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Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  
Johanna Skoglund 

Ordförande 
 ..................................................................  
Fredrik Kjos (M) 

  
 

 

 

 

Plats och tid Kommunhuset, Gemaket, kl. 13:00 – 13:30 
Deltagare Ledamöter  

 Fredrik Kjos (M) 
Kerstin Ahlin (S) 
Martin Normark (L) 
Lisbeth Waern (M) 
Lars Kling (Anhörigföreningen) 
 

 

Övriga deltagare Johanna Skoglund, nämdsekreterare 
Karl Ölander, tf kommundirektör  
Elisabeth Rågård, tf socialchef 
Sven-Olof Näslund, istället för Mathias Rantanen 
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§ 1 Ordförande informerar 
Ordförande Fridrik Kjos (M) hälsar välkomna och informerar om att Hans 
Bergström från HSO inte kommer fortsätta sitt uppdrag och att organisationen 
ska utse en ny ledamot.  

 

§ 2 Kommundirektören informerar 
Tf kommundirektör Karl Ölander informerar om valet i maj. Inför varje val ses 
tillgängligheten över till samtliga vallokaler. Nu i år fick Lillsjöskolan åtgärdas 
så att lokalen uppfyller kraven för tillgänglighet.  

Ett Trygghetscenter i Bro uppförs, där kommer tjänstemän från kommunen att 
ha arbetsplatser och det kommer även finnas polis och räddningstjänst där. På 
sikt är tanken att öka samhällsservicen och att flera offentliga tjänster ska 
finnas på plats i Trygghetscentret.  

Den nya fastighetsstrategen har börjat och kommer se över samtliga lokaler i 
kommunhuset och kommunens övriga lokaler ut ett tillgänglighetsperspektiv  

Det pågår just nu en upphandling av bevakningstjänster i kommunen. Det är en 
samordnad upphandling med Upplands-Bro hus.Väktarna kommer att ha en 
kommunbil att åka runt i så att det syns tydligt att det är kommunens väktare 
som kommer.   

En enkät har skickats ut till 1200 av kommunens invånare med frågor om hur 
de upplever att det är att bo i Upplands-Bro utifrån den kommunala servicen.   

 

§ 3 Granskning av förslag till detaljplan för 
Köpmanvägen (Härnevi 1:71 m.fl.) 
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för flerfamiljsbostäder nära 
kollektivtrafik. Tillgänglighetsrådet framhåller att det är viktigt att bostäderna 
förses med hissar för att bostäderna ska bli tillgängliga för alla.  

 

§ 4 Kontorschefer informerar 
Sven-Olof Näslund informerade om att torget i Kungsängen ska slut besiktigas   
i morgon (25 april). Det har bland annat varit problem med ojämna plattor och 
detta kommer behöva åtgärdas. En invigning av torget planeras till 1: a eller 
15:e juni 2019. 
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E.ON:s arbete med nya ledningar kring centrum är klart och de är färdiga med 
grävningsarbetet. Vägarna ska nu återställas.   

 

 

§ 5 Information från föreningarna 
 

Lars Kling från Anhörigföreningen informerar om att de har deltagit på 
årsmötet för Anhörigföreningarnasriksförbund nyligen. Det som är aktuellt just 
nu är att förningen arrangerar en föreläsning om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och de kommer delta på Kungsfesten den 25 maj och 
berätta om sin verksamhet. Föreningen planerar också att ta fram material som 
lätt och tydlig beskriver vem en anhörig kan vara.  

 

§ 6 Övriga frågor 
 

Hissarna på Bro station fungerar fortfarande inte. Martina Normark har därför 
varit i kontakt med Trafikförvaltningen och fått beskedet att under tiden 
hissarna inte är i bruk så kan man beställa taxi istället om man inte kan ta sig 
ner till spåret via trappan. Trafikförvaltningen måste alltid kontaktas innan 
resan påbörjas för att de ska kostnaden.  

Fredrik Kjos lämnande svar på fråga som ställts på tidigare sammanträde om 
vem som har ansvar för hissar som installerats i bostäder. Det är alltid 
fastighetsägaren som ansvarar för säkerhet, drift, underhåll och reparationer.  

 

 

§ 7 Nästa sammanträde 
• 11 september 
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