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Plats och tid  Gemaket, kl 09.00-11.00 

Ajournering  

Beslutande Tina Teljstedt (KD) ordförande 

Anders Åkerlind (M) 

Anders Eklund (PRO Kungsängen) 

Inger Rydén Bergendahl (PRO 
Kungsängen) 

Ann-Marie Fridh (PRO Bro) 

Agneta Svensson (PRO Bro) 
Gunvor Hansson (SPF Vikingarna) 
Renate Bergfeldt (SPF Vikingarna) 
Jukka Salo (Kaleva Seniorer) 
Helena Haapa (Kaleva Seniorer) 
 

  

Övriga deltagare Lindamari Nilsson, Sekreterare  

Ida Texell, Kommundirektör 

Helena Åhman, Socialchef 

Anna Hollstrand, Avdelningschef utföraravdelningen  
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 Kommunledningskontoret 

 Datum     
  2019-11-20     

 

 
 

 

Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen   Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen 
Telefon: 08-581 690 00   Fax: 08-581 692 40   E-post: kommun@upplands-bro.se   Webb: upplands-bro.se 
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Ordförande informerar 
Tina Teljstedt, ordförande informerar om: 
Tina hälsar alla välkomna och meddelar att Fredrik Kjos som är ordförande fått 
förhinder för mötet och att hon därför kommer agera ordförande för dagens 
möte. 

Invigningen för Humana var mycket lyckad och dagen efter invigningen var 
det öppet hus med många besökande. Fredrik höll ett fint invigningstal och 
Tina lämnade en vacker blombukett. 

Kommundirektören informerar 
Ida Texell, kommundirektör informerar om: 
Ida berättar om att hon har träffat det finska förvaltningsrådet vilket varit 
väldigt trevligt. 

Kommunen arbetar just nu med mål och budget för 2020 och för ett Hållbart 
Upplands-Bro. I arbetet för ett hållbart Upplands-Bro finns en punkt som rör 
KPR och det är fyra viktiga områden: Leva hälsosamt, social gemenskap, 
fysisk aktivitet och hälsosam mat. 

När det gäller hållbart liv och hälsa är trygghet är en viktig del i det. 
Kommunen öppnar ett Trygghetscenter i Bro och målet är att inviga det innan 
årsskiftet.  

Socialchefen informerar 
Helena Åman, socialchef informerar om: 
Påminner om att det finns en advokatjour i kommunen. Advokatjouren är en 
kostnadsfri mottagning där en advokat hjälper kommunmedlemmar med en 
första genomgång av juridiska problem.  

Advokat finns tillgänglig varannan tisdag, jämna veckor, kl. 15.30-17.30 i 
Kontaktcenter i kommunhuset i Kungsängen samt tisdagar var fjärde vecka, kl. 
15.30-17.30 i Brohuset i Bro.  

 

Anna Hollstrand, avdelningschef utföraravdelningen informerar om: 
Norrgården kommer ha en julmarknad den 28 november där deras kör ska 
uppträda. Kungsgården kommer också ha en julmarknad vilket blir den 4 
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december med musik och en häst kommer på besök. (Inbjudan läggs som 
bilaga till anteckningarna). 

Den 11 december kommer en workshop kring demens att hållas i Marina 
föreningshuset. Föranmälan görs till Kontaktcenter senast 5 december. 
(Information om workshop läggs som bilaga till anteckningarna). 

Pensionärsorganisationerna informerar 
Kaleva Seniorer- Jukka Salo och Helena Haapa 
Kaleva Seniorer har en hel del aktiviteter bl.a. träffas de och sjunger karaoke, 
bakar, spelar bingo, dansar. Det finns en tjejgrupp som är populär. De visar 
även finska filmer i Florasalen. 

Finska gruppen var till Fagersta där de besökte brandstationen och 
brandsläckningen. 

