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Plats och tid Kommunhuset, Gemaket samt Teams kl. 13:00 – 14:00 

Deltagare Ledamöter  

 Fredrik Kjos (M), Ordförande 

Lilja Johansson Lindfors, HjärtLung 

Järfälla/Upplands-Bro 

Alf Andersson, Anhörigföreningen  

 

 

 

Övriga deltagare 

 

 

Helena Åman, socialchef 

Märta Westerberg, sekreterare 
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§ 1 Ordförande informerar 
Fredrik Kjos öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

Informering om budget för 2022: Modellen för hur vi antar budget 

nästkommande år är ändrad. Avsikten med rambudgeten är att låta politiker 

och tjänstepersoner jobba med helheten och det rullande arbetet, tidigare har 

det inte funnits utrymme eller tidsmöjligheter till det. Den nya modellen skapar 

schyssta förutsättningar för att de resurser som finns ska nå så långt som 

möjligt ut i verksamheten. Hos brukarna (elever) är där resurserna ska finnas 

och ingen annanstans. 

Informering om det samhällsomdanande projektet omdaning Bro, med två 

huvudspår: 

1. Fysiska förändringar av Bro kopplat till stadsplanering. Förstudie 

tillsammans med FÖP Bro har gjorts för att se över möjliga 

förändringar genom en fördjupad översiktsplan av centrala Bro. Flytten 

av Bro skolan en central del i det arbetet. Det kommer att gå ut 

inspirationsbilder från arkitektkontoret för vad vi vill uppnå med 

projektet genom våra mediekanaler – med en vision om hur småstaden 

Bro kan se ut i framtiden. 

2. Delaktighetsaspekten i projektet: möjligheterna för medborgarna att bli 

mer delaktiga i sitt lokalsamhälle. Strategi: samarbete med 

samverkansorganet Bro utveckling för att stärka platsvarumärket Bro. 

Trygghetscentret i Bro ska vara en samlingspunkt för att skapa trygghet 

i socialt utsatta områden.  

Vision och mål: skapa liv och delaktighet. Förhoppningarna är att projektet ska 

vara färdigställt år 2030. Arbetet drivs på för fullt. Alla politiker är inbjudna i 

Kommunstyrelsens arbetsutskott för att följa utvecklingen av resan – men det 

är ett projekt initierat av alliansen.  

 

Kompletterande information täckande för kommundirektör Ida Texells 

frånvaro: 

Vi har satsat hårt på en heltäckande sommar med fokus på sommar- och 

feriejobben. Det lokala näringslivet har fått driva på med uppslutningen för att 

få in feriejobbarna på banan. Det har pågått ett delaktighetsprojekt med 

ungdomar i kommunen för att stärka deras närvaro och förmedla deras syn på 

utvecklingen av Bro. Både ur ett rent praktiskt perspektiv och ute i samhället. 

Vad är bra med - och vad finns det för utvecklingsbehov i Bro?  

Satsningarna som har gjorts har varit lyckade, i Bro samt i hela kommunen. Vi 

har försökt fånga upp ungdomarna och motverka de kriminella nätverken och 

vi har lyckats med det.  
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Vi fick igång björknäsbadet i somras, vi satte en egen struktur för hur att driva 

badet. Renoveringen av Lillsjö-badet är i full gång och drar igång nu i 

september igen.  

Corona och smittspridningen: På Brunna skolan i årskurs 2 testades elever och 

skolpersonal som positivt. Hela årskurs 2 stängdes då ned och kom tillbaka till 

skolan igår. Smittspridning just nu sker bland barn och barnbarn och 

smittökningen kan konstateras i kommunen. 

§ 2 Kontorschefer informerar 
Helena Åman, socialchef: 

Viktiga punkter i vad som sker: tillgängligheten till baden i kommunen och 

dess miljöer gör mycket för människan i samhället. 

Vi är inne i vår mest intensiva period i modellen för ledning och styrning, med 

nästa års mål och verksamhetsplanen för nämnderna. Eftersom att 

verksamhetsplanen är ett politiskt dokument så har vi workshops för att fånga 

upp den politiska viljan. Uppdrag i kommunfullmäktiges budget med 

satsningsområden i kommunen: Äldre- och omsorgsnämnden ska verka för att 

införa en äldrevänlig miljö i hela kommunen. 

Målsättning: verksamhetsplanen ska beslutas om i oktobernämnderna. Det ska 

vara färdigt i december så att arbetet får fortsätta framåt nästa år. 

Kommunala tillgänglighetsrådet: Daglig verksamhet – en reducerad 

verksamhet är igång för att skapa utrymme för distans. Nu börjar samhället 

öppna upp igen och målsättningen är att öppna upp succesivt under hösten. 

