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

 Fredrik Kjos (M), Ordförande 
Martin Normark (L), Ordförande 
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Lars-Åke Kling, Anhörigföreningen  
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Agneta von Schoting, avdelningschef Social- och 
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§ 1 Ordförande informerar 
Fredrik Kjos öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

Informering av omdaning Bro: en stor samhällsförändring av centrala Bro för 
förbättrade förutsättningar i samhället.  

Två parallella spår: 

1. Fysisk planering: förändringar i centrala Bro. Vi har gjort en förstudie 
som kopplats ihop med FÖP Bro med en fördjupad översiktsplan över 
centrala Bro. Det sker ett samarbete med skolan i Bro kring hur elever 
och föräldrar ser på hur Bro kan utvecklas. Fokus ligger på att minska 
segregationen och skapa en mer trygg och integrerande högstadieskola. 
Högstadieskolan ligger mellan två utsatta områden men ska flyttas till 
ny plats.  

2. Delaktighet i lokalsamhället i Bro. Arbetet sker genom trygghetscenter 
som ska öppna upp, ökad lokalservice och samtal kopplat till trygghet 
och otrygghet. Även BID, samarbete mellan lokalsamhälle, näringsliv, 
fastighetsägare och kommuner. 

Det samlade greppet för arbetet med omdaning Bro – siktet är att arbetet ska 
vara i hamn år 2030. Vi har bjudit in alla partier för samtal och för att delta i 
processen. Det är ett öppet forum för dialog över en lång tid angående 
förändringarna som behöver ske och till skillnad från hur det såg ut förra 
mandatperioden så ska alla partier nu ha insynsmöjligheter. Kommunen har 
anställt en projektledare som leder arbetet för att få full fart på processen. 
Mätningar och jämförelser som görs mellan Upplands-Bro kommun och andra 
kommuner visar att alla våra pilar pekar kraftigt år rätt håll. Vi är en välmående 
kommun just nu. Mycket är Idas förtjänst. 

Informering av Visit Upplands-Bro: 

Fredrik Kjos informerar om initiativet kring visit Upplands-Bro. Under 
pandemins inledning var restaurangbranschen i ett nattsvart läge. Många av 
företagen i kommunen gick från att ha massor av kunder till att ha inga kunder 
alls över en natt. Fredrik kallade in till dialogmöte med näringslivet i 
kommunen för att se vad vi kunde göra åt situationen för företagarna. Under 
mötet fångade företagarna upp en idé kring att samla ihop allt som finns att 
göra och uppleva i Upplands-Bro kommun – vilket har resulterat i hemsidan 
visitupplandsbro.com. Hemsidan fungerar som ett stärkande av kommunens 
besöksnäring, caféer och restauranger. På hemsidan finns en samling av företag 
för att visa upp vad som finns att uppleva i kommunen, med oändliga 
möjligheter att upptäcka näringslivet. Mer information om initiativet går att 
hitta på kommunens hemsida. Det är väldigt roligt att en idé som föddes under 
en av de absolut mörkaste dagarna i början på pandemin kan resultera i något 
så bra. Det visar vilken handlingskraft, styrka och förmåga som finns i vårt 
lokala näringsliv. 
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§ 2 Kommundirektören informerar 
Vi har fått flera kraftbesked senaste tiden som pekar i rätt riktning, 2020-2021 
har varit mycket intressant och lärorikt. Starkt samarbete under pandemin i 
kommunen, vi lärde oss och tar med oss viktiga saker till framtiden av 
pandemin.  

Covid-19: 

Vi har ett fint samarbete kring krisledning med regionen, FHM och 
länsstyrelsen. Kurvan i konstaterat smittade fall per vecka går förhoppningsvis 
nedåt nu. Men vi har fortfarande ett solidariskt ansvar över hur samhället 
påverkas av pandemin i stort. Det som sticker ut är hur yngre personer 
(ungdomar) har påverkats negativt. Därav har vi haft distansutbildning i 
kommunen för att minska smittspridningen. 

 

Ekonomi och 2022: 

En tydlig framgångsfaktor har varit att fokusera på två saker: 

1. Vad vill vi åstadkomma? Fokus på effekter, det arbete som KSO leder 
handlar om vad vi vill ha. Kraftfullhet och ledarskap med mål som 
uttrycker detsamma. Fokus på meningsfullhet i livets alla åldrar.  

2. Strategier kommunen använder är långsiktighet och struktur. Vi jobbar 
med fokus på 2030. Vilka bor här då, hur gamla är dom, vilket stöd, 
vilken service och vilka aktiviteter kommer de behöva? Det finns även 
ett fokus på arbetet med kultur, där bemötande är en viktig del. Att 
jobba med effektivitet, information, kompetens och tillgänglighet. Att 
möta varandra med respekt och en engagerad attityd.  

 

Trygghet och säkerhet: 

Samarbete med polismyndigheten är i full gång. 

