletter är behövliga och att de behöver vara mer synliga. Tekniska
kontoret svarar efterfrågan med att de inte har någon tillgänglig förteckning
över detta. Efter kontakt med kultur- och fritidskontoret lämnas• en
förteckning över offentliga toaletter som de ansvarar över:
”[…] Sammanfattning av det vi kan bidra med:
Toaletterna på de olika anläggningarna är till för besökare till anläggningarna.
Toaletter finns i Brohuset (3 stycken).
Toaletter finns i kommunhuset.
Toalett finns i Kulturhuset.
Torrtoaletter finns på Hällkana och Lillsjön.
Sommartid på övriga badplatser finns det ”holken” (en av dessa
tillgänglighetsanpassad, finns på Frölunda badplats.).”
Diskussion om vårdcentraler är återkommande under sammanträdet. Tillväxten
har gjort att både privata och offentliga aktörer är intresserande av att etablera
sig i Upplands-Bro. I och med det fria vårdvalet, vilket innebär att man inte
behöver gå till vårdcentraler i det län man är bosatt i, listar sig många invånare
på vårdcentraler i andra kommuner och län. Dock finns problem med att
vårdinformationen inte överförs till alla vårdcentraler, vilket beror på att alla
vårdcentraler inte använder samma datasystem. I många fall har detta löst sig
men det finns ett pågående arbete.
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