MINNESANTECKNINGAR
Kanslistaben

Plats och tid

Sammanträdesdatum

2021-09-08
Gemaket, kl 09.00-11.00

Ajournering
Deltagare

Fredrik Kjos (M) ordförande
Tina Teljstedt (KD)
Kerstin Ahlin (S)
Anders Eklund (PRO Kungsängen)
Yvonne Husén (PRO Kungsängen)
Christer Norberg (PRO Bro)
Gerd Gustafsson (SPF Vikingarna)
Ulla Björklund (SPF Vikingarna)
Helena Haapa (Kaleva Seniorer)
Jukka Salo (Kaleva Seniorer)

Övriga deltagare

Lindamari Nilsson, Sekreterare
Hanna Slotte, registrator
Ida Texell, Kommundirektör
Anna Hollstrand, Avdelningschef Äldre- och omsorgsavdelningen
Ulrica Berglöf Lilja, avdelningen trygghet och säkerhet
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Kommunledningskontoret
Datum

§ 15 Ordförande informerar
Fredrik Kjos, Kommunstyrelsens ordförande välkomnar alla nya som gamla
deltagare i rådet.
Vi tog rambudget för 2022 före sommaren, och nu pågår arbete ute i
nämnderna med att se på vad respektive nämnd skall göra med de medel man
fått tilldelat. Tidigare har budget tagits i slutet av året vilket gjort att tiden inte
funnits att se på vad som ska göras med tilldelade medel. Allt har bara rullat
på, med mer medel. Nu finns tid för både tjänstemän på kontoren och politiker
att se på helheten, och inte bara de extra medlen.
Omdaning Bro –kommer inspirationen att gå ut i en mängd olika mediekanaler.

§ 16 Kommundirektören informerar
Kommundirektör Ida Texell informerar om:
•

Budget 2022 process och tidplan. Fokus på de medel vi har - 1,6
miljarder. Fokus på vad vi kan göra och vad vi ska göra. Fokus på att
omvärldsspana och hämta inspiration från goda exempel.

•

Sommar 2021 – Kul på hemmaplan under sommaren med bland annat
filmkollo, konstklubb, stickkafé och sommarsimskola.

•

Trygghet och säkerhet:
- Väktarbemanningen utökade under sommaren med dubbel
bemanning. En enhet hade särskilt fokus i Bro.
- Utökad förebyggande verksamhet hela sommaren.

UBK2000, v1.1, 2017-03-16

- Trygghetsvandringar och trygghetsdialog. Under hösten kommer en
sammanställning att göras gällande senaste årens vandringar,
medborgardrivet, åtgärder och återkoppling.
•

Feriearbeten 2021 – Totalt inkom 586 ansökningar varav 199 av dessa
inte kunder erbjudas feriejobb. Feriearbetet fördelades under tre
perioder.

•

Kultur och fritidspolitisk strategi 2030 - Med stora öron och blicken
framåt - Kultur- och fritidspolitisk strategi 2030 - YouTube

•

Vision 30/9 – Vad är en småstad? Hur skulle det se ut om
Enköpingsvägen i Bro byggdes om till en levande småstadsgata?

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen
Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

Upplands-Bro kommun

Datum

2021-09-08

§ 18 Socialchefen informerar
Anna Hollstrand, chef för äldre- och omsorgsavdelningen informerar om:
•

Uppdrag – Äldrevänlig kommun – projektledare med
kommunövergripande uppdrag.

•

Enkät – hur äldre vill bo (skickas till 1000 personer)

•

Aktiviteter finns på hemsidan och ett höstprogram är under arbete och
förväntas vara klart inom kort.

•

Event – Alzheimerdagen den 21 september 2021 där vi firar 10årsjubileumet som vi inte kunde uppmärksamma förra året p.g.a.
corona. Anmälan krävs då det är begränsat med platser, 50 personer.
(bilaga till protokollet).

•

Anhörigveckan v 40 – Sammanfaller med Balansera mera.

•

Trygghetslarm byts ut.

•

Statsbidrag – Man satsar mycket på äldrevården. Från den 1 september
avsatte man en person som ska jobba med att samordna detta.

§ 19 Pensionärsorganisationerna informerar
PRO Bro – Christer Norberg
• De har varit vid Hällkana och grillat. Anordnat tipspromenad.
•

Det finns behov av att träffas och umgås.

•

Från den 1 oktober hoppas de kunna använda Florasalen för aktiviteter.

PRO Kungsängen - Anders Eklund, Yvonne Husén
• Vid årsmötet valdes Yvonne Husén till ny ordförande.
•

De har haft träffar vid Hembygdsgården och vid Aspvik.

