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Plats och tid Digitalt via Teams kl. 13:00 – 13:42 

Deltagare Ledamöter  

 Fredrik Kjos (M), Ordförande  

Martin Normark (L), Ordförande 

Socialnämnden  

Alf Andersson, Anhörigföreningen  

Jennie Rinaldo, Attention Järfälla 

Upplands-Bro 

 

 

 

 

Övriga deltagare 

 

 

Märta Westerberg, Sekreterare 

Ida Texell, Kommundirektör 
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§ 1 Ordförande informerar 
 

Fredrik Kjos öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

Information om formerna för sammanträden under 2022 med 

tillgänglighetsrådet: Vi kommer fortsätta hålla möten i hybridform där man har 

möjligheten att delta i möten digitalt via Teams samt på plats i sal i 

kommunhuset. 

 

§ 2 Kommundirektören informerar 
På gång i kommunen:  

- Planering för utökad heltidsmått inom daglig verksamhet. 

- En mycket lyckad invigning på verksamheterna på Lärarvägen. På 

övervåningen finns mastens dagliga verksamhet och på nedervåning har 

socialpsykiatrin sina verksamheter, träffpunkt, sysselsättning och 

boendestödjarnas verksamhetslokaler. 

- Enheten för arbetsmarknad, försörjning och integration planerar för att öppna 

upp en enklare servering på Torget 4 för att ge personer som bor i huset eller 

besöker verksamheter möjlighet till att fika tillsammans.  

-Den 26 november tänds julbelysning upp på torget i centrum, ni är alla 

välkomna att komma dit. 

 

- Planering och mål för 2022:  

Rambudget i KF 9 juni → Verksamhetsplaner i nämnderna september och 

oktober → Kontor, avdelningar och enheter november och december → 2022 

 

Demokratimål:  Effektivitetsmål: 

Lärande   Förståelse och prioriteringar 

Legitimitet   Kunskap om ansvar 

Större ansvarstagande  Ökade kunskaper 

Lösa uppgifter tillsammans Transparens 

Stärker socialt kapital  Ökad kvalitet 

Minska hot och hat 

 

- Utveckla metoder för medborgardialog under våren 2022:  

Hur kan vi använda tillgänglighetsrådet för prioriteringar inom 

verksamheten vi bedriver? Exempelvis genom att fortsätta med 

trygghetsvandringar där du som bor och vistas i Kungsängen kan delta och 

berätta om hur du upplever din närmiljö.  

Trygghetsvandringar under 2021: 
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3 februari: Kungsängen 

21 april: Bro 

20 oktober: Brunna 

3 november: Kungsängen 

 

- Covid-19: Det gäller för tredje dosen. 

De nu aktuella grupperna är: 

Alla över 65 år 

De som bor på äldreboende, har hemtjänst eller hemsjukvård 

Anställda inom äldrevården (äldreboenden, hemtjänst eller har hemsjukvård) 

Successivt kommer alla över 16 år att erbjudas en tredje dos. Enligt FHM ska 

det ske kontinuerligt under vintern och våren.  

Den tredje dosen ska tas tidigast sex månader efter den andra. 

 

§ 3 Information från föreningarna 
Jennie Rinaldo, Attention Järfälla Upplands-Bro: 

Jennie välkomnas till tillgänglighetsrådet efter att tidigare har suttit med i 

anhörigrådet. Hon introducerar sig själv och representerar den ideella 

föreningen Attention. 

 

Attention är ett fantastiskt nätverk. Vi höll en föreläsning i kommunen där 30 

deltagare var anmälda.  

Vi hoppas på att kunna göra det tydligare kring resursgrupper i skolan då det 

pratas mycket om det.  

Vi vill gärna ha nära kontakt med socialförvaltningen och bygga upp ett 

samarbete kring syskonstöd. Samarbetet med politiker och tjänstemän är viktigt 

för att få i gång vårt arbete för att motverka psykisk ohälsa i kommunen. Vi är 

många familjer som har och vill fortsätta ha kontakt med tjänstemän i 

resursteamet och skolteamet. Exempelvis med Kultur- och fritidskontoret där 

vi planerar för NPF-anpassade aktiviteter. 

Vi har ett nära samarbete med Attention i Täby och i Solna. 

 

Fredrik Kjos: 

Lyfter fram att det under våren 2022 ska tas fram en kartläggning av psykisk 

ohälsa bland flickor i kommunen. 
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Alf Andersson, Anhörigföreningen: 

Kommentar kring daglig verksamhet: fint mottagande, bra personal, bra 

utrymme. Trevligt ställe att jobba på. 

Föreningen är i fullt arbete med att planera inför nästa år. Förutsätter att vi 

kommer kunna bedriva vår verksamhet som planerat. Verksamhetsplan och 

aktivitetsplan i början på december: Vi satsar på att kunna ha fysiska 

medlemsmöten. 

 

Under hösten har vi haft tre retreat-dagar som har haft god effekt på de 

anhöriga. Att delta i dagarna har gett dom möjligheten att koppla bort sin 

vardag och få social stimulans. Vi ska fortsätta med retreat-dagar under våren i 

februari-april. Fina dagar för de som behöver avkoppling i föreningen.  

Vi planerar föreläsningar under nästa år. Samarbete med förebyggande 

enheten: tillsammans med de ska vi försöka få fram gemensamma aktiviteter 

för 2022. Ser fram emot fortsatt gott samarbete med kommunen under 2022. 

 

§ 4 Övriga frågor 
Alf Andersson, Anhörigföreningen:  

Det finns oro bland folk kring trygghetsfrågor: vad kan vi göra tillsammans för 

att skapa mer trygghet i centrum. 

 

Fredrik Kjos: 

Stor samhällsförändrande insats i trygghetsskapande syfte är projektet 

Omdaning bro. Projektet fokuserar på förbättrade förutsättningar i samhället 

genom delstadsplanering: hur skapar vi en tryggare småstad av centrala Bro för 

att minska segregationen. Parallellt med det fokuserar projektet på hur vi ska 

skapa större delaktighet i lokalsamhället Bro, genom bland annat ökad 

lokalservice och samtal kopplat till trygghet och otrygghet.  

 

§ 5 Sammanträdestider 2022 
 

Sammanträdestiderna för 2022: 

- 17 februari 13:00-15:00 

- 11 maj 13:00-15:00 

- 15 september 13:00-15:00 

- 1 december 13:00-15:00 


