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Kansliavdelningen 

Sammanträdesdatum 

2021-05-05 
 

 
 

 

 
 

 

 

Plats och tid Gemaket 13:00-15:00 

  

   
Deltagare Fredrik Kjos (M) Ordförande 

Martin Normark (L) 

Kerstin Ahlin (S) 

Lars Kling (Anhörigföreningen) 

Lilja Johansson Lindfors (HjärtLung 

Järfälla-Upplands-Bro) 
 

  

Övriga deltagare Lindamari Nilsson, Sekreterare 

Ida Texell, Kommundirektör 

Helena Åhman, Socialchef 

Maria Olsson Solmaz, Kommunikatör  

Mats Karlsson, projektledare upphandlingsenheten 
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§ 6 Kommunikationsenheten informerar – Ny 
hemsida 
Maria Olsson Solmaz, kommunikatör kommunikationsenheten 
Under förstudien för ny hemsida ställde vi oss frågan om vi kan hämta 
inspiration från andra branscher som till exempel e-handeln som har kunden i 
fokus. Upplands-Bro kommun lägger medborgaren i fokus. 

Samlat in data/fakta från både invånare och medarbetare. Ungefär 300 
uppgifter gavs ut till invånare att försöka lösa. En tredjedel kunde lösa 
uppgiften, en tredjedel kunde inte lösa den. Många uppgav att de hade gett upp 
och ringt Kontaktcenter. 

Summeringen är att det är svårt att hitta på hemsidan. Det är svårt att hitta på 
alla kommuners hemsidor. Det är komplext med så många olika verksamheter, 
frågeställningar och behov. 

Sökfunktionen kommer att förbättras och det kommer finnas fler sökord 
kopplade, oavsett om man stavar fel eller söker på äldre benämningar som till 
exempel dagis i stället för förskola. 

Pensionärer uppger att det är svårt att hitta aktiviteter för äldre och att det 
saknas samlad information.  

Det finns ett lagkrav om att kommunens hemsidor ska vara tillgängligt för alla. 
I dagsläget är inte hemsidan tillgänglighetsanpassad fullt ut, det går inte att få 
alla texter upplästa till exempel. Detta är en del som kommer förbättras i och 
med den nya hemsidan. Texter kommer att bytas ut och skrivas om. 

Ny hemsida ska lanseras under sommaren men inget datum är fastställt. 

Idéskisser är framtagna med bland annat en startsida som frågar om i vilken 
roll man besöker hemsidan. På så sätt kan man få information som riktar sig till 
den rollen, till exempel förälder/vårdnadshavare, företagare eller aktiv senior. 

Kontaktuppgifter till Maria Olsson Solmaz 
Tel.nr: 08-518 321 81 
Maria.OlssonSolmaz@upplands-bro.se 

§ 7 Upphandlingsenheten informerar – 
verksamhetssystem till Utbildnings- och 
Socialkontoret 
Mats Karlsson, projektledare upphandlingsenheten 
PP-presentation visas (bifogas protokollet). 
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Ett nytt verksamhetssystem inom utbildnings- och socialkontoret ska 
upphandlas. Projektet befinner sig i förstudie och lösningsfaserna. I dagsläget 
genomförs arbetsseminarium (Workshops) med socialkontorets olika 
verksamheter.  

• Omvärldsbevakning: 

- Andra kommuner 

- Leverantörer 

- SKR (Sveriges kommuner och regioner) 

• Medborgarinflytande genom dialog 

- Dialogen erbjuds via digitala medier eller traditionella möten. 

- Inspel och åsikter kan skickas per post eller via e-post.  

Kontaktuppgifter till Mats Karlsson 
Tel.nr: 08-410 793 36 
E-post: mats.karlsson@upplands-bro.se  

§ 8 Ordförande informerar 
Fredrik Kjos, ordförande 
Nominerade som Sveriges digitaliseringskommun 2021. Upplands-Bro var en 
av tre utvalda kommuner och vi kom på andra plats i finalen. 

Vi har förutsättningar för en trygg atmosfär i Upplands-Bro kommun. Hållbar 
utveckling sker i Omdaning bro där vi börjar med de centrala delarna i Bro.  

Pandemin har gjort att vi tidigare inte kunnat träffas. Vi hoppas kunna 
genomföra Fest i Byn och Kungsfesten i höst. 

§ 9 Kommundirektören informerar 
Ida Texell, kommundirektör 
Omvärldsläget 

Sverige ska lämna besked den 15 maj kring NATO-frågan. 