•

Den 22 september 2021 ordnas en friluftsdag med samling vid
hembygdsgården.

•

Den 1 oktober hoppas de på att lokalerna är tillgängliga igen.

SPF Vikningarna – Gerd Gustafsson, Ulla Björklund
• Ulla Björklund är ny i föreningen och kommer att delta i detta forum
framöver.
•

Justerandes sign

De har fått många frågor om tryggheten för äldre i kommunen. Finns
grannsamverkansbilen och är den aktiv? - Svar: Den är aktiv och rullar.
Kommunen genomför en stor satsning i Bro som är övergripande
gällande ett tryggare Upplands-Bro.
Utdragsbestyrkande
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Kaleva Seniorer – Jukka Salo, Helena Haapa
• De har dragit igång sin verksamhet lite med bland annat att träffas för
kortspel och sjunga karaoke. Men det är ett problem med att det inte
finns lokaler och pengar.
•

Frågor om föreningsbidrag och bidrag för finska minoriteter ställs. Svar: I samband med föreningsbidrag 2020 beslutades att
pensionärsföreningarna skulle få 110 kr/medlem. Detta är det belopp
som SPF och PRO får. Kommunen beslutade att ge Kaleva ett extra
verksamhetsbidrag på 24000kr för att skapa möjlighet att klara sig
under rådande läge. Deras förening är viktig för den äldre finskspråkiga
gruppen i kommunen.

§ 20 Frågor från pensionärsorganisationerna
PRO Kungsängen:
1. Kontakten vem ansvarar? När något saknas i lokalerna till exempel, vem kan
vi höra av sig till?
– Fastighetschefen ber att få återkomma med svar på frågan.
2. När kan vi komma in i övriga lokaler? Inredning och utrustning.
Kontaktperson?
– Fastighetschefen ber att få återkomma med svar på frågan.
3. Kontanter vid köp av kommunala häften? Problem med att man inte får
betala med kontanter på många ställen men framför allt i kommunens
verksamheter.
– Svar från Kultur- och fritidschefen: Biblioteket slutade med
kontantbetalningen 2017 då det var mycket hot mot personalen och flera
händelser gjorde att de upplevde otrygghet att handha en kontantkassa under
kvällstid. Vi har sedan dess löst det ändå om det varit någon person som inte
kunnat betala med kort eller Swish. Med det sagt är situationen en annan i dag
och jag tar med mig önskemålet om kontantbetalning och ger biblioteket i
uppdrag att utreda frågan skyndsamt.
4. Våra boenden, hur fungerar dessa?
- Svar: Brukarundersökningen har inte gjorts i år men kommer att göras nästa
år. Där kommer vi kunna få information om hur det är på våra boenden. Vi har
tät samverkan med våra utförare Attendo och Humana vilket fungerar bra.
5. Rådets Reglemente, ett förtydligande! Saknar mer samarbete med
kommunen som det står i reglementet att vi ska göra. Vi får bra information
men vi borde få mer remisser och får komma med mer synpunkter i
kommunens arbete.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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– Svar: Demokrati och ökad delaktighet är ett av de övergripande målen som
alla förväntas jobba mot. Arbete pågår för att skapa en bredare förankring i
samhället, både i intressegrupper och hos andra.

§ 21 Övrigt
•

PRO Bro uppmanar föreningarna om att påminna medlemmar om att
det är kyrkoval och se om äldre behöver hjälp att tas sig till röstlokaler.

•

Fråga om snöröjningen och synpunkter om att kommunen bör vara
förberedd och ha dialoger med fastighetsägare i god tid. – Frågan om
snöröjningen tas med till samhällsbyggnadskontoret (Gata, park,
trafikavdelningen).

•

Lista över lokaler som finns att hyra efterfrågas. – Läggs som bilaga till
protokollet.

Ulrica Berglöf Lilja, Brottsförebyggande och ANDT-samordnare vid
avdelningen för trygghet och säkerhet informerar:
• Brottsförebyggande och drogförebyggande frågor.
•

Framtidens attraktiva livsmiljöer – lärdomar från pandemin

•

Behöver föreningarnas hjälp genom att vara en
referensgrupp/samverkanspartner för att möjliggöra bästa möjliga
träffsäkerhet i arbetet. Vi vill ha era åsikter.

•

Vinnova utlyser medel inom ramen för ”Framtidens attraktiva
livsmiljöer – Lärdomar från pandemin. Ansökan görs tillsammans med
arkitektfirman Link Arkitektur.

•

Rådet vill gärna delta i detta arbete.

§ 22 Kommande möten
•

Justerandes sign

Onsdag den 8 december 2021, kl. 09.00-11.00

Utdragsbestyrkande
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