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Sammanträdesdatum

Kanslistaben
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Plats och tid

Gemaket, kl 09.00-11.00

Ajournering
Beslutande

Fredrik Kjos (M) ordförande
Tina Teljstedt (KD)
Anders Åkerlind (M)
Kerstin Ahlin (S)
Anders Eklund (PRO Kungsängen)
Renate Bergfeldt (SPF Vikingarna)
Johanna Partanen (Kaleva Seniorer)

Övriga deltagare

Lindamari Nilsson, Sekreterare
Sara Lauri, Kanslichef
Ida Texell, Kommundirektör
Helena Åhman, Socialchef
Anna Hollstrand, Avdelningschef utföraravdelningen
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Kommunledningskontoret
Datum

2021-02-11

§ 1 Ordförande informerar
Fredrik Kjos informerar om budget 2022. Vi sitter i arbete att få budget för
2022 på plats. Budgeten ska handla om de medel som finns, och inte de som
inte finns. Arbetet är inriktat på det som finns och att vi ska göra saker
tillsammans, mellan förvaltningar, kontor och bolag, inte mina eller dina
pengar utan våra pengar. Vi har tidigare jämfört oss med jämförbara kommuner
men nu jämför vi mot dem som klarar uppdraget bäst av alla. De är dem vi vill
lära oss av. Vi planerar för att pandemin kommer att hålla i sig till nästa år
även om vi hoppas att det inte blir så.
Informerar lite om arbetet med Bro station och Bro centrala del – fördjupad
översiktsplan.
•

Syns det att vi effektiviserats i kommunen?
Vi ser att verksamhetskvalitet blivit mer effektiv.

•

Har kommunen någon påverkan på hur vårdcentralen sköter sitt jobb.
När kan man förvänta sig vaccin?
Vi återkommer till den frågan under nästa punkt.

•

Det finns en utredning om att den svenska kronan ska försvinna? Är
kommunen med i den utredningen?
Kommunerna är aldrig med i såna utredningar utan det sköts på
statsnivå.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/anna-kinbergbatra-ska-utreda-statens-roll-pa-betalningsmarknaden/

§ 2 Kommundirektören informerar
Vi har alla en stark önskan att få ses igen och att kunna träffas fysiskt igen.

UBK2000, v1.1, 2017-03-16

Det har varit en intensiv start på året, kopplat till utmaningar demokratin ställs
in för. Viktigt att vi arbetar tillsammans, både för kommunen men för oss alla
framöver. Vi ska skapa ett hållbart samhälle. Viktigt att vi arbetar tillsammans.
Budgeten är viktigt och vi ska fokusera på vad vi kan göra och vad vi ska göra.

Corona och vaccinering.
Vi är mitt uppe i pandemin. Vi jobbar nära Länsstyrelsen, Smittskydd
Stockholm, Folkhälsomyndigheten, Region Storstockholm och länets övriga 26
kommuner. Kommunstyrelsens presidium är en viktig nyckelfunktion för
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Upplands-Bro kommun och KS-presidium ses varje tisdag där
kommundirektören avrapporterar hur arbetet går.
Varje torsdag och fredag kallar Samverkan Stockholm de tjänstepersoner i
nyckelpositioner för att gå igenom hur det ser ut nu och ger direktiv till
kommunerna. På kommunens hemsida kan man läsa mer om vårt arbete med
Covid-19. På 1177 kan du få all information om vaccinationer.
Vaccination är en viktig fråga. Den 3 februari började vi vaccinera personal
inom vård och omsorg som skedde i den nya sporthallen. Det är regionen som
ansvarar för vaccination.
Informerar om prioriteringsordningen. Nu är regionen inne i fas 1.
Folkhälsomyndigheten har beslutat om vilka som ingår i de olika faserna.
Kommunen har en god beredskap för att vaccinera men just nu handlar
problemen om tillgången till vaccin. De är fördröjda.
Vi har förberett bra material med information om att vaccinera sig. Kommer
sättas upp i skolor, bibliotek etc.
Kommundirektören har fått uppdrag av Kommunstyrelsens presidium att
förbereda en kommunikationsplan för att nå ut med information om
vaccinering till allmänheten. Ett direktiv är att lägga en robust plan, bred
förankring, jobba nära invånare och nå ut till alla som bor i vår kommun. Men
det är Regionen som ansvaras för huvudbudskapet, men kommunen ansvarar
för att nå ut till invånare.
•

Kommer informationen finnas på flera olika språk?
Ja, det kommer finnas på olika språk.

