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Kanslistaben

Plats och tid

Beslutande

Sammanträdesdatum

2020-11-04
Gemaket, kl 09.00-11.00

Fredrik Kjos (M) ordförande
Tina Teljstedt (KD)
Anders Åkerlind (M)
Anders Eklund (PRO Kungsängen)
Yvonne Husén (PRO)
Renate Bergfeldt (SPF Vikingarna)

Övriga deltagare

Sara Wiesner, Sekreterare
Ida Texell, Kommundirektör
Helena Åman, Socialchef
Anna Hollstrand, Avdelningschef utföraravdelningen
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Kommunledningskontoret
Datum

Ordförande informerar
Fredrik Kjos informerar om att vi just nu befinner oss i budgettider i
kommunen. Budgeten har tagits i Kommunstyrelsen och kommer upp i
Kommunfullmäktige nästa onsdag.
När budgeten började planeras i början av året var kommunen inne i en
lågkonjunktur, och vi visste att det skulle finnas ett demografiskt glapp/
utmaning. Sedan kom pandemin och påverkade alla mer än vad någon hade
kunnat förutspå. På grund av detta flyttades budgeten från innan sommaren till
nu. Fredrik informerar att kommunen står framförallt inför 3 stora utmaningar
2021; lågkonjunktur, demografisk utmaning samt pandemin. I budgeten som
togs i Kommunstyrelsen förra veckan finns det en ungefärlig tilldelning av
budgeten till de olika nämnderna. Upplands-Bro kommun jobbar flitigt med att
få ut resurserna som har varit krympande de senaste 2 åren. Det lyckades bra
detta år, och kommunen fokuserar på effektiviseringar. Kommunen arbetar för
att göra det vi gör till samma höga kvalité men med mindre resurser alt högre
kvalité med samma resurser, men kommunen arbetar inte med besparingar.
Vidare informerar Fredrik att kommunen går runt med driftmedel trots att vi
har minskade resurser, då kommunen arbetar med effektivisering, inte
besparingar, vilket är viktigt att särskilja.
Fredrik berättar att kommunen fokuserar på samhällsbyggnad, och har lagt
mycket energi på att skapa ett annat sätt att få kommunen att växa utan höghus,
en social hållbarhet kopplat till samhällsbyggnad. Samhället måste hänga ihop
för oss som redan bor här, och de som kommer till. Upplands-Bro kommun vill
inte vara en genomfartskommun, vi vill att folk stannar kvar.

Kommundirektören informerar

UBK2000, v1.1, 2017-03-16

Ida Texell inleder med att konstatera att 2020 inte liknar något i den moderna
historian. 2020 har utmanat hur vi lever våra liv och hur samhällen ska byggas.
Hon tackar pensionärsorganisationerna för deras stora engagemang och alla
deras bidrag under detta tuffa år.
Gällande budgeten för 2021, informerar Ida om att kommunen har som avsikt
att arbeta kraftfullt framåt, och jobbar för att skapa ett hållbart Upplands-Bro.
Vidare informerar Ida om att Kommunfullmäktige vid denna tid förra året
beslutade om 6 mål, som en del i kommunens arbete framåt.
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1. Stärka demokratin.
2. Meningsfullt åldrande. Kommunfullmäktige beslutade om 4 kriterier,
och förra veckan beslutade Kommunstyrelsen om ytterligare ett.
3. Lustfyllt lärande.
4. Hållbar hälsa och liv.
5. Hållbart samhällsbyggande- fokus på Bro.
6. Valfrihet och konkurrensneutralitet
Kommunfullmäktige beslutade även om fem strategier för att nå dessa mål:
1. Långsiktighet. Ida informerar att kommunen jobbar tydligt med
långsiktighet och att vi har lämnat ettåriga planer för att blicka framåt.
Siktet är inställt mot 2030, med flera delmål på vägen.
2. Service och nöjdhet.
3. Nytt sätt att arbeta.
4. Kompetensstyrning. Upplands-Bro kommun arbetar för att ta tillvara på
allas kompetens på bästa möjliga vis. Rätt person ska vara på rätt plats
och vi arbetar för att lyfta varandra, inte klippa varandras vingar.
5. Utvecklat samarbete. Upplands-Bro kommun arbetar för att stärka
samarbetet med andra kommuner, företag samt organisationer. Ett
exempel är kommunens arbete med att möta ungdomar genom
samarbete med Sparks. Sparks är en app där ungdomar kan testa olika
saker och aktiviteter.
Slutligen informerar Ida om rådande situation i kommunen gällande Covid-19.
På kommunens hemsida finns en sida med information gällande rådande
situation och restriktioner som uppdateras kontinuerligt. Efter de skärpta
allmänna råden har Kommunstyrelsens presidium gett Kommundirektören i
uppdrag att skärpa råden i kommunen. Den allmänna planeringen sträcker sig
fram till den 19 november, men Upplands-Bro kommun planerar även på
längre sikt fram till våren 2021.
Ida lyfter vikten av att vi alla gemensamt i kommunen tar ansvar för att på
bästa sätt hantera den kris vi befinner oss i. Vi måste alla ta ansvar, hålla ut och
blicka framåt.

