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Plats och tid Kommunhuset, Dalkarlen samt Teams kl. 13:00 – 14:00 
Deltagare Ledamöter  

 Fredrik Kjos (M), Ordförande  
Martin Normark (L), Ordförande 
Socialnämnden 
Kerstin Ahlin (S) 
Birgitta Dicksson (M) 
Lilja Johansson Lindfors, HjärtLung 
Järfälla/Upplands-Bro 
Alf Andersson, Anhörigföreningen 

 

 
 
Övriga deltagare 

 
 
Ida Texell, kommundirektör 
Agneta von Schotting, avdelningschef 
Sara Wiesner, sekreterare 
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§ 1 Ordförande informerar 
Fredrik Kjos inleder med att hälsa alla välkomna. Han lyfter att han är glad att 
rådet kan ses såhär digitalt, även om vi saknar att ses fysiskt. Fredrik 
informerar om att kommunen just nu arbetar intensivt med att få budget för 
2022 på plats. Budgeten ska handla om de medel som finns i kommunen, och 
inte de som inte finns. Vidare informerar han om att fokus ligger på att vi ska 
arbeta och göra saker tillsammans, mellan förvaltningar, kontor och bolag, och 
att det inte ska handla om ”mina” eller ”dina” pengar, utan om våra 
gemensamma pengar i kommunen. I budgetarbetet har kommunen tidigare 
jämfört sig med jämförbara kommunen, men kommunen har nu skiftat fokus 
och jämför sig mot de kommuner som klarar uppdraget bäst av alla, då de är 
dem vi vill lära oss av. Fredrik berättar att kommunen i budgetarbetet planerar 
för att pandemin kommer att hålla i sig till nästa år, även om vi inte hoppas att 
det är så. 

§ 2 Kommundirektören informerar 
Ida inleder med att hälsa alla välkomna. Hon uttrycker att vi alla har en stark 
önskan att få ses igen, och hon ser fram emot att få träffas fysiskt igen.  

Ida informerar om att det har varit en intensiv start på året, kopplat till de 
utmaningar demokratin ställs in för. Hon lyfter att det är viktigt, nu kanske mer 
än tidigare, att vi arbetar tillsammans, både för kommunen men även för oss 
alla framöver. 

Corona och vaccinering: 

Ida konstaterar att vi fortsatt är mitt uppe i pandemin. Kommunen arbetar i ett 
nära samarbete med länsstyrelsen, folkhälsomyndigheten och region stor 
Stockholm. Kommunstyrelsens presidium har en viktig nyckelfunktion i 
kommunens arbete kring Corona. De har arbetat intensivt och kallar varje 
torsdag tjänstepersoner i nyckelpositioner, för att gå igenom hur läget ser ut i 
kommunen och ger direktiv för vilket arbete som ska genomföras framåt. Ida 
informerar om att läget i kommunen just nu är bra, men att kommunen, likt 
samhället i stort, fortsatt befinner sig i ett skört läge. På kommunens hemsida 
kan man läsa mer om kommunens arbete kring Corona. 

Vidare informerar Ida om att vaccination är en viktig fråga i kommunen. Den 3 
februari började kommunen vaccinera personal inom vård och omsorg. Ida vill 
även förtydliga att det är regionen som ansvarar för själva vaccinationen, 
kommunen ansvarar att stötta genom att bland annat tillhandahålla lokaler.  

Ida informerar ytterligare om att regionen nu är inne i fas 1 av vaccinationen. 
Folkhälsomyndigheten har fattat besluten kring faserna och vilka som ingår. 
Kommunen har inget mandat att styra över vilka som ingår i vilken fas, men 
kommunen har varit engagerade i dialogen med folkhälsomyndigheten kring 
vilka personer som bör ingå i riskguppsfasen. 
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Ida berättar att Upplands-Bro kommun har en god beredskap för att vaccinera, 
och att just nu handlar problemen kring tillgången till vaccin, då leveranserna 
är fördröjda. 

Kommundirektören har fått i uppdrag av Kommunstyrelsens presidium att 
förbereda en kommunikationsplan för att nå ut med information om 
vaccinationen till allmänheten. Ett direktiv är att lägga en robust plan, med en 
bred förankring samt att jobba nära invånarna för nå ut till alla som bor i vår 
kommun. Regionen bär ansvaret kring huvudbudskapet om vikten att vaccinera 
sig, men kommunen ansvarar för att nå ut till invånarna. 