§ 3 Socialchefen informerar
Anna Hollstrand, avdelningschef för äldre- och omsorg.
Inom äldreomsorgen avråder vi fortfarande från besök i vård- och
omsorgsboenden pga smittorisken. Rutiner kring besök finns för de som trots
detta väljer att göra ett fysiskt besök.
Redan 30 december 2020 fick de första boende på vård- och omsorgsboende
vaccindos 1. Nu är de flesta vaccinerade även med dos 2.
Personalen i äldre- och omsorgen vaccineras och de allra flesta tackar ja till
erbjudandet om vaccin.
På 1177.se finns alltid uppdaterad information.
•

Astra Zenecas vaccin är inte tillräckligt verksamma för äldre över 70 år,
vad ser ni på det?
Det är regionen som ansvarar för vaccinationer. Det kommer inte att
vara möjligt att välja vilket vaccin man får.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3 (6)

Datum

Upplands-Bro kommun

•

2021-02-11

När seniorerna blir erbjudna och de är osäker på om de vill ta vaccinet,
kan dom få en andra chans att ta vaccinet lite senare?
Man missar inte sin chans om man tackar nej till erbjudande om den
prioriterade vaccineringen utan får möjlighet att vaccinera sig i ett
senare skede.

Anna informerar även om:
Dagverksamheten Kvistaberg var under en kortare period stängd för personer
över 65 år, men har varit öppen hela tiden för gruppen under 65. Nu har vi även
utökat verksamheten för den målgruppen. Verksamheten anordnar verksamhet
utomhus och inomhus i mindre grupper och har även anordnar promenader och
hembesök för de som inte kunnat ta sig till Kvistaberg. En sinnesstig har
skapats på Kvistaberg. Förebyggande enheten erbjuder samtalsgrupper och
enskilda samtal. Teknikbussen fortsätter och det finns en digital grupp. Vi har
mycket stöd för anhöriga och kommer att erbjuda en digital utbildning för
anhöriga.

§ 4 Pensionärsorganisationerna informerar
Kaleva Seniorer- Johanna Partanen
Har inga aktiviteter i nuläget. Alla väntar på att komma igång.

SPF Vikningarna – Renate Bergfeldt
De har ingen verksamhet.
•

Varför får inte vi i Upplands-Bro gå till Jakobsbergs sjukhus utan blir
hänvisad till Järva närsjukhus?
Vi tar med frågan.

PRO Kungsängen - Anders Eklund
Promenerar varje torsdag kl. 12-14 och fikar ute i naturen.
Anordnar även Teams-fika
Lyfter problemet med den dåliga snöröjningen. Trottoarerna är inte skottade
och sandade.
•

Ställer frågan om inte Upplands-Bro kommun kan tänka sig att se över
om broddar kan erbjudas till de äldre?
En utredning har gjorts och ett beslut togs i Äldre- och
omsorgsnämnden den 19 oktober 2019 med beslutsformulering;
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”Äldre- och omsorgsnämnden avslår medborgarförslag om broddar till
kommuninvånare över 70 år på grund av för hög kostnad, brist på
evidens samt att ett sådant beslut kan strida mot
likabehandlingsprincipen i kommunallagen.” (Utredningen och beslutet
bifogas minnesanteckningarna).

§ 5 Frågor från pensionärsorganisationerna
1. Finskt förvaltningsområde, hur mkt budgeterat år 2020?
Statsbidraget uppgår till 660 tkr
2. Har budgeten följts?
Ja
3. På vilket sätt har pengarna använts & delats ut?
Statsbidraget finansierar dels en tjänst i kommunen.
Medel har även gått till olika kulturevenemang under året.
Statsbidraget finansierar även vissa föreningsbidrag
4. Vilka föreningar har fått bidrag från denna budget?
Kalevalas seniorer
Finska synskadades förening
5. Hur mkt av dessa pengar har gått till finska pensionärsföreningens
verksamhet?
28 320 kr
6. Vart går ALLA pengar som kommunen får (finskt förvaltningsområde)?
Se ovan
7. Hur många finsk födda invånare bor i Upplands-Bro kommun?
Vi för inga register om etnicitet så vi kan därför inte få fram en sådan uppgift.
8. Hur många seniorer 65+ (finskt ursprung) bor i våran kommun?
Vi för inga register om etnicitet så vi kan därför inte få fram en sådan uppgift.
•

Gällande fråga 8 - Finns det något sätt som vi kan få fram den
uppgiften? Vart ska vi vända oss? Statistiska centralbyrån hade inte den
uppgiften.
Vi har inget svar på detta då vi inte kan eller får föra ett sådant register
som visar etnicitet.

Justerandes sign
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Fråga om inte Kalevas kan få lägga in en notis i Mitti och efterfråga
finska äldre.
Kommunen erbjuder föreningar att publicera evenemang i kommunens
evenemangskalender på upplands-bro.se. Någon allmän annonsplats har
inte kommunen.

§ 6 Kommande möten
•
•
•

Justerandes sign

5 maj 2021 kl. 09:00-11:00
8 september 2021 kl. 09:00-11:00
8 december 2021 kl. 09:00-11:00
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