
 
 
 

 PROTOKOLL 1 (3)  

 
Kansliavdelningen 

Sammanträdesdatum 

2023-02-16 
 

 
 

 

 
 

 

 

Plats och tid Gemaket 13:00-13:35 

  

   
Deltagare Fredrik Kjos (M) Ordförande 

Peter Wissing (M) 

Kerstin Ahlin (S) 

Lars Thomasson (C) 

Lilja Johansson Lindfors (HjärtLung 

Järfälla-Upplands-Bro) 

 

  

Övriga deltagare Lindamari Nilsson, Sekreterare 

Ida Texell, Kommundirektör 

Helena Åhman, Socialchef 

 



 
 
 

 PROTOKOLL 2 (3)  

 
Kansliavdelningen 

Sammanträdesdatum 

2023-02-16 
 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
  

 

 

 

§ 1 Ordförande informerar 
Fredrik Kjos (M), ordförande informerar om: 
Kommunplan (budget) 2023 är antagen och arbetet fortsätter med kommunplan 
inför nästa år och de kommande åren.  

Ekonomin är ansträngd på många håll i världen vilket påverkar oss alla på 
olika sätt. 

Nämnderna har precis startat i gång med första sammanträdena för den här 
mandatperioden. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges sammanträde 
startade i gång direkt efter valet 2022. 

§ 2 Kommundirektören informerar 
Ida Texell, kommundirektör informerar om: 
Arbetet med att utveckla service och bemötande samt att stärka 
medborgardialogen. 

Trygghetsfrågan arbetar vi hårt med tillsammans med polisen och samarbetet 
är bra. 

SCB – Trygghetsundersökning. 

EFT – effektiv samordning för trygghet. 

SKR – 8 utbildningstillfällen 

Arbetet fortsätter med kommunplan (budget) 2024. Den 20 februari kommer 
första skatteprognosen som lägger grunden för rambudgeten. 

§ 3 Kontorscheferna informerar 
Helena Åman, socialchef informerar om: 
Lars Thomasson (C) vice ordförande och Peter Wissing (M) ordförande i 
socialnämnden välkomnas till detta råd och får möjlighet att presentera sig. 

Socialchefen berättar om nämndplanen (budget).  

Ny gruppbostad byggs på Violinvägen som innehåller 6 platser.  

SSPF; ett samarbete mellan skola, socialtjänsten, fritid och polis. 

Arbetar även med små barn på förskolor. Personal på förskolor ska oros 
anmäla om det finns en oro kring barnen som de träffar. 

Civil beredskap – socialkontoret har riktat in sig på beredskap inom hälsa- och 
sjukvård. 
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§ 4 Föreningarna informerar 
HjärtLung Järfälla Upplands-Bro – Lilja Johansson Lindfors 
Årsmöte är på gång i Järfälla. 
Få medlemmar i Upplands-Bro. 
FUB Järfälla har skickat brev till socialnämnden angående boendet på 
Östervägen som stängdes. Östervägens verksamhet är öppen igen efter att den 
stängdes ur ett arbetsmiljöperspektiv. 

§ 5 Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
 

§ 6 Kommande möten: 
• 10 maj 2023 ändras till 12 maj 2023 
• 14 september 2023 
• 30 november 2023 
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