De kommer att ha Julfest den 7 december i Finnstaskolans matsal. De firar jul 
tillsammans med självständighetsdag. Festen är för medlemmar men sen blir 
det dans som är öppet för alla. 

 

SPF Vikningarna – Renate Bergfeldt och Gunvor Hansson 
SPF arbetar mest inom tre områden: Bridge, dans och teknikgrupp. De har även 
en demensförening. Många är aktiva i anhörigföreningen också. 

Kommunens teknikgrupp erbjuder hjälp från Fredrik Eliasson med tekniska 
enheter som surfplattor och mobiltelefoner. SPF föreslår att man delar upp i två 
grupper, nybörjare och lite vana vid separata tillfällen. Detta för att man ska få 
ut så mycket som möjligt av teknikgruppen. 

SPF lämnar även synpunkt om hur viktigt det är att hemsidan är uppdaterad för 
att man ska hitta aktuell information om kommunens olika aktiviteter. 

Renate nämner att de saknar språkkurser, kanske inte engelska men gärna 
andra språk. Helena svarar att kommunen inte har några språkkurser men tipsar 
om att de olika studieförbunden har språkkurser. 

PRO Kungsängen - Anders Eklund och Inger Rydén Bergendahl 
Återkommande aktiviteter som anordnas av föreningen är bl.a. Äventyrsresor 
där man samlas vid pendeltåget och åker in till stan för att besöka museer eller 
andra sevärdheter. Dessa resor sker ungefär 1 gång/mån. Andra aktiviteter som 
ordnas är att besöka gymmet, träffas för kortspel, dricka kaffe på Cafét Petjos i 
Kungsängens centrum. En gång i månaden träffas de i Ekhammarskolans 
biograf och tittar på film. 

Bergaskolans elever kommer till PRO Kungsängen på Torget 4, den 11 
december för att framföra Lucia-uppvisning. 
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Anders berättar att de har olika åldersgrupper inom PRO. De skojar om att de 
borde skapa en ”ungdomsgrupp” för de yngre pensionärerna. 

Föreningen kommer att ha en Julbrunch den 9 december vid Lastberget. 
 

PRO Bro – Agneta Svensson och Ann-Marie Fridh  
Återkommande aktiviteter som anordnas av föreningen är bl.a. gymnastik, 
snickeri-/sy- och handarbetsgrupper samt boule. 

PRO Bro kommer ha en Jullunch den 12 december med luciatåg. 
Ann-Marie tar upp problemet med lokalerna. Ofta är lokalen bokad av 
kommunen för kommunens olika verksamheter. Det blir svårt för föreningarna 
att hålla aktiviteter utan lokaler. 

Tina och Helena svarar: 
Kultur- och fritidskontoret genomför under hösten 2019 en översyn av Kultur- 
och fritidsnämndens föreningsbidrag samt sina riktlinjer och allmänna 
bestämmelser för ekonomiska bidrag. Socialkontoret deltar i översynen och 
förslår tillsammans med Kultur- och fritidskontoret, att ansvaret för 
utbetalningar av föreningsbidrag till pensionärsföreningar, förs över till Äldre- 
och omsorgsnämnden. 

 

Frågor från pensionärsorganisationerna  
 

1. Hur har det gått med upprustningen av offentliga lokalerna? Teknik o 
inredning, inköp av stolar till Dagcentralen? 
- Lokalerna besiktigas och kommunen tar in offerter. Gäller i första 

hand Blomstervägen och Florasalen. En upprustning kommer ske 
nästa år. Florasalen är fortfarande kall. Det finns ett projektorrum 
intill salen där det går fläktar som ska kyla projektorn. Projektorn 
används dock inte.  

 
Följdfråga: 
Hur blir det med övriga lokaler? Det är dåligt med stolar i lokalerna, de 
blir tvungna att bära mellan lokalerna eller hyra in stolar vilket blir 
ohållbart. 
- Kommunen börjar med lokalerna i Bro sedan fortsätter arbetet i 

lokalerna i Kungsängen bl.a. Torget 4. 
 

