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Plats och tid Gemaket 09:00-11:00 

  

   
Deltagare Tina Teljstedt (KD) ordförande 

Anders Åkerlind (M) 

Kerstin Ahlin (S)  

Anders Eklund (PRO Kungsängen) 

Yvonne Husén (PRO Kungsängen) 

AnnMarie Fridh (PRO Bro) 

Gerd Gustafsson (SPF Vikingarna) 

Ulla Björklund (SPF Vikingarna) 
Anne Reiman (Kalevas Seniorer) 
Anne Koukkari (Kalevas Seniorer) 
 

  

Övriga deltagare Lindamari Nilsson, Sekreterare 

Helena Åman, Socialchef 

Mitra Ghannad, Avdelningschef Äldre- och omsorgsavdelningen 
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§ 1 Ordförande informerar 
Tina Teljstedt (KD), ordförande informerar om: 
Filmvisning i kulturhusets black-box, ”Leva livet tills jag dör” – som handlar 
om en aktivitetscoach och hennes arbete med äldre. Efter filmen hölls ett 
samtal i en diskussionspanel bestående av representanter från bland annat PRO, 
kommunpolitiker och socialchef. 

§ 3 Socialchefen informerar 
Helena Åman, socialchef informerar om: 
Avslutar årsbokslutet för 2022, planerar för budget/nämndplan 2023 och 
kommer att påbörja planeringen för 2024. 

Lågkonjunkturen påverkar oss alla på olika sätt. 

Budget kallas nu för kommunplan/nämndplan – nytt begrepp. I kommunplanen 
är det tydligt fokus på barn-och unga samt äldre. 

Ny mandatperiod har bland annat genererat en ny nämnd, fastighetsnämnden, 
och ett nytt utskott för hållbarhetsfrågor. 

Kommunen jobbar aktivt med civilt försvar. Vi har en civilförsvarsminister och 
kommunerna har fått uppdrag att prioritera dessa frågor. Personalen genomgår 
utbildningar i civilt försvar. Samhället måste fungera i kris och vi behöver 
därför förbereda oss. 

Mitra Ghannad, avdelningschef informerar om: 
Hämtar in synpunkter för att kunna bibehålla och utveckla kvaliteten utifrån 
individens behov. Gå mot en hållbar utveckling med fokus på kompetens och 
arbetsmiljö. Skapa fler möjligheter för öppen dialog och samarbete. 

Socialkontoret och förtroendevalda – öppet hus under hösten 2023 

§ 4 Pensionärsorganisationerna informerar 
SPF Vikningarna – Gerd Gustafsson och Ulla Björklund 
Verksamheten är i gång. Vattenfall kom till ett SPF möte och informerade om 
elförbrukning och hur man kan minska den kostnaden, hur man energisparar. 

Positiv feedback - Torget 4 caféet är väldigt bra och trevligt. 

SPF utger en tidning, Senioren, och i nr 9 står det om att Ukraina har fått svar 
från PostNord om gratis frakt. Läs gärna artikeln eller gå in på PostNords 
hemsida för mer information. 
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PRO Kungsängen - Anders Eklund, Yvonne Husén 
Verksamheten är i gång för fullt. De märker dock av att det varit en pandemi då 
det generellt är mindre folk som deltar vilket kan bero på att man är mer 
försiktig. 

PRO Bro – AnnMarie Fridh 
Verksamheten är i gång med olika aktiviteter. Café Fjärilen i Bro uppskattas 
väldigt mycket. 

Kalevas seniorer – Anne Reiman och Anne Koukkari 
Verksamheten är i gång med massa olika aktiviteter. De har fått in fler 
medlemmar vilket är väldigt roligt. 

§ 5 Frågor från pensionärsorganisationerna  
1. Hagtorp – vad händer? 

Ett ledamotsinitiativ rörande synpunkter på Hagtorps äldreboende 
inkom till Äldre- och Omsorgsnämnden i höstas. Ärendet är under 
beredning och ett beslut om en extern revision av samtliga boenden har 
inkommit och ska genomföras. 

