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Plats och tid Gemaket 09:00-11:00 

  

   
Deltagare Fredrik Kjos (M) Ordförande 

Tina Teljstedt (KD) 

Anders Åkerlind (M) 

Kerstin Ahlin (S) 

Yvonne Husén (PRO Kungsängen) 

Gerd Gustafsson (SPF Vikingarna) 

Ulla Björklund (SPF Vikingarna) 
 

  

Övriga deltagare Lindamari Nilsson, Sekreterare 

Cecilia Åkerström Sjöberg, registrator 

Ida Texell, Kommundirektör 

Angelica Chibout, t.f. avdelningschef Äldre- och omsorgsavdelningen 

Camilla Sommar, kvalitetsutvecklare socialkontoret 

Mustafa Mukdat Latif, projektledare socialkontoret 
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§ 17 Socialkontoret informerar om Äldrevänlig 
kommun 
Mustafa Mukdat Latif, projektledare socialkontoret informerar om: 

• Projektet ”Äldrevänlig kommun”.  

• Idén kommer från ett ledamotsinitiativ som behandlades i Äldre- och 
omsorgsnämnden. 

• Strategisk handlingsplan ska tas fram och fastställas av 
Kommunfullmäktige. 

• Ett av målen är att bli medlem i WHO:s nätverk. Kraven för 
medlemskap kräver stort engagemang från politiker och ledare i 
kommunen. 

• Kommunens äldre ska uppleva god livskvalitet och en stark känsla av 
meningsfullhet. Det ska finnas ett rikt och tillgängligt utbud av 
upplevelser och aktiviteter inom kultur, natur, fritid och utbildning för 
kommunens äldre. I Upplands-Bro kommun ska äldres möjligheter att 
leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i 
samhällsfrågor förbättras. 

• Riktlinjer: 

- Samhälls- och hälsovård 

- Transport 

- Boende 

- Socialt deltagande 

- Kommunikation och information 

- Medborgardeltagande och sysselsättning 

- Respekt och social integration 

- Utomhusutrymmen och byggnader 

• Utifrån de 8 områdena planeras och genomförs åtgärder/aktiviteter på 
bred front i dialog med kommunens äldre. 

• Planen för hösten 2022 – baslinjemätningar. Syftet med 
baslinjemätningen är att ha en utgångspunkt för hur äldrevänlig 
kommunen är idag.  

• PP-presentation (bifogas protokollet). 
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§ 18 Ordförande informerar 
Fredrik Kjos, ordförande informerar om: 

• Omdaning Bro – Arbete med den centrala delen av Bro samt 
Enköpingsvägen och stationen är påbörjat.  

• Socialt hållbart Bro. 

• Valet 2022 – Tar mycket av vår tid och påverkar alla. 

§ 19 Kommundirektören informerar 
Ida Texell, kommundirektör informerar om: 

• PP-presentation (bifogas protokollet). 

• Sommaren  

- Inför sommaren har vi har haft träff med polis och väktare då det fanns 
risk för otrygghet. Vi tog ett krafttag med att skapa stabilitet och trygghet 
samt erbjuda aktiviteter för barn och ungdomar. 

• För barn och unga:  

- Feriejobb 400 st i tre perioder 

- Ungdomsverksamheter 

- Sommarlovsaktiviteter 

• Valet 2022 

• Kungsdagen 27/8 och Brodagen 10/9 – festdagar för alla, som innehåller 
musik, politik och kultur.  

• Omvärldsläget:  

- Risk för desinformation om Ryssland och kriget i Ukraina.  

- Det vi kommer att se framöver är energifattigdom och vattenbrist.  

- Risk för cyberattacker och IT störningar.  

- Det ekonomiska läget. 

- Utmärkelse från Ukrainas ambassadör. Upplands-Bro är en av tre 
kommuner som fick denna utmärkelse. 

- På gång i kommunen: vaccinationer mot Covid-19, dos 3 och 4. 
Åldersgrupp 18 - 64. 

- Svenska fotbollsförbundet – utvecklingsfas. 
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§ 20 Socialchefen informerar 
Angelica Chibout, t.f. avdelningschef informerar om: 

• Alzheimersdagen den 28 september 2022. 

• Vaccination på de särskilda boendena börjar nästa vecka. 

§ 21 Pensionärsorganisationerna informerar 
SPF Vikningarna – Gerd Gustafsson och Ulla Björklund 

• Anordnar aktiviteter som boule, bridge, läse cirkel, pub-aftnar. 

• Resa till Birka ska anordnas.  

• De har promenader, stadsvandringar i gamla stan och tipspromenad på 
Gröna udden.  

• Enheten förebyggande verksamhet kommer och besöker och informerar 
om deras verksamhet och aktiviteter. 

• Informerar om att färdtjänsten inte fungerar. Väntetiderna är långa. 

- Svar angående färdtjänsten: Regionen har avtal med taxibolaget och det 
är en upphandling som inte kommunen är delaktig i. Socialkontoret 
behöver hålla en dialog med regionen angående oacceptabla väntetider. 

PRO Kungsängen - Yvonne Husén 
• På grund av ombyggnation på torget 6 har de fått ett nytt kontor på 

torget 4. De saknar konferensrum vilket försvårar verksamheten. 

• Sommar – Anordnat aktiviteter och drivit en del verksamhet vid 
hembygdsgården. De ordnar promenader, spelar boule.  

• ”Gå-fotboll” är en ny verksamhet som är mycket uppskattad aktivitet. 
Den är dock pausad för närvarande. 

• Kungsdagen - Stort utbyte av att visa upp föreningen under 
Kungsdagen och fick många besök samt värvade nya medlemmar. De 
kommer delta även på Brodagen och Alzheimerdagen. 

• De ser fram emot att samarbeta med Mustafa i projektet ”Äldrevänlig 
kommun”. 

§ 22 Frågor från pensionärsorganisationerna  
• Hur går det med ”En äldrevänlig kommun”?  

- Svar på frågan: Se § 17 samt bifogad PP-presentation. 
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§ 23 Övrigt 
• Håtuna och Håbo-Tibble hembygdsförening anordnar Bygdens 

dag lördagen den 3 september 2022 i Tjusta. 

• Tips om nytt träningscenter - Hälsofabriken i Brunna. De har 
program för pensionärer till rabatterat pris. 

• Vaccinationsbussen efterfrågas.  

- Svar: Vi jobbar på det men behovet har gått ner lite. Det är 
inte bestämt om Regionen ska använda bussarna. Men om 
de ska det så vill vi även ha en buss till Upplands-Bro 
kommun. 

• Fråga om längre öppettider till förtidsröstningen. Det är högt 
tryck och många upplever långa köer till förtidsröstningen.  

- Svar: Vi utökar successivt möjligheten och tiderna för 
förtidsröstning. Förtidsröstningens öppettider bifogas till 
protokollet. 

 

§ 24 Kommande möten 
• 7 december 2022 
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