Påverkansoperationer – Försvarsmakten kräver att vi har beredskapsplaner. 

Allmän uppmaning – Vi behöver skydda oss emot Ryssland. 

Vi som kommun ska jobba med - Säkerhetsskydd, civilt försvar, särskilda 
åtgärder. 

 

Sommar: 
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Björknäs – vi letar aktörer då kommunen inte kommer att driva Björknäs i 
kommunal regi. 

Kommunen kommer att kunna erbjuda 430 ferieplatser till ungdomar i år. 

Visit Upplands-Bro - finns många aktiviteter och sevärdheter i kommunen. 

Sista ordinarie kommunstyrelsesammanträde sker i juni. 

Valarbetare behövs till valdagen den 11 september. 

Hillevi Montor, projektledare Valet 2022.  
Kontaktuppgifter: tel.nr: 08-518 322 85, hillevi.montor@upplands-bro.se, 
valnamnden@upplands-bro.se. 

§ 10 Kontorscheferna informerar 
Helena Åman, socialchef 
Covid-19 – positiv information från regionen, ingen smitta i landet. 

Det finns kvar restriktioner inom vård och omsorg. Munskydd ska alltid 
användas. Uppmaning till anhöriga att man ska vara helt frisk och att man ska 
följa de instruktioner som man får när man besöker boenden, daglig 
verksamhet och annan verksamhet inom socialtjänsten. 

Hemställan om att vi saknar ett mobilt team vilket ger sämre service. 

Vi saknar en utsedd beroendemottagning – tappar samverkan mellan 
kommunens insatser och regionens insatser. 

Socialchefen informerar om Mustafa Mukdat Latif som är nyanställd på 
socialkontoret och arbetar som projektledare för projektet ”Äldrevänlig 
kommun”.  

Verksamhetsplanen tar upp att vi ska ha en handlingsplan för att ha 
förutsättningar för att bli en äldrevänlig kommun. Äldreplanen kommer ersättas 
av den nya handlingsplanen. 

• För att bli en Äldrevänlig kommun finns åtta fokusområden: 

1. Utemiljöer och byggnader. 

2. Kollektivtrafik och vägar. 

3. Bostäder. 

4. Social delaktighet. 

5. Åldersdiskriminering. 

6. Arbete, sysselsättning och medborgardeltagande. 

7. Kommunikation och information samt. 

8. Vård, omsorg och service 

mailto:hillevi.montor@upplands-bro.se
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Kontaktuppgifter till Mustafa Mukdat Latif 
Tel.nr: 08-410 793 82 
E-post: mustafa.mukdatlatif@upplands-bro.se 

§ 11 Föreningarna informerar 
HjärtLung Järfälla Upplands-Bro – Lilja Johansson Lindfors 
Öppnar upp för nya verksamheter med andra sorts träffar än vad vi haft 
tidigare. Nu kan vi träffas inomhus. 

Fråga om hjärtstartare och var de finns? – Grannstödsbilen och väktarbilarna 
har hjärtstartare. Bifogar en lista på var fasta hjärtstartare finns i kommunen. 
”Kommun på hjul”, en kommunbil som kommer att invigas 16–17 juni, 
kommer också att ha en hjärtstartare. 

Anhörigföreningen – Lars Kling 
Ny ordförande i Anhörigföreningen är Hilde Melin. 
Sommarfest för medlemmar. 
Tar gärna emot nya medlemmar. En anhörig behöver inte vara en förälder eller 
ett barn, det kan vara en god vän. 
Hösten – Fest i byn i september, Alzheimerdagen, föredrag kring 
neuropsykiatriska funktioner. 

§ 12 Övriga frågor 
Kommunen gör en stor genomgång av bänkar i Bro men det behövs även i 
Kungsängen. Samhällsbyggnadskontoret meddelar att de har inventerat alla 
bänkar i kommunen, ca 190st. De kommer byta ut de löpande med start i Bro. 
På Kungsängens torg har de ett uppdrag att sätta upp ett antal stolar med bord 
som kommer påbörjas i närtid. 

Biolokalen i Kulturhuset (även kallad BlackBox) saknar toalett på samma 
våningsplan och om man tar hissen upp till plan 2 så kommer man inte in i 
workshophallen utan passerkort, där toaletter finns att tillgå. Toaletten vid café 
Boulevard kräver en kod. Offentliga toaletter saknas i kommunen framför allt i 
närheten av torgen i centrumen. 
 

§ 13 Kommande möten 
• 31 augusti 2022 (fika från och med nu) 
• 1 december 2022 
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