Socialchefen informerar
Helena Åman informerar att kommunen arbetar aktivt med att förbereda sig
för, samt jobba i det nya smittläget i samhället. Det finns en planering för hur
man ska lösa om/ när det uppstår smitta i olika verksamheter. Den stora
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skillnaden nu jämfört med i våras är att man nu har en skyldighet att isolera sig
i hemmet om en person man bor med har konstaterad Corona. Detta kan
komma att innebära en ökad personalfrånvaro. Helena informerar att de är väld
medvetna om detta och ser över hur man kan hålla verksamheter igång i så stor
utsträckning som möjligt.
Äldre och omsorgsnämndens samt Socialnämndens verksamheter är just nu
inne i ett intensivt budgetarbete. Tidigare idag genomfördes en sittning
gällande vad det ska vara för satsningar kommande år samt hur ska kommunen
ska arbeta för att ta äldreomsorgen ett steg framåt. Kommunen har intensifierat
sitt samarbete med vårdcentralerna i kommunen, samt regionen.
Socialnämnden är på väg in i ett arbete där de ska ansluta till ett
samordningsförbund, i samverkan med arbetsförmedling, försäkringskassan,
regionen och andra kommuner.
En större möjlig ändring till 2021 är att arbetsmarknadsenheten kommer flyttas
från GAN till SN. Syftet är att kommunen behöver stärka upp arbetet med att
stödja personer till egen försörjning. Ge människor förutsättningar att stå på
egna ben.

Pensionärsorganisationerna informerar
SPF Vikningarna – Renate Bergfeldt,
Föreningen har haft ett fåtal aktiviteter utomhus.
PRO Kungsängen och Bro - Anders Eklund, Yvonne
PRO har försökt hålla igång verksamheten med aktiviteter som promenader,
fika, plockat svamp. Stora problemet är att det är svårt att hålla styrelsemöten
då de inte har någon stans att vara. De har under en längre tid inte haft
möjlighet att komma åt kontoret som ligger i kungsgården.
Vissa centrala möten har kunnat hållas på distans, men det har varit bitvis
problematiskt då inte alla har sådan utrustning som krävs, då alla i
organisationen är äldre.
De har haft digitala sammankomster med Stockholmsdistriktet, så samarbete
pågår trots pandemin.