- Trygghetsvandringar har genomförts i Bro, planeras att genomföras i 
Kungsängen och Brunna i höst. 

- Medborgarlöften. Vid nästa KTR ska det återrapporteras om vad vi har 
gjort under året. 

- Sommar 2021: Direktiv: förutsättningar att kampa vid Björknäs. 
Rekordsiffra 330 st i engagerade ungdomar i sommarjobb. Strävan efter 
feriearbeten under hela året för att ungdomar ska få en fot in i 
arbetslivet och näringslivet. I termer av covid19 har kommunen klarat 
sig bra pga. vårt starka näringsliv.  
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- Ida Texell informerar om och demonstrerar hemsidan 
visitupplandsbro.com. 

§ 3  Kontorschefer informerar 
 
Agneta von Schoting, avdelningschef Social- och Arbetsmarknadsavdelningen: 
 

Vi har ett mycket stabilare läge på socialkontoret tack vare vaccinationen som 
pågår. Stora delar av vår personal, äldre och funktionsvarierade är vaccinerade 
vilket har medfört ett lugnare läge än tidigare.  

Vi har öppnat upp daglig verksamhet och erbjuder alla som vill att vara på 
daglig verksamhet på 50%. Vi hoppas efter sommaruppehållet runt v.34 att vi 
ska kunna erbjuda daglig verksamhet på 100%. Den kommer då att vara på 
Allégården. 

 

§ 4 Information från föreningarna 
 
Lilja Johansson Lindfors, HjärtLung Järfälla/Upplands-Bro: 
Lite ljus i tillvaron för oss i organisationerna då vi har startat upp 
utomhusaktiviteter. Vi planerar inför gemensamma träffar med grillning och 
räkfrossa (om läget tillåter) då det sociala sammanhanget är efterlängtat. 

 

Lars-Åke Kling, Anhörigföreningen:  

Vi har haft låg verksamhet i föreningen under året. Vi har haft kontakt med 
medlemmar via post och telefon. Vi hade årsmöte digitalt i mars som 
fungerade bra. För 2 veckor sedan hade vi korvgrillning. Framöver har vi lite 
aktiviteter inplanerade. Medlemsmöte i augusti. En del aktiviteter kommer vi 
samarbeta med kommunala verksamheter. Vi saknar att träffa våra medlemmar 
fysiskt. Vi ser framåt med tillförsikt. 
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§ 5 Övriga frågor 
Lars-Åke Kling, Anhörigföreningen: 

- Kungsfesten, vad är planerat kring den?  

Fredrik Kjos: alla evenemang av den typen är inställda tills vidare. FHM:s 
rekommendationer följs.  

- Kommer det hållas någon fest i byn? 

Fredrik Kjos: vi avvaktar till vidare för att se om det går att arrangera. 

- På Västra Rydsvägen, vid idrottsplatsen tar gångbanan plötsligt slut. 
Kan man förlänga gångbanan en bit då daglig verksamhet ofta rör sig 
längst denna sträcka? Att sätta in ett farthinder vid sista biten innan 
idrottsplatsen är ett önskemål för att få ned farten.  

Svar via mail från Linda Edgren, samhällsbyggnadschef: Vi har byggt ett 
farthinder vid Kasmo och vi har avsmalningar och hastighet 30. Uppenbarligen 
har inte det hjälpt. Jag tar hjälp av kontoret och ser vad mer vi kan göra.  

Svar via mail från Afsaneh Kasiri, avdelningschef GataParkTrafikAvdelning: 
På Västra Rydsvägen förbi idrottsplatsen så finns det ett par 
hastighetsdämpande åtgärder samt gång- och cykelbana. På västra Rydsvägen 
vid Kasmo industriområde mot Tvärvägen saknas det gångbana men det finns 
ett farthinder. Det finns ett projekt om en ny gång- och cykelförbindelse vid 
denna sträckan i Trafik- och tillgänglighetsprogrammet. Detta program 
beslutas årligen av tekniska nämnden. Projektet har i år fått prioritet 2 vilket 
innebär att det inte kommer att utföras några åtgärder under året här men att 
projektet finns kvar till kommande år. Anledningen till att det fått prioritet 2 är 
att kommunen gjort bedömningar vid prioritering som t.ex. nollvisionen, 
projekt som påverkar så många medborgare som möjligt, förbättrar 
tillgängligheten och trafiksäkerheten, gång- och cykelplanen, säkra skolvägar, 
olycksstatistik, budget och resurser. Här har även bedömningen gjorts att det 
finns en trafiksäker gång- och cykelbana parallellt med denna sträckan förbi 
Idrottsplatsen som gående och cyklister kan använda om dom ska mot 
exempelvis Kungsängens C eller Tibble. Det vi kan göra är att göra en aktuell 
hastighetsmätning för att se om det behövs någon form av akuta åtgärder för att 
sänka hastigheten. 

§ 6 Nästa sammanträde 
 

15 september 13:00-15:00. 
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