§ 3  Kontorschefer informerar 
Agneta von Schotting, inleder med att berätta att hon är glad att kunna berätta 
att kommunen är igång med vaccination. På särskilt boende har alla som vill 
fått sina 2 doser. Personalen har fått dos 1 och dos 2 kommer personalen börja 
få den 27 februari. Kommunens brukare inom LSS börjar vaccineras under 
vecka 7. Vidare informerar Agneta om att just nu finns ingen känd smitta i 
kommunens verksamheter och att det har varit så under en längre tid. 
Kommunens verksamheter fortsätter att jobba intensivt med basala 
hygienrutiner och säkerställa att avstånd hålls i verksamheterna. 

Fråga från Fredrik Kjos: När får de som har hemtjänst vaccin? 

Svar från Agneta von Schotting: Deras vaccinering är på gång, om man har fått 
vaccin än eller inte beror på om man tillhör grupp 1 eller grupp 2. Det skiljer 
sig inte om det är kommunal eller privat hemtjänst, utan det är åldern som 
avgör vilken grupp man tillhör. 

Fråga från Alf Andersson: När får personer som tillhör LSS men som bor 
hemma börja vaccineras på vårdcentralerna? 

Svar från Agneta von Schotting: Hon kan inte svara på detta, då det inte är 
kommunen som råder inte över vaccinet, utan det är regionen som distribuerar 
till vårdcentralerna. 

§ 4 Information från föreningarna 
Lilja Johansson Lindfors, HjärtLung Järfälla/Upplands-Bro: 

Lilja informerar att organisationen står kvar på samma plats och stampar. HSO 
har infört digitala möten. HjärtLung har möten på plats, men begränsat antal 
personer. De planerar att dra igång verksamheten igen när det blir varmare ute 
så man kan ha aktiviteter utomhus. HjärtLung har inför årsmötet skickat ut 
handlingar per post, där alla fått möjlighet att kryssa i hur de vill rösta i de 
olika frågorna. 

Alf Andersson, Anhörigföreningen: 
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Alf informerar om att anhörigföreningen har haft stora planer för året, men att 
de redan har fått göra förskjutningar av inplanerade aktiviteter. De fortsätter 
med att ha olika kontakter med sina medlemmar. De ska genomföra ett årsmöte 
den 27 mars digital med poströstning på förhand. 

§ 5 Övriga frågor 
Alf Andersson, Anhörigföreningen: 

Alf ställer en fråga om trafiksäkerheten utanför Västra Rydsvägen 118, där 
dagligverksamhet har lokaler. Han informerar om att det finns ett farthinder i 
ena riktningen, men om man kommer från IP-hållet finns inget farthinder vilket 
leder till att den trafik som passerar håller en hög hastighet. Han lyfter att det 
finns en oro att ungdomarna från dagligverksamhet som rör sig där ska skadas. 

Svar från Fredrik Kjos: Fredrik meddelar att varken den lokal som används 
idag eller omgivningen är idealiskt. Det pågår ett arbete för att hitta en bättre 
lämpad lokal och omgivning. Kommunen har en ny fastighetschef, och detta är 
ett av uppdragen har fått att se över. Vi återkommer i frågan när vi vet vilken 
lokal som blir aktuell. Ida tar frågan kring farthinder med sig till tekniska 
avdelningen. 

Svar som inkommit från Tekniska avdelningen i efterhand: 
”Kommunen kommer att bygga ett farthinder där, då det enligt Tekniska 
avdelningens mätningar så är hastigheten högre än 30 km/h och flera 
oskyddade trafikanter rör sig längs vägen. Dock kan vi inte bygga innan 
vintern är över och asfaltsfirmor öppnat sin verksamhet. ” 

 

§ 6 Nästa sammanträde 
12 maj 2021 kl. 13:00-15:00 


	§ 1 Ordförande informerar
	§ 2 Kommundirektören informerar
	§ 3  Kontorschefer informerar
	§ 4 Information från föreningarna
	§ 5 Övriga frågor
	§ 6 Nästa sammanträde

