PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-08-31

Kansliavdelningen
Plats och tid

Gemaket 13:00-15:00

Deltagare

Fredrik Kjos (M) Ordförande
Martin Normark (L)
Kerstin Ahlin (S)
Birgitta Dicksson (M)
Hilde Melin (Anhörigföreningen)
Lilja Johansson Lindfors (HjärtLung
Järfälla-Upplands-Bro)

Övriga deltagare

Cecilia Åkerström Sjöberg, Sekreterare
Ida Texell, Kommundirektör
Agneta von Schoting, Avdelningschef, Social och
Arbetsmarknadsavdelningen, Socialkontoret
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§ 14 Ordförande informerar
Fredrik Kjos, ordförande informerar om:
• Valet präglar vår och föreningarnas tillvaro just nu.
•

Följer utveckling av Covid. Vi behåller distansmöten och kommer följa
utvecklingen.

•

Festdagar i kommunen: Kungsdagen 27 augusti och Brodagen 10
september.

§ 15 Kommundirektören informerar
Ida Texell, kommundirektör informerar om:
• PP-presentation (bifogas protokollet).
•

Sommaren

•

Inför sommaren har vi har haft träff med polis och väktare då det fanns
risk för otrygghet. Vi tog ett krafttag med att skapa stabilitet och trygghet
samt erbjuda aktiviteter för barn och ungdomar.

•

Valet: Kommunens mantran de senaste åren har varit tryggt och hållbart
och så tänker vi även inför valet. Vi ska vara bättre på att komma ut till
medborgarna genom ambulerande röstning och förtidsröstning.
Öppettider för förtidsröstning biläggs.

•

Omvärldsläget:

-

Risk för desinformation om Ryssland och kriget i Ukraina.

-

Det vi kommer att se framöver är energifattigdom och vattenbrist.

-

Risk för cyberattacker och IT störningar.

-

Det ekonomiska läget.

-

Utmärkelse från Ukrainas ambassadör. Upplands-Bro är en av tre
kommuner som fick denna utmärkelse.

-

På gång i kommunen: vaccinationer mot Covid-19, dos 3 och 4.
Åldersgrupp 18 - 64. Inga vaccinationsbussar än.

-

Svenska fotbollsförbundet – utvecklingsfas.

-

Kommunbussen. Mobilitetsstrategi.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16 Kontorscheferna informerar
Agneta von Schoting, avdelningschef social- och arbetsmarknadsavdelningen, informerar om:
• Vi har haft ett svårt bemanningsläge under sommaren.
•

Covid ökar i verksamheterna och man informerar nu om hur man kan
boka vaccination.

•

Under augusti har kommunen tagit emot 22 personer från Ukraina.
Personalen som arbetat med att förbereda mottagandet ska ha beröm.

•

Ordförande kompletterar: Kommunen undersöker möjligheten att ge
ersättning till de kommuninvånare som tagit emot flyktingar utöver de
kvoterade.

•

Fråga om man ändrat reglerna så att det går att kvotera in flyktingar
som anlänt till kommunen utanför de som kvoterats in så att de hanteras
på samma sätt.
- Svar: systemet fungerar som tidigare och den möjligheten finns inte.

§ 17 Föreningarna informerar
Anhörigföreningen – Hilde Melin
• Föreningen har fått nytt kontor på Torget 4 vilket känns bra och är
tillgängligt för såväl boende som anhöriga.
•

Arbete med den nationella strategin för anhöriga. Regeringen har tagit
beslut om Sveriges första nationella strategi för anhöriga som vårdar,
hjälper eller stöder en närstående. Syftet med strategin är att stärka
anhörigperspektivet inom vård och omsorg samt att göra stödet till
anhöriga mer likvärdigt över landet.

•

Höstprogrammet presenteras.

HjärtLung Järfälla Upplands-Bro – Lilja Johansson Lindfors
• Föreningen kommer att delta på Brodagen.

§ 18 Övriga frågor
•

HjärtLung Järfälla Upplands-Bro efterfrågade en lista över var
kommunens hjärtstartare finns, (bifogas protokollet).

•

Ordförande tillägger att antalet sms-livräddare ökar (se appen ”SmsLivräddare” för mer information) samt att det finns information om var
hjärtstartare finns på Sveriges Hjärtstartarregister
(hjartstartarregistret.se).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 19 Kommande möten
•

Justerandes sign

1 december 2022

Utdragsbestyrkande
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