PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-05

Kansliavdelningen
Plats och tid

Gemaket 15:00-16:30

Deltagare

Martin Normark (L) Ordförande
Tina Teljstedt (KD)
Anders Åkerlind (M)
Hilde Melin (Upplands-Bro
Anhörigförening)
Lars Kling (Upplands-Bro
Anhörigförening)
Susanna Lillsjö (Svenska Kyrkan
Kungsängen och Västra-Ryd)
AnnChristin Roos (Svenska Kyrkan
Kungsängen och Västra-Ryd)

Övriga deltagare

Lindamari Nilsson, sekreterare
Helena Åhman, socialchef
Malin Labbé, samordnare förebyggande enheten
Anette Holm, aktivitetssamordnare förebyggande enheten
Mats Karlsson, projektledare upphandlingsenheten
Maria Olsson Solmaz, kommunikatör
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§ 8 Kommunikationsenheten informerar – Ny
hemsida
Maria Olsson Solmaz, kommunikatör kommunikationsenheten
Under förstudien för ny hemsida ställde vi oss frågan om vi kan hämta
inspiration från andra branscher som till exempel e-handeln som har kunden i
fokus.
Samlat in data/fakta från både invånare och medarbetare. Ungefär 300
uppgifter gavs ut till invånare att försöka lösa. En tredjedel kunde lösa
uppgiften, en tredjedel kunde inte lösa den. Många uppgav att de hade gett upp
och ringt Kontaktcenter.
Summeringen är att det är svårt att hitta på hemsidan. Det är svårt att hitta på
alla kommuners hemsidor. Det är komplext med så många olika verksamheter,
frågeställningar och behov.
Sökfunktionen kommer att förbättras och det kommer finnas fler sökord
kopplade, oavsett om man stavar fel eller söker på äldre benämningar som till
exempel dagis i stället för förskola.
Pensionärer uppger att det är svårt att hitta aktiviteter för äldre och att det
saknas samlad information.
Det finns ett lagkrav om att kommunens hemsidor ska vara tillgängligt för alla.
I dagsläget är inte hemsidan tillgänglighetsanpassad fullt ut, det går inte att få
alla texter upplästa till exempel. Detta är en del som kommer förbättras i och
med den nya hemsidan. Texter kommer att bytas ut och skrivas om.
Ny hemsida ska lanseras under sommaren men inget datum är fastställt.
Idéskisser är framtagna med bland annat en startsida som frågar om i vilken
roll man besöker hemsidan. På så sätt kan man få information som riktar sig till
den rollen, till exempel förälder/vårdnadshavare, företagare eller aktiv senior.
Kontaktuppgifter till Maria Olsson Solmaz
Tel.nr: 08-518 321 81
Maria.OlssonSolmaz@upplands-bro.se

§ 9 Upphandlingsenheten informerar verksamhetssystem till Utbildnings- och
Socialkontoret
Mats Karlsson, projektledare upphandlingsenheten
PP-presentation visas (bifogas protokollet).

Justerandes sign
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Ett nytt verksamhetssystem inom utbildnings- och socialkontoret ska
upphandlas. Projektet befinner sig i förstudie och lösningsfaserna. I dagsläget
genomförs arbetsseminarium (Workshops) med socialkontorets olika
verksamheter.
•

Omvärldsbevakning:
- Andra kommuner
- Leverantörer
- SKR (Sveriges kommuner och regioner)

•

Medborgarinflytande genom dialog
- Dialogen erbjuds via digitala medier eller traditionella möten.
- Inspel och åsikter kan skickas per post eller via e-post.

Kontaktuppgifter till Mats Karlsson
Tel.nr: 08-410 793 36
E-post: mats.karlsson@upplands-bro.se

§ 10 Ordförande informerar
Martin Normark, Socialnämndens ordförande
Överlämnar ordet till Tina Teljstedt, Äldre- och omsorgsnämndens ordförande.