Fler frågor:  
Konstverk (tyg) från Inger Åberg i Florasalen - Vart är det? 
Konstverk (Näcken) i Caféet i Brohuset - Vart är den? 
Konstverk (av Exet) satt på Norrgården - Vart är den? 
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- Helena tar med sig frågorna om konsten och tar även kontakt med 
Kultur- och fritidskontoret. 

 
2. Hur har det gått med Hagtorp?  

- Attendo som är ny utförare granskas och följs upp kontinuerligt. 
Kommunen utför en del oanmälda besök. Helena berättar om att 
kommunen krävt vite gällande bristerna kring maten. Förändring tar 
tid och Attendo behöver jobba på att få förtroende. De jobbar mycket 
med bemötande. Kommunen hjälper och stöttar för att det ska bli 
bättre. 

Följdfrågor: 
Hur många har flyttat från Hagtorp till Lillsjöbadväg och hur många bor 
på Lillsjöbadväg? 
- Man har valfrihet och några har valt att flytta. Ca 25 personer från 

kommunen bor på Lillsjöbadväg. 
Hur är det med kocken, finns det ordentlig utrustning i köket?  
- De har inte signalerat om att något behöver ändras. Men framkommer 

det att ändringar måste utföras så ordnar kommunen det. 
 

3. Äta lunch på Dagcentralen? Torget 4, möjligheten att äta där? 
- Restaurangskolan stängde och nu finns ett café där. De boende som 

har matlåda kan gå dit och äta där för samvarons skull. Matlåda får 
man om man har behov vilket krävs ett biståndsbeslut för att få. Det 
finns inga planer på att öppna en allmänt öppen restaurang. 

 
Följdfråga: 
Finns det möjlighet att öka möjligheten att gå dit, kanske begränsa till 
endast föreningsmedlemmar?  
- Helena tar med sig frågan.  
- Tina Teljstedt tipsar om att man kan besöka kommunens 

skolmatsalar för att äta lunch där (någon form av föranmälan bör 
göras).  

 
4. Trygg Hemgång hur fungerar den? (omvårdnad efter sjukhus?) 
5. Vilka lärdomar har tagits? Då den skall avrundas i början på 2020.  

- En uppföljning av projektet Trygg förstärkt hemgång har påbörjats 
och kommer att presentera för Äldre- och omsorgsnämnden i början 
av nästa år. Hittills så har utfallet varit en viktig insats när en enskild 
går hem från sjukhuset. I samband med att den nya lagen om 
utskrivning så krävs det ett mer intensivt stöd i samband med att 
personer skrivs ut tidigare från sluten vården.  

 
6. Hur har det gått med att vända på alla "stenar " för att kommunen skall 

bli effektivare? 
- Kommunen ska arbeta med att bli ett mer hållbart Upplands-Bro, 

Agenda 2030 - skapa hållbarhet och kvalitet. Viktiga delar som 
kommunen arbetar med är framförallt mål och budget samt styrning. 
Upphandling, styrdokument (det finns idag ca 650 olika dokument), 
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lokalförsörjningsprincip, e-tjänster är fler områden som granskas och 
utreds. Kommunen jobbar för att samarbeta med andra 
grannkommuner som Håbo och Järfälla. 

 
Då det uppkommer många frågor kring upphandling ber Ida att få återkomma 
med detta som en punkt på dagordningen på nästa sammanträde. Ida bjuder in 
Helen Eng från upphandlingsenheten som kan berätta lite mer om deras arbete. 
 

7. Några nya boendeplaner för äldre?  
- Vi har ingen lista men vi vill att det ska byggas fler boenden. 

Socialkontoret jobbar med frågan.  
Agneta Svensson (PRO Bro) berättar att Eskilstuna kommun bygger 
äldreboenden i alla nybyggda områden vilket hon anser att Upplands-Bro 
kommun borde ta efter. 

