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Plats och tid Gemaket 13:00-15:00 

  

   
Deltagare Martin Normark (L) ordförande 

Kerstin Ahlin (S) 

Peter Wissing (M) 

Lilja Johansson Lindfors (HjärtLung 

Järfälla-Upplands-Bro) 
 

  

Övriga deltagare Lindamari Nilsson, Sekreterare 

Ida Texell, Kommundirektör 

Helena Åman, Socialchef 
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§ 20 Ordförande informerar 
Martin Normark (L), ordförande informerar om: 
Vad det gäller Färdtjänsten så fungerar det inte tillfredställande. Socialchefen 
meddelar att frågan är lyft inom Storsthlms nätverk och Socialtjänstnätverk där 
de jobbar på att stödja arbetet med upphandling av nytt avtal för färdtjänst. 

Peter Wissing (M) presenterar sig som ny vice ordförande i Socialnämnden 
efter Birgitta Dickson (M).  

Fråga från ordförande om hur snöröjningen fungerar ur ett 
tillgänglighetsperspektiv: 

- Har inte fungerat bra. Inte bara kommunens snöröjning som brister utan 
även bostadsrättsföreningarnas och vägverkets snöröjning. 

§ 21 Kommundirektören informerar 
Ida Texell, kommundirektör informerar om: 
Arbetet fortsätter med kommunplanen och budget för 2023. Målen för 
verksamheterna beslutas på kommunfullmäktige den 14 december 2022 kl. 
15.00. Sammanträdet är öppet för allmänheten. 

Budgetdialog – lågkonjunktur med BNP gap på 1,7 % och en inflation på 10 
%. Upplands-Bro kommun har en stabil ekonomi. I år höjs 
pensionsavsättningarna.  

Omvärldsläge: 

Pandemin klingar ut i en endemi. En fas som kommer pågå en period.  

Hemberedskap uppmärksammas. 

Rådsträff planeras för de olika kommunala råden. Kommunala pensionärsrådet 
(KPR), kommunala tillgänglighetsrådet (KTR), ungdomsrådet, 
näringslivsrådet, anhörigrådet – återkommer med mer information och datum. 

§ 22 Kontorscheferna informerar 
Helena Åman, socialchef informerar om: 
Påbörjat arbete med nämndernas planer för att nå kommunplanens mål.  

Broddar delas ut till personer som är 75 år eller äldre. Finns att hämta ut i 
Kontaktcenter både i Bro och i Kungsängen. Information om detta finns på 
hemsidan, Facebook och även i lokaltidningen Mitti. 

Fixartjänsten är en gratis tjänst för personer som är över 70 år eller som har 
särskilda behov. Man kan be om hjälp med till exempel att byta glödlampor så 



 
 
 

 PROTOKOLL 3 (4)  

 
Kansliavdelningen 

Sammanträdesdatum 

2022-12-01 
 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

 

man undviker att falla från stolar eller stegar. För beställning av fixartjänsten 
mejlar man till kommun@upplands-bro.se.  

Snöskottning är också en tjänst som kan beställas för personer över 70 år eller 
som har särskilda behov. Dock är denna tjänst inte gratis, den kostar 110 
kr/timme. För att få hjälp med snöskottning och sandning till exempel utanför 
entréer, brevlådan eller fram till soptunnan så kan man mejla till 
kommun@upplands-bro.se.  

§ 23 Föreningarna informerar 
Anhörigföreningen, inkom med skriftlig inlaga som lästes upp: 
”Vårens program är strax klart och det kommer innehålla bland annat 
gästföreläsare kring barn som anhöriga och även en filmkväll kring psykisk 
ohälsa som följs upp med samtalskväll.  

Retreatdagarna fortsätter som tidigare ihop med Svenska Kyrkan o 
Förebyggande enheten.  

Planering för en sommarfest eventuellt ihop med Anhörigföreningen i Håbo 
kommun.” 

HjärtLung Järfälla Upplands-Bro – Lilja Johansson Lindfors 
HjärtLung är med i HSO och Lilja representerar båda föreningarna. 

Namnbyte för HSO är på gång, mer information kommer när loggan är klar. 

Lilja berättar att de gärna nyttjar hembygdsgårdens lokaler. De ska även ordna 
en julfest.  

§ 24 Övriga frågor 
En fråga som lyfts är om ljud/hörselslingor i kommunens lokaler och en 
kartläggning efterfrågas.  

- Socialchefen meddelar att det är en fråga som lyfts vid flera tillfällen. 
Det finns lokaler med hörselslingor men det framgår inte så tydligt vart 
det finns. Gemaket i kommunhuset och stora scenen i kulturhuset har 
hörselslingor. 

- Socialchefen tar med sig frågan om att planlägga vilka lokaler som har 
hörselslingor.   

§ 25 Förslag på sammanträdestider för 2023 
Föreslagna sammanträdestider för 2023 ändras och fastställs enligt nedan: 

• Torsdag den 16 februari 2023 
• Onsdag den 10 maj 2023 
• Torsdag den 14 september 2023 

mailto:kommun@upplands-bro.se
mailto:kommun@upplands-bro.se
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• Torsdag den 30 november (ej december) 2023 
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