Frågor från pensionärsorganisationerna
PRO Anders Eklund frågar om:
1

Våra medlemmar och de övriga på Torget undrar vad som händer efter
Pandemin? T.ex. med köket för att kunna ha träffar? (PRO). Vilka är
volontärerna, och vad ska de göra?
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Svar: Helena Åman, informerar att när det gäller torget 4 kommer den
caféservering som varit stängd under pandemin inte öppna upp igen, men det
kommer ske förändringar inom daglig verksamhet. Däremot har vi valt utifrån
trygghetsboende att möjliggöra att äta tillsammans i matsalen för att få den
social samvaron. Volontärerna är en del i kommunens verksamhet
volontärsamordnaren. Deras uppdrag är att finnas på plats och kunna hjälpa till
med mikrovågsugnen och hålla rent och snyggt. Samt stå för trivselhöjande
aktiviteter. Detta är ett sätt för personerna i huset att få möjlighet till social
samvaro. När pandemin är över kommer lokalerna återgå till publika aktiviteter
för föreningarna att använda som tidigare.
SPF Vikingarna – Renate Bergfeldt frågar om:
Regeringens budgetproposition för 2021 innehåller tillskott till kommuner och
regioner. Kommunernas medel utgår från tre anslag: generella statsbidrag,
Äldreomsorgslyft och Äldreomsorgssatsning. Regeringen har gjort en
preliminär fördelning av medlen, baserade på folkmängd den 1 november
2019. Färskare uppgifter om folkmängd kommer att användas till den slutliga
fördelningen av medel. Enligt nuvarande uppgifter kommer Upplands-Bro
kommun att tilldelas:
3 153 985 SEK för Äldreomsorgslyft och
8 819 733 SEK för Äldreomsorgssatsning.
Eftersom kommunens invånarantal i oktober 2020 har ökat till något fler än 30
000 invånare kan beloppen förhoppningsvis bli större.
Frågor:
1 Hur säkerställer ni att statsanslagen går till äldresjukvård och äldreomsorg?
Svar: Fredrik Kjos, de riktade bidragen får vi inte använda på annat sätt, de
kommer användas till just det de är avsedda för, och inget annat. Vi kan/ vill
inte påverka de riktade bidragen.
Helena Åman: Pengarna är riktade till detta verksamhetsområde och kommer
användas där. En del pengar är riktat till att utbilda personal till
undersköterskor eller vårdbiträden. Kommunen gör ingen skillnad i om det är
kommunala eller privata aktörer, utan inverterar vart det finns
utbildningsbehov.
Anna Hollstrand: Vi vet ännu inte hur mkt pengar vi får nästa år, men vi räknar
med att låta 7 personer studera till undersköterskor under 2021.
2

Kommer tillskottet från staten att matchas av tillskott från
kommunen/regionen?
Svar: Helena Åman, dessa bidrag är inte villkorade.
Fredrik Kjos, tanken är att göra så mycket som möjligt för de medel som finns.
Vi kommer använda pengarna till det som är mest lämpat i kommunen och den
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diskussionen kommer tas i ÄON.
3

Har kommunen respektive användarna av trygghetslarmen drabbats av att
larmen inte fungerar? Vilka åtgärder har kommunen vidtagit för att lösa
dessa problem?
Svar: Helena Åman, vi har inte drabbats av problem, då vi har en annan
leverantör.
4

Många kommuner är negativa till vindkraftsparker eftersom de drabbar
kommunens friluftsområden och de boendes närmiljö. Vilken inställning
har Upplands-Bro kommun i denna fråga och på vilken plats/i vilket
område skulle kommunen placera ett eventuellt vindkraftverk?
Svar: Fredrik Kjos, vi har ett antal hållbarhetsmål som ligger i den längre
fonden vi jobbar med mot 2030. Kommer frågan upp till möjlig utveckling om
alternativa energikällor får vi ta det då. Den frågan har inte kommit upp än.
5

Regionen säger upp många avtal med medicinsk fotvårdare. Man har rätt
att välja vilken vårdcentral som helst, och vår medicinska fotvård här i
Kungsängen är inte så bra. Vid årsskiftet kan man inte längre välja vilken
fotvård man vill gå till. Om vårdcentralen väljer den som finns nu i
Kungsängen, innebär det att patienterna behöver byta till vårdcentral i
annan kommun för att få fotvård man är nöjd med, vad är åsikterna?
Svar: Helena Åman, det är inte kommunen, utan regionen som hanterar den
medicinska fotvården. Vi kan framföra vid de mötena vi har med regionen att
detta är ett problem för våra invånare.

Övrigt
- Blir det något Lucia firande på torget? (Pro)
Ida Texell: Kommunen ska försöka lösa något, på behörigt avstånd och Corona
säkert.
KFN chefen har denna fråga med sig. Vi letar med ljus och lykta och försöker
lösa detta.
Fredrik Kjos: Vi ska försöka undvika evenemang som lockar folk, pga rådande
restriktioner. Viktig signal att skicka som kommun att vi ska ta ansvar, så
tveksam till att ha ett luciafirande som kan locka folk.

Kommande möten
•
•
•
•

3 februari 9.00-11.00
5 maj 9.00-11.00
8 september 9.00-11.00
8 december 9.00-11.00
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