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Ordförande informerar

Vice ordförande Martin Normark öppnar mötet med att hälsa alla välkomna.
Han reflekterar över hur Covid-19 har varit en utmaning senaste halvåret, inte
minst gällande tillgänglighetsfrågor. Han lyfter även att trotts den stora
utmaningen så finns det vissa positiva effekter vi kan ta med oss. Framförallt
den digitala utvecklingen som har gått framåt i rekordfart och möjliggjort att vi
kan fortsätta att möta varandra även när vi inte kan ses fysiskt.

§ 10

Kommundirektören informerar

Ida Texell belyser hur Covid-19 har varit en stor utmaning för alla, hur det har
utmanat våra strukturer i samhället och lett till en stor omställning. Ida börjar
med en bakåtblick och konstaterar att det har varit en intensiv period för
kommunens verksamheter. Kommunen har genomgått en stor omställning, inte
minst tekniskt. Vidare informerar hon om att våren även har medfört att
kommunen har fått skjuta fram olika frågor som till exempel budget. Den nya
budgeten skrivs nu under höst och förväntas tas beslut på i november.
Ida gå vidare genom att blicka framåt och konstaterar att det är viktigt för oss
som kommun att ställa om för ett hållbart samhälle. Inte minst i Bro, som ska
bli ett ställe där barn kan leva ett tryggt och rikt liv. Kommunen arbetar aktivt
för att livskvaliteten för framförallt barn ska bli god.
Här om dagen kom resultatet från den årliga Stockholmsenkäten, i vilket vi kan
konstatera att kommunen har ett viktigt arbete framför sig att för att barn och
unga ska må bra. I detta område är framförallt Bro är en viktig fråga.
Ida informerar om att det pågår ett stort internt arbete inom kommunen att
skapa god ordning och reda. Det pågår för fullt, och vi har redan kommit en
lång bit på vägen. Kommunen befinner sig i ett stabilt läge.
Två nya chefer på hög nivå har rekryterats på senaste tiden. Vår nya
utbildningschef, Fredrik Norvall, kommer att delta vid nästa tillgänglighetsråd.
Inom samhällsbyggnadskontoret pågår en organisationsförändring. Linda
Edgren har trätt in som tf samhällsbyggnadschef. Även hon kommer att delta
vid nästa tillgänglighetsråd.

§ 11

Kontorschefer informerar

Helena Åman, Socialchef:
Helena konstaterar att det har varit en väldigt turbulent period under våren.
Hon är stolt över verksamheten kommunen har bedrivit och på det sätt
verksamheterna har hanterat denna kris. Tyvärr har kommunen haft 18 dödsfall
på våra äldreboenden. Viktigt att komma ihåg att ett stort antal personer har
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tillfrisknat. Vi har brottats med personal som har varit hemma och sjuka,
framförallt eftersom man måste vara hemma om man har minsta symptom.
Helena informerar att kommunen är nu smittfri, och att vi har varit utan smitta
sedan tidigt i somras. Det har överlag varit en liten samhällssmitta i
kommunen. Kommunen har nu säkerställt att vi har ett lager med
skyddsutrustning så vi klarar oss vid eventuella nya utbrott i vår del av länet.
Konsekvensen av Covid-19 innebär att en del verksamheter har varit stängda.
Ingen besöksverksamhet på äldreboenden har varit tillåten, men
verksamheterna har jobbat hårt på att finna lösningar för att möta behovet att få
träffa sina anhöriga bland annat genom plexiglas samt lösningar utomhus.
Arbetet fortsätter nu med att hitta former att mötas säkert inomhus allteftersom
vädret blir kallare.
Daglig verksamhet för personer med demenssjukdom har varit inställd och det
har även varit en begränsad daglig verksamhet för personer med
funktionsvariationer. Just håller den dagliga verksamheten för personer med
funktionsvariationer på att starta upp, och kommunen kommer att göra en del
verksamhetsförändringar för att möta budgeten. Bland annat kommer några
lokaler att slås samman för att minska den spridda lokalytan.
Kommunen har inga planer på att begränsa uthyrning av matsalen på torget 4.
Den har enbart varit stängd under denna period pga. Covid-19.

§ 12

Information från föreningarna

Alf Andersson, anhörigföreningen:
Alf informerar om att det har varit en helt annorlunda tid de har fått arbeta i.
Ett problem har varit att få tillgång till lokaler där de kan bedriva
verksamheten. De har inte haft några fysiska möten sedan 14/3, men de har
haft andra kontakter bland medlemmarna, som stödsamtal och praktisk hjälp
för de som behöver hjälp med att handla. Alla aktiviteter som var inplanerade
för i höst har fått skjutits fram till våren. Bland annat en teaterföreställning,
som de har fått flytta fram till 8 februari. Detta är en föreställning som belyser
problematiken för syskon till personer med funktionsvariationer. Även en
föreläsning om psykisk ohälsa blir flyttad till våren. De ser över möjligheterna
till aktiviteter utomhus och har en korvgrillning inplanerad under hösten.

Lilja Johansson Lindfors: HSO/ HjärtLung.
Varken HSO eller HjärtLung har haft möten under våren. De avvaktar till
hösten för att se vad det kommer för direktiv från myndigheterna.
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De har sett en ökad problematiskt i att personer som är alvarligt sjuka inte
söker hjälp för de är räddade att bli smittade av Covid-19. Det verkar dock ha
blivit bättre och folk har börjar våga söka vård nu.

§ 13

Övriga frågor

Martin Normark vill lyfta två punkter i Stockholmsenkäten där kommunen har
gjort stora framsteg. Den första punkten rör bärandet av vapen, där kommunen
innan har stuckit ut. Enligt de nya siffrorna ligger kommunen nu tydligt under
siffrorna i länet. Detta är en väldigt positiv utveckling och skolorna har jobbat
hårt med detta.
Den andra punkten där kommunen tidigare har stuckit ut är punkten gällande
unga tjejers mående. På frågan om man tycker det är härligt att leva, svarade
63% av tjejerna ja, jämfört med 59% i länet. Tidigare har kommunen legat
sämst i länet.
En punkt som sticker ut av negativ karaktär, är att var femte tjej på gymnasiet
lyfte att de blir mobbade och trakasserade på nätet.

Ida Texell lyfter det fantastiska arbete som bedrivits av frivilliga resursgruppen
under våren De har hjälpt till med utrustning, handla mat, och mycket annat för
de som har behövt hjälp. Den har använts och var uppskattad i kommunen.
Upplans-Bro kommun har verkligen gått samman hjälpt och stöttat varandra.

Helena Åman informerar om att kommunen har infört en insatts som är direkt
kopplad till att bryta isolering i hemmet. Insatsen lanserades runt midsommar.
Det man har sett är att det finns ett värde i att man vet att det finns. Det finns
någonstans att vända sig om man behöver hjälp, även om man inte behöver det,
så vet man att det finns och den känslan har varit den stora vinsten.
Ida Texell lyfter att kommunen tidigt inrättade en telefonjour och en möjlighet
för anhöriga att kunna ringa, och det har spelat en stor roll. Kommunen har
även tagit fram möjligheten att ringa videosamtal, och det har haft en stor
betydelse för de äldre och deras anhöriga. Allt detta är ett pärlband av insatser
som kommunen har inrättat, Upplands-Bro kommun var en av de kommuner
som var först med att införa detta.
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Nästa sammanträde

Onsdagen den 18 november kl. 13-15, Gemaket kommunhuset plan 6 och
Teams.
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