Invigning av verksamheten i slutet på oktober. 

Restriktionerna släpper 29 september och vi öppnar upp dom publika lokalerna 

den 1 oktober. Möjliga att öppna upp genom kultur och fritid – precis som det 

har varit tidigare. 

Pandemin: Det finns ett krav på att testa personer som bor eller vistas inom de 

verksamheter som kommunen har hälso-och sjukvårdsansvar för vid symtom, 

vi har haft några fall av förkylningar i verksamheterna  men inga fall av 

konstaterad covid-19 hos brukare inom vård-och omsorgsboende, särskilda 

boendeformer samt daglig verksamhet enligt LSS.  

Just nu är det enbart kirurgiska munskydd inom verksamheterna då man tog 

bort kravet för att ha skyddsvisir i somras. Detta gäller förutom i de fall där det 

behövs säkerställas en högre säkerhet. Viktigt att påpeka att samhället 

fortfarande har en ökning av smitta och personer inlagda på sjukhus. 

Vaccinationsbuss vid Upplands-Bro gymnasiet var en bra satsning, under första 

dagen hade 169 elever vaccinerats. Det är ett bra samarbete tillsammans med 

regionen. 
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Inget besked om vaccinationsspruta nummer 3 ännu. Det kan komma att 

behövas en tredje dos för att upprätthålla motståndskraften mot smittan. Ingen 

klar information från folkhälsomyndigheten ännu, men vi planerar inför att 

kunna genomföra vaccineringen om det blir läge för det.  

 

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

Vi har satt igång HjärtLung. Inplanerad grillning i Bro imorgon. En träff som 

vi skulle ha i Kallhäll blev inställd p.g.a. dåligt väder – hoppas på sol imorgon. 

Vi har haft räkfrossa och ätit surströmming. I HSO-lokalen får lagom med 

personer utrymme för att delta på plats. 

 

Alf Andersson, Anhörigföreningen: 

Den 31 augusti hade vi en strålande dag på gröna udden. 

Föreläsning i tisdags kring epilepsi och anhöriga. 

Planerade aktiviteter:  

- 21 september: Retreat tillsammans med närstående till personer med 

demens – tillsammans med förebyggande enheten och svenska kyrkan. 

Ett gott samarbete. 

- Nationella anhörigdagen i oktober: Samlat program med aktiviteter från 

kommunen. 

- 6 oktober: Teaterföreställning. 

- Oktober: Samtal om fysisk och psykisk ohälsa samt 

beroendeproblematik. 

- 11 november: Föredragning från beteendevetare gällande 

beroendeproblematik.  

- December: Julfest för anhöriga. 

§ 4 Övriga frågor 
Alf Andersson, Anhörigföreningen: 

- Vad finns det för möjligheter för handikapparkering vid radhusområdet 

Hovslagaren i kommunen? Det bor en person i bostadsrättsföreningen 

som har behov av tillgång till det. Finns det några bestämmelser kring 

det? 

Svar via mail från Olof Forsberg, bygglovschef: Vi kan ingripa om det skulle 

röra sig om ett enkelt avhjälpt hinder på allmän plats och till publik lokal. Vi 

kan inte göra det gällande privatägd kvartersmark för bostadsändamål. Dock 
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bör ju sunt förnuft råda och bostadsrättsföreningen ska ju ta sitt ansvar som 

fastighetsägare. Detaljplanen för Hovslagaren och området är från 70-talet och 

anger inget krav om parkering för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. Inte heller då rådande byggnadsstadga lyfter denna fråga. 

Detta gör att vi inte kan se en planstridighet i detta fall. 

- Alf undrar vad kommunen kan göra, och till vilken instans man ska 

vända sig? 

Fredrik Kjos:  

Planbestämmelserna begränsar kommunen att göra något och personen måste 

vända sig till bostadsrättsföreningen för att få handikappanpassad 

parkeringsplats. Det vi från kommunen kan göra är att ha en direkt dialog med 

föreningen – ta frågan vidare till samhällsbyggnadschef Thomas Lenell.  

 

- Alf frågar hur vaccinationsdos nr 3 kommer att se ut för daglig 

verksamhet?  

Helena Åman: De första prioriterade är de yttersta riskgrupperna, sedan de 

äldsta, efter det inom LSS-boenden. Vaccineringen kommer att följa samma 

ordning om folkhälsomyndigheten flaggar för det.  

 

§ 5 Nästa sammanträde 
 

24 november 2021, kl. 13:00-15:00. 


