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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kanslistaben

2018-09-18
Kommunhuset, stora scenen, kl 09.00-11.30

Plats och tid
Ajournering
Beslutande

Camilla Janson (S) ordförande
Anders Eklund (PRO Kungsängen)
Agneta Svensson (PRO Bro)
Doris Gåvefeldt, (SPF)
Staffan Jogmar (SPF)
Jukka Salo (Kalevala seniorer)
Helena Haapa (Kalevala seniorer)

Övriga deltagare

Carl-Fredrik Duse, kommunsekreterare
Eva Folke, Socialchef
Anna Hollstrand, avdelningschef
Elisabeth Rågård, avdelningschef
Marita Lindell Jansson, MAS

Utses att justera Agneta
Svensson (Pro Bro)
Paragrafer
Underskrifter

Sekreterare

..................................................................
Andrea Andersson

Ordförande

..................................................................
Camilla Jansson (S)

Justerare

..................................................................
Agneta Svensson (PRO Bro)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Kanslistaben

Sammanträdesdatum:

2018-09-19

Datum för anslags uppsättande:

Datum för anslags nedtagande:

Förvaringsplats för protokoll:
Underskrift

.....................................................................
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Maria Johansson, K ommundirektör

§ 13 Tema Hjärtstartare
Sammanfattning
-

Marita Lindell Jansson, MAS, informerar pensionärsrådet om var
kommunens hjärtstartare är placerade någonstans. Nedan finner ni en
lista över var hjärtstartare är placerade i kommunen:

På https://www.hjartstartarregistret.se/#/ finns alla registrerade hjärtstartare i
kommunen.
Hjärtstartare finns i följande kommunala anrättningar:
Kungsängen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunhuset
Vuxenutbildningen
Marina Föreningshuset
Ekhammar hallen
Ekhammar scenen
Upplands-Bro Gymnasium sporthall
Kungsängens IP
Hagnäs hallen
Kretsloppscentralen Brunna

Bro
•
•
•
•
•

Simhallen
IP Bro
Hällkana
Upplands-Bro Ryttarförening
Kretsloppscentralen Skällsta

§ 14 Ordförande informerar
-

Upplands-Bro kommun är Sveriges mest snabbväxande kommun och
många barnfamiljer flyttar hit.

-

Valdeltagande var högt i kommunen och allt gick lugnt till.

-

Socialchef Eva Folke går i pension kring årsskiftet.
Rekryteringsprocessen är i full gång.

-

Kungsängen torg håller på att byggas om.

-

På torget i Bro slipas hala stenar för att minska halkrisken.

-

Tekniska nämnden ser över hur man kan flytta järnvägsparken.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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-

Rån har dessvärre ägt rum, dels i ICA-affären i Bro där rånarna kunde
gripas av polis samt ett rån på Sportbaren i Kungsängen.

§ 15 Socialchefen informerar
-

Hagtorps äldreboende upphandlas på nytt.

-

Socialtjänsten har rekryterat behandlingspersonal med fokus på att
arbeta med kriminella ungdomar.

-

Socialkontoret har startat en social insatsgrupp (SIG) som riktar sig till
ungdomar i åldern 12–29.

-

Alzeimerdagen kommer att äga rum den 21 september

-

Anhörigdagen äger rum den 4 oktober mellan 16.00-20.00

-

Nytt höstprogram för förebyggande enheten delas ut vid mötet

§ 16 Frågor från pensionärsorganisationerna
Agneta Svensson, Bro-Kungsängen PRO önskar redovisa hur man har löst
frågan för äldreboende i Eskilstuna.
Staffan Jogmar, SPF, önskar redovisning av nyckeltal inom äldreomsorgen vid
nästa KPR samt skickar förslag på uppgifter som efterfrågas till socialchefen.

§ 17 Övrigt
Nästa möte äger rum på Norrgården den 5 december, där lunchlåda kommer att
serveras. Teamärenden kommer vara trygg förstärkt hemgång.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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