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Sammanträdesdatum

2017-05-03

Kommunhuset, Gemaket, Kungsängen, kl. 13.00-15.00

Plats och tid
Ajournering

Ledamöter

Camilla Janson (S) ordförande
Tina Teljstedt (KD)
Kerstin Ahlin (S)
Leif Håkansson (PRO Kungsängen)
Anders Eklund (PRO Kungsängen)
Per-Åke Lilja (PRO Bro)
Annemarie Fridh (PRO Bro)
Doris Gåvefeldt, (SPF)
Staffan Jogmar (SPF)
Osmo Aho (Kaleva seniorer)
Jukka Salo (Kaleva seniorer)
Övriga deltagare

Maria Johansson, kommundirektör
Kaj Söder, utbildningschef
Jesper Kyrk, avdelningschef
Susanne Persson, kostchef
Jennifer Lendeng, kommunsekreterare

Utses att justera

Staffan Jogmar (SPF)
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2017-03-15

Genomgång av kvarstående frågor från förra
sammanträdet
•

Vilka regler som gäller för pensionärers rättigheter att köpa
matkuponger för att äta i vissa av kommunens skolmatsalar?
Svar: Kaj Söder och Susanne Persson redovisar utredningen.
Pensionärer har möjlighet att äta lunch i några av kommunens
skolor. Skolrestauranger som erbjudandet gäller är på
Finnstassalen, Haganässkolan och Ekhammarskolan.
Serveringstiden är från kl. 11.30-12.30 och erbjudandet gäller i
mån av plats.
Önskar pensionärerna utnyttja detta ska man anmäla sig till
berörd skolas expedition vid besöket. Erbjudandet gäller inte
lovdagar, studiedagar och andra dagar då eleverna inte äter på
skolorna.
Kontaktcenter i Bro och Kungsängen säljer kuponger där priset
för lunch är 45 kr.
Detta gäller från och med den 15 maj 2017.

•

Sängarna i anslutning till Florasalen
Sängarna som finns i utrymme i anslutning till Florasalen
kommer att finnas kvar eftersom de används i
utbildningssammanhang. Övrig är skräp och ska tas bort.

§9

Temaärenden
Kommunens trygghetsarbete
Björn Svensson, trygghetssamordnare berättar om kommunens
trygghetsarbete och presenterar en lägesbild för Upplands-Bro
kommun.
Trygghetssatsningar i kommunen:

Justerandes sign

•

Fryshuset, jobbar riktat mot Bro och ungdomar i
utanförskap.

•

Återaktivera nattvandringar.

•

Grannstödsbilen med drygt 50 förare som kör Grannstöd
Dagtid.

•

Grannsamverkan där 75% av hushållen i kommunen är
aktiva i Grannsamverkan.

•

Trygghetsvärdar som arbetar fredags- och lördagskvällar
under vårterminen 2017.

•

Medborgarlöftet 2017 med riktade insatser mot Bro.
Utdragsbestyrkande
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Samverkansöverenskommelsen med polisen 2017-2018.
o Orossamtal med socialtjänst och polis.
o Sociala insatser grupper med nätverk kring personer
med negativ livsutveckling.
o Linköpingsmodellen med uppsökande av ungdom
med oro för missbruk.
o Trygghetsvandringar, inventering i område med
åtgärdsplan.

Björn nämner den traditionella trygghetsundersökningen där det
visar sig att särskilt kvinnor känner sig otrygga vilket också har ökat
markant.
Sociala medier har idag fått en större roll i vårt samhälle och
information sprids snabbt. Rädslan för att bli utsatt för brott blir mer
och mer matad i sociala medier, däri finns mycket av den social oro
medborgarna kan ha. Otrygghet och känslan av otrygghet som
medborgarna har måste tas på allvar. Hur medborgarna upplever
olika miljöer och att man skapar platser som exempelvis är upplysta
för att fler människor rör sig just där.
Leif Håkansson undrar om det finns någon statistik som visar där
äldre är drabbade.
Björn svarar att det finns brottskoder för äldre men inget som
kommunen tagit del av. Dessutom har kommunen inte tillgång till
polisens system, men kommunen har en bra dialog med polisen som
lovat att höra av sig om det är någon form av trendbrott.
Maria Johansson berättar att kommunen har ett förebygganderåd
som består av verksamhetsansvariga från varje kontor i kommunen,
Björn, polis och fryshuset. Där jobbar man konkret med
förebyggande och de delarna kommer sedan upp i
brottsförebyggande rådet där förutom de kontoren finns
representerade även finns Kommunstyrelsens ordförande,
Kommunstyrelsens vice ordförande, polisen, representanter från
fastighetsbolagen och väktare. Brottsförebyggande rådet tar upp
frågor på en övergripande nivå.
Annmarie Fridh ställer frågan hur man arbetar med den yngre
gruppen innan de hamnar i mellangruppen som Fryshuset arbetar
med. För att inte hamna i kriminalitet för de som är över 18 år.
Björn svarar att kommunen har ett samarbete med Fryshuset och
ungdomens hus specifikt. Det ska finnas en plats för ungdomarna
att gå till och man ska även arbeta med att inte hamna i utanförskap.
Vidare berättar Björn att Fryshuset arbetar med en särskild grupp
Justerandes sign
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med ungdomar som inte fångas upp. Där deras uppgift är att få in
ungdomarna i innanförskap.

§ 10

Genomgång av inkomna frågor och synpunkter från
pensionärsorganisationerna
1. Upphandlingen av enstaka boendeplatser för äldre planeras till
hösten 2018. Till vilken målgrupp vänder sig kommuner, utifrån
vilket behov?
Svar: Jesper Kyrk berättar att upphandlingen pågår och att
upphandling kommer att ske utifrån enstaka platser och utifrån
behov.
Anders Eklund har önskemål om att ledamöterna i pensionärsrådet
ska få ta del av upphandlingen gällande äldreboendet vid Lillsjö
innan beslut tas.

2. Vad har kommunen för strategi när de äldre kommer hem och
utskrivna ifrån sjukhuset? När de är hemtagna, vart skall de
placeras? Tiden har minskat ifrån fem dygn till tre.
Svar: Jesper Kyrk, redogör att förslaget ännu inte är beslutat men
om det blir ett beslut kommer det att börja gälla den 1 januari 2018.
Förslaget innebär att det blir tre dagar oavsett om det är röda dagar
eller helger. Inom Socialkontoret pågår ett projekt om hur man
jobbar med en trygg hemgång för den enskilde.
Inom Socialkontoret finns det ett team som arbetar i ett projekt med
att jobba med en trygg hemgång för den enskilde. Då det kommer
att krävas mer av kommunen som måste kliva in i ett tidigare skede.
Mer information om detta kommer att ges troligtvis under hösten.
Det kommer även att behövas en dialog med landstinget eftersom
det inte finns någon kommunal hemsjukvård.
Anders Eklund undrar om det finns platser i kommunen när de
kommer hem?
Jesper svarar att antalet korttidsplatser troligtvis kommer att behöva
öka och man håller på att se över detta.

3. Vi undrar över biståndshandläggarens roll. Hur går bedömningen
till i praktiken, kriterier osv? Hur går en ansökan till? Vem tar hand
om färdtjänsten? Hur många är anställda idag?
Svar: Jesper Kyrk svarar att biståndshandläggaren gör själva
handläggningen där den enskilde sedan har rätt att överklaga. Det är
viktigt att poängterar att man alltid utgår från den enskildes behov.
Justerandes sign
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När det gäller riksfärdtjänst ligger frågan hos landstinget och mer
specifikt hos landstingsnämnden. Biståndsenheten utreder frågan
och skickar sedan underlaget vidare till landstinget och
landstingsnämnden.
Doris Gåvefeldt, har hört att man lämnar in färdtjänstansökan till
kundcenter som första instans.
Camilla Janson föreslår att enhetschefen för bistånd ska komma till
ett KPR-möte för att lämna en redogörelse över hur man arbetar.

4. Hur långt har kommunen kommit med nybygget, planeringen,
upphandlingen, offerterna? Det gäller vård och omsorgsboendet vid
Lillsjöområdet.
Svar: Camilla Janson redogör att detaljplanen fattades i
Kommunstyrelsen den 26 april 2017. Sedan har sakägarna tre
veckor på sig att överklaga beslutet. Huvudargumentet är att det i
beslutet låg planer för en förskola och den har man brutit ut för att
istället endast fatta beslut om ett äldreboende.
Anders Eklund undrar om Socialkontoret har sett över inredningen
när man byggt nya äldreboenden. Då det kan vara en idé att bygga
justerbara toaletter och handfat istället för att bygga om varje gång
det flyttar in någon ny brukare.
Camilla Janson föreslår att chefen för biståndsenheten ska komma
till ett KPR-sammanträde för att berätta hur man arbetar.

5. Hur blir det med de boende ifrån Allégården, vart tar de vägen?
Svar: Camilla Janson berättar att Allégården skulle kunna stängas
och att de ska kunna flytta in i det nya (Lillsjö). Just nu finns inte
några sådana planer eller beslut. Detta måste tas upp för diskussion
och även ha en dialog med de boende.
Doris Gåvefeldt, undrar när man ska ta första spadtaget. Då KPR:s
ledamöter önskar att få inbjudan för att kunna delta.
Camilla meddelar att det pågår en diskussion. Man ska arbeta fram
en lokalresursplan och man håller på att finslipa den och den
kommer att tas upp för beslut.

6. Beträffande supplement till matlådorna, såsom sallader, så inväntar
vi svar, ett besked till kommande möte. När?
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Svar: Susanne Persson meddelar att man för tillfället inte har sallad
till matlådorna, men man behöver göra en kostnadskalkyl och
besked kommer därför att ges vid nästa sammanträde.

7. Ett önskemål ifrån gode män om regelbundna möten med
överförmyndare, p.g.a tråkigheterna som beskrivits i pressen.
Någon uttryckte att de kändes misstänkliggjorda framöver. Kan det
bli en möjlighet att genomföra dessa möten inom en snar framtid?
Svar: Maria Johansson klargör att Upplands-Bro har en gemensam
överförmyndarnämnd tillsammans med Järfälla kommun med ett
gemensamt kansli i Järfälla. Kommunerna har varsin politiskt
tillsatt överförmyndare och en ersättare. För Upplands-Bro kommun
är Ewa Bengtsson överförmyndare. Förmyndarkansliet i Järfälla har
återkommande information och utbildningar som rör deras frågor.
Ett alternativ framöver till ett sammanträde är att ha ett temaärende
kring detta. Nyligen har man internt även reviderat
överförmyndaravtal över hur man ska fördela
överförmyndarkansliets arbete.
Doris Gåvefeldt undrar hur många gode män vår kommun har idag?
Camilla Janson svarar att efterfrågan kring gode män varit stor
särskilt under 2015 i samband med flyktingströmmarna. Där det
varit svårt att rekrytera och i dagsläget kan man inte svara på hur
många gode män som finns men man tar med sig frågan och
återkommer med svar.
Anne-Marie Fridh berättar att de som har assistent utifrån LSS kan
ha svårt att framföra sina önskemål, de gör detta genom
assistenterna till biståndsbedömare eller god man.
Camilla Janson föreslog att överförmyndaren ska komma till ett
KPR-möte för att berätta om sina verksamheter.

8. Vi avvaktar återigen ang. måltiderna i skolorna och därmed besked
ifrån kommun. Därefter kan vi ge besked inom pensionärsorg, till
våra medlemmar när vi får börja och vad det kommer att kosta. Vi
har inget emot att det blir ett JA. När?
Svar har getts under § 8 Genomgång av kvarstående frågor från
förra mötet.
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9. Behovet och önskemål att kunna få inglasade balkonger kvarstår.
Finns det ett generellt sätt att genomföra det på de äldreboenden
som önskar det?
Svar: Jesper Kyrk svarar att de har fått en uppdaterad offert på
balkongerna som verkar vara i gång gällande för just Kungsgården.
Där ska det vara beställt och löst.

10. Trafik/kontera belysning i kommun. Det gäller blinkljusen som
finns efter Bro station, när man korsar stora vägen mot Bro kyrka.
Dessa fungerar inte alltid och farten är hög på vägen. Vad gör man
åt detta? Visste ni om detta?
Svar: Återkommer med svar på frågan till nästa sammanträde.

11. Vi önskar att få ett förtydligande och en förklaring till
brottsstatistiken. Utifrån den redovisning vi fick av
kommundirektören. Finns det en möjlighet till kommande möte?
Staffan Jogmar hade vissa frågor, bland annat huruvida vissa
rubriker var summeringar av brott som också hade en egen rubrik,
vilket Björn Svensson bekräftade. Vidare påpekade Björn Svensson
att all skadegörelse på pendeltågen som upptäcks vid SL-depån i
Bro redovisas som ett brott begånget i Upplands-Bro.
Björn Svensson klargör att ökningen av brott också beror på att man
la till trafik och övriga brott, därav en markant ökning av brott på ett
år.

§ 11

Kommunala Pensionärsrådets reglemente
Pensionärsorganisationerna ska utse representanter till en
arbetsgrupp för att diskutera revidering av pensionärsrådets
reglemente.
Enligt överenskommelse kommer två representanter från varje
pensionärsorganisation. Kallelse till att diskutera revideringen av
reglementet kommer att skickas ut till alla representanterna men
minst en ska närvara vid mötet.
Kansliet kommer att kalla till ett första möte. Första mötet kommer
att ske i samband med nästa möte Pensionärsrådet sammanträder,
den 13 september 2017 där en timme till en halvtimme kommer att
ägnas åt att diskutera reglementet.
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Frågor till kommande sammanträde
Eftersom tiden inte tillät flyttas Therese Erikssons redogörelse för
hur hon har gått vidare med hållplatserna längs vägarna Ådö och
Smidö – vilka är markägare och hur ställer de sig till att vidta
trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

§ 13

Kommande möten
•
•
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13 september 2017, kl. 09.00-11.00, Gemaket
22 november 2017, kl. 09.00-11.00, Gemaket
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