§ 11 Äldre- och omsorgsnämndens ordförande
informerar
Tina Teljstedt, Äldre- och omsorgsnämndens ordförande informerar
Det är ett speciellt år i år - Valår. Ett normalt år skulle vi vara i full gång med
budgetarbetet för nästa år men det är framskjutet till hösten efter valet.
Vi önskar framledes att kunna ansöka om medlemskap till WHO, Age-friendly
Cities and Communitys och att uppfylla kriterierna för att få bli en
”Äldrevänlig kommun”. Socialkontoret har nu anställt en projektledare som
ska jobba med detta, Mustafa Mukdat Latif. Vi ska vara en äldrevänlig
kommun.

§ 12 Socialchefen informerar
Helena Åman, Socialchefen informerar om:
Covid-19 är inte över och det finns kvar restriktioner inom vård och omsorg.
Munskydd ska alltid användas. Uppmaning till anhöriga att man ska vara helt
Justerandes sign
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frisk och att man ska följa de instruktioner som man får när man besöker
boenden, daglig verksamhet och annan verksamhet inom socialtjänsten.
Glädjande besked om att kommunen kan erbjuda 430 feriejobbsplatser denna
sommar.
Må Bra Check: Den som får checken ska inte behöva betala skatt på pengarna.
Ansökan om Må Bra Check sker precis som vanligt. Nämnden fattar beslut om
bistånd enligt § 4:2.
Föreningsbidrag: besluten är fattade och kommer att verkställas inom kort.
Föreningen får även en bonus på 10,000 kr, en omstartsbonus, med anledning
av pandemin.
Socialchefen berättar om Mustafa Mukdat Latif som är nyanställd på
socialkontoret och arbetar som projektledare för projektet ”Äldrevänlig
kommun”.
Verksamhetsplanen tar upp att vi ska ha en handlingsplan för att ha
förutsättningar för att bli en äldrevänlig kommun. Äldreplanen kommer ersättas
av den nya handlingsplanen.
För att bli en Äldrevänlig kommun finns åtta fokusområden:
1. Utemiljöer och byggnader.
2. Kollektivtrafik och vägar.
3. Bostäder.
4. Social delaktighet.
5. Åldersdiskriminering.
6. Arbete, sysselsättning och medborgardeltagande.
7. Kommunikation och information samt.
8. Vård, omsorg och service
Kontaktuppgifter till Mustafa Mukdat Latif
Tel.nr: 08-410 793 82
E-post: mustafa.mukdatlatif@upplands-bro.se

§ 13 Förebyggande enheten informerar
Malin Labbé, samordnare förebyggande enheten informerar om:
Maryam, anhörigkonsulent
•

Jobbar med retreatdagar ihop med kyrkan. Hunden Nellie brukar vara
med om ingen är allergisk.

•

Skapat en ny grupp som heter nyskapande.
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•

Jobbat inom psykiatrin och utbildar om anhörigstöd.

•

Har haft promenader med samtal.

Torget 4
•

Öppna upp café 4 som kommer att drivas av jobbcenter. Café 4 invigs
den 19 maj av Tina Teljstedt och Martin Normark. Kommer vara öppet
för allmänheten men det är inget som vi gör reklam för.

•

Kontakten – mötesyta/kontor: Nattillsynen (för barn) kommer flytta in i
lokalerna. Föreningarna som berörs kommer få flytta in på torget 4.

•

Produktionsköket kommer att tas bort och rummet kommer att göras
om så man kan nyttja utrymmet till annat. Skolköken för hemkunskap
kommer vara kvar då dessa används av skolorna.

§ 14 Rapport från anhörigföreningarna
Anhörigföreningen, Hilde Melin, Lars Kling informerar om:
Ny styrelse med Hilde Melin som ordförande.
Deltar på retreatdagarna som anordnas av Svenska kyrkan och förebyggande
enheten.
Startat samtalskvällar med tema. Har haft en kväll med Skuldkänslor som tema
och kommer ha en till kväll med Ensamhet och … som tema.
Svenska kyrkan (Kungsängen och Västra Ryd), Susanna Lillsjö
informerar om:
Bokat in tre retreatdagar till hösten.
Håller enskilda samtal.
Café med våfflor 6/7 - 24/8 och kvällsmusik i Kungsängens kyrka eller
Klockargårdens trädgård 30/6 - 28/7, se hemsida eller annonsering.

§ 15 Kommande möten
•
•
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