2. Vårdcentralen – vad har hänt?  
Både Bro och Kungsängens vårdcentraler får kritik.  
Socialchef har tagit initiativ till ett möte med vårdcentralen i Kungsängen 
men hittills har det inte nått framgång. Nya försök görs via den 
organiserade lokala samverkan som finns.  
Förslag lyftes från ordförande att bjuda in verksamhetscheferna på 
vårdcentralerna i kommunen för att föra en dialog.  

3. Planering av olika boenden och var? 
Placeringen vet vi inte än men vi vet att ett boende ska byggas. Det kan 
vara så att kommunen själva bygger ett nytt boende eller att man får in en 
annan aktör som vill komma hit och etablera sig. Det ekonomiska läget gör 
att det kan vara svårt att få in externa aktörer. Runt år 2025–2026 behöver 
vi dock ett nytt äldreboende enligt befolkningsprognosen. 

4. Kommunens hemsida saknar en äldre länk. 
Det finns en länk till Pensionär 65+ på hemsidan. Vi har bytt namn på 
länken för att det ska bli mer tydligt. 
Det upplevs som svårt att komma in och hitta på förebyggande enhetens 
informationssida samt att informationen behöver uppdateras. Foldern med 
förebyggande enhetens aktivitetsprogram är väldigt bra och bör länkas på 
hemsidan. Avdelningschefen på äldre- och omsorgsavdelningen tar med 
sig synpunkterna. 

5. Allaktivitetshus (ev. gammalt hus). 
Önskemål om att kommunen kan leta fram ett gammalt hus som kan rustas 
upp i samarbete med föreningar. Förslag på Kocktorp i Bro. 
Lokaltillgången i kommunen är begränsad och det är svårt för föreningarna 
att hitta lokaler för sina aktiviteter. 
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6. Efterfrågar redovisning av hur läget inom kommunens äldreomsorg 
utvecklas? 
Frågan anses besvarad i och med tidigare punkter. 

7. Hur går det för boendet Tegelhagen i Bro? 
Just nu är det svårt för byggentreprenörerna att starta upp nya projekt till 
följd av lågkonjunkturen. Planerna för Tegelhagen ligger just nu på is.  
Dialog förs med intressenter som vill etablera sig i kommunen när det 
gäller vård-och omsorgsboenden.  

8. Hur många står i kö för de olika boendena? 
Tre personer har valt Kungsgården som förstahandsval. 
En person har valt Hagtorp som förstahandsval. 
En person har valt Lillsjö Badväg som förstahandsval. 
När det gäller trygghetsboenden så är det Upplands-Brohus som har hand 
om det. Frågan kvarstår till nästa möte då ett svar tas fram. 

9. Har kommunen någon/några platser att tillgå på Lillsjö Badväg? 
Boendet har 80 platser, Upplands-Bro kommun har dagens datum 62 
boende på enheten. Kommunen köper platser på boendet när en person 
väljer plats där utifrån vårt valfrihetssystem.  Just nu är det låg tillgång till 
nya platser där. 

§ 6 Övrigt 
• Förslag på att bjuda in vårdcentralerna till KPR för samtal. 

• Fråga om det finns avlastningsplatser till äldre/anhöriga – Hagtorp har 9 
platser som används för växelvård och korttidsplatser. 

• Förslag om öppet hus/studiebesök för att se hur det ser ut i de olika 
boendena. Öppet hus kan anordnas men man behöver tänka på 
integriteten och sekretessen. Därför ordnas öppet hus i lämpliga lokaler 
på de olika boendena där man kan få information och möta personal. 
Avdelningschefen för äldre- och omsorgsavdelningen föreslår att man 
kanske kan skapa en film som visar hur de olika boendena ser ut. 

• Synpunkter kring planering av mötestider lyfts kort efter mötet. 
Önskemål om att ha årets första möte i mars i stället för i februari. 
Förslaget är att ha möten i mars, juni, september och december. 
Sekreteraren tar med sig synpunkt och förslag till nästkommande års 
planering av mötestider. 

• Starkt önskemål om att få fika nästkommande möte varför dagens 
ordförande godkände detta. 

 

§ 7 Kommande möten 
• Onsdag den 3 maj 2023 

• Tisdag den 12 september 2023 
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• Onsdag den 6 december 2023 
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