 

Övrigt 
Punkterna 1-4 lämnas till samhällsbyggnadschefen Mathias Rantanen som kan 
besvara frågorna vid nästa sammanträde. 
 

1. Kommunens invånare är tacksamma för alla aktiviteter som anordnas, 
men alldeles för få personer med funktionshinder har beviljats 
färdtjänst och måste använda sin egen bil för att kunna ta sig till 
Kungsängens centrum/Torget. Det behövs minst ytterligare 3 
st parkeringsplatser för funktionshindrade personer.  
Kommunen bör även uppmana det/de av er anlitade parkeringsbolag att 
kontrollera/jämföra "handikapptillståndet" med körkortet hos bilföraren 
som står på "handikapp-platser" men rimligen inte kan ha eget 
"handikapptillstånd" (lastbilsförare som jobbar på bygget och friska 
personer som springer som en gasell till butiken för att handla). 

 
2. Sittbänkarna på och runt omkring Torget är endast försedda med ett 

armstöd. Funktionshindrade personer behöver armstöd på båda sidor för 
att kunna sätta och resa sig på/från sittbänken utan risk för fallskador. 
 

3. Väldigt många önskemål har framförts om en julgran på Torget - utöver 
eller istället för den planerade julbelysningen. 
 

4. Det borde vara totalförbud för samtliga typer av bilar att köra bil 
på Torget i Kungsängen - med undantag för kranbilar och stora lastbilar 
som ska laga skador på själva Torget.   
 

5. Torget 4 - Utanför utgången från Samlingssalen till uteplatsen med bord 
och bänkar har tidigare funnits en skylt om rökförbud. Den har plockats 
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bort!!  Deltagare i såväl bridge- och dansgruppen orkar inte gå några 
steg till den befintliga rökplatsen utan utsätter såväl övriga deltagare 
som de boende ovanför uteplatsen för den skadliga röken. Kommunen 
bör skruva fast en skylt om rökförbud. Frågan har varit uppe redan i 
våras och mottogs positivt - men ingenting har hänt sedan dess.  
- AB Upplands-Brohus ansvarar för detta. Helena tar med frågan till 

dom. 
- Ett önskemål om fler rökrutor i Kungsängens centrum lämnas. 

Frågan följs upp med tekniska avdelningen som ansvarar för detta. 
 
Fler övriga frågor: 

- Pensionärsföreningarna vill gärna ta del av minnesanteckningar och 
kallelse till möten på Regionen kopplat till samverkan med KPR. 
Det är handlingar som kommer till kommunen centralt och som ska 
vidarebefordras till berörda. Detta är något som kanslistaben gör. 

 
- Fråga om Wi-fi och eventuellt lösenord till nätverket – Ida svarar att 

det är ett öppet nätverk och att man inte behöver ett lösenord till det. 

 
 

Förslag på sammanträdestider för nästa år: 
Sammanträdestiderna fastställs enligt nedan. 

• 5 februari kl. 9.00-11.00 
• 22 april kl. 9.00-11.00 
• 23 september kl. 9.00-11.00 
• 4 november kl. 9.00-11.00 

 
 


	Ordförande informerar
	Tina Teljstedt, ordförande informerar om:

	Kommundirektören informerar
	Ida Texell, kommundirektör informerar om:

	Socialchefen informerar
	Helena Åman, socialchef informerar om:
	Anna Hollstrand, avdelningschef utföraravdelningen informerar om:

	Pensionärsorganisationerna informerar
	Kaleva Seniorer- Jukka Salo och Helena Haapa
	SPF Vikningarna – Renate Bergfeldt och Gunvor Hansson
	PRO Kungsängen - Anders Eklund och Inger Rydén Bergendahl
	PRO Bro – Agneta Svensson och Ann-Marie Fridh

	Frågor från pensionärsorganisationerna
	Övrigt
	Förslag på sammanträdestider för nästa år:

