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Plats och tid Kommunhuset, Gemaket samt Teams kl. 13:00 – 13:45 
Deltagare Ledamöter  

 Martin Normark (L), Ordförande 
Socialnämnden  
Kerstin Ahlin (S) 
Birgitta Dickson (M) 
Lilja Johansson Lindfors, HjärtLung 
Järfälla/Upplands-Bro 
Lars Kling, Anhörigföreningen  

 

 
 
Övriga deltagare 

 
 
Ida Texell, kommundirektör 
Helena Åman, socialchef 
Sara Wiesner, sekreterare 
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§ 1 Ordförande informerar 
Martin Normark går in som ordförande istället för Fredrik Kjos. 

Martin inleder mötet med att hälsa alla välkomna. Han konstaterar att Covid 
har påverkat oss alla i större utsträckning än vad någon hade kunnat räkna med, 
och att nya och skarpare direktiv är på gång. Kommunen arbetar med att 
analysera vad detta innebär för kommunens verksamheter.  

 

§ 2 Kommundirektören informerar 
Ida Texell. 

Ida meddelar att Upplands-Bro kommun har haft ett år som inte liknar något 
tidigare. Hela året har färgats av hanteringen av Covid. Kommunen har haft, 
och har fortsatt utmaningar att leverera god verksamhet och upprätthålla dess 
funktionalitet. 

Ida tackar alla för fint och gott samarbete under året. Hon har en stor förståelse 
för hur hårt detta år har varit. Ida tackar för hur hela kommunen och 
närvarande organisationer har bidragit för att gemensamt hantera denna kris på 
bästa möjliga vis. 

Vidare informerar Ida om att kommunen sedan sommaren har lagt ett stort 
fokus på barn och ungas livsförhållanden, då detta är en grupp som drabbas 
hårt under kriser. Kommunen arbetar med långsiktiga mål för att skapa en 
hållbar livsmiljö. 

Ett exempel är det Sverige-unika samarbete kommunen har med Sparks. Det är 
en organisation som bland annat har utformat en app där unga kan testa olika 
aktiviteter och på så vis få ett sammanhang, vilket bidrar till en ökad 
livskvalitet för barn och unga. 

Ida går vidare och informerar om att det i förra veckan var 
Kommunfullmäktige. En utmanande situation då man inte kan ses fysiskt. 
Fokus under Kommunfullmäktige var på hur kommenen skapar ett hållbart 
Upplands-Bro.  

Det beslutades om sex övergripande mål: 

1. Stärka demokratin 

2. Meningsfullt åldrande 

3. Lustfyllt lärande 

4. Hållbar hälsa och liv 

5. Hållbart samhällsbyggande 

6. Valfrihet och konkurrensneutralitet 
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Andra delen av Idas presentation handlade om det aktuella läget gällande 
Covid. Kommunen har byggt om sin webbsida, för att lättare kunna 
kommunicera den senaste informationen gällande Covid. Informationen 
uppdateras löpande.  

Flera av kommunens verksamheter påverkas av de allt mer strikta 
restriktionerna.  

- Biblioteken stänger helt för besök 

- Simhallen stänger helt för motionärer 

- Gymmet i Brohuset stänger 

- Samlingssalar/ matsalar/ mötesplatser stängs helt 

- Fritidsgården i Bro stänger 

- Samlingssalarna Flora och Torget 4 är tillsvidare stängda 

- Det råder besöksstopp inom äldreomsorgen. 

 

En stor skillnad från i våras är nu att även unga vuxna omfattas på ett tydligare 
sätt. 

Det stora fokuset i regionen är att få smittspridningen att trappa ner. Siffrorna 
idag visar att tillgången på IVA platser är relativt god, och att läget är 
förhållandevis stabilt. 

 

§ 3  Kontorschefer informerar 
Helena Åman, Socialchef. 

Helena informerar att det ligger ett stort fokus på Covid. Kommunen har infört 
en stark avrådan att besöka LSS-verksamheter och det råder besöksstopp på 
äldreboenden. Besöksstopp är samma formulering som Stockholm stad 
använder, och det innebär en mycket stark avrådan att besöka våra äldre.  

Vidare informerar Helena om att det just nu är ett ganska stort personalbortfall 
fram för allt inom hemtjänsten. Detta påverkar verksamheterna i stor 
utsträckning och innebär att vi kan behöva prioritera mellan insatserna. Dock 
vill Helena understryka att kommunen arbetar hårt för att upprätthålla 
verksamheterna så långt som möjligt. 

Förebyggande verksamhet har gått över till helt digitala insatser. Kommunens 
dagvård för personer med demenssjukdom bygger på små grupper med max 5 
personer inklusive personal. De använder skyddsutrustning och strikta Covid 
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rutiner. Verksamheten har inte stängt helt än då detta är en grupp som far illa 
om de inte får sin dagvård. 

Verksamheterna planerar just nu inför julen, hur de ska hantera bemanningen 
samt tillgänglighet utifrån regionens perspektiv mm. 

I övrig jobbar verksamheterna med verksamhetsplaner och budget. 

 

§ 4 Information från föreningarna 
Lilja Johansson Lindfors, HjärtLung Järfälla/Upplands-Bro: 
Lilja informerar om att organisationen har haft boule, men många medlemmar 
har inte haft möjlighet att ta sig dit, så transport är svårt att lösa. De har haft 
styrelsemöte med HSO på distans. 

 

Lars Kling, Anhörigföreningen: 

Lars informerar om att de har ställt in många evenemang under året. De hade 
en träff nyligen där de grillade korv vid Lillsjön. På måndag ska de ha 
styrelsemöte där de ska fortsätta planera inför nästa år, utifrån förutsättningarna 
med Covid. 

 

§ 5 Övriga frågor 
 

 

§ 6 Nästa sammanträde 
Ordföranden går igenom de föreslagna sammanträdestiderna för 2021, ingen 
har några invändningar.  

Nästa möte blir: 

- 10 februari 13:00-15:00 
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