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§1

Temaärenden

Digitalisering
• Ett pågående digitaliseringsprojekt i hela kommunen.
• Socialkontoret har fått bidrag för att digitalisera, vilket har gett en
satsning på välfärdsteknologi inom äldre- och funktionshinderområdet.
• Investeringar som har gjorts med bidraget är bland annat digitala
aktivitetsbord till vård- och omsorgsboenden. Aktivitetsborden kan
bland annat användas för sinnesträning. Andra inköp som gjorts är
Smart-tv till vård- och omsorgsboende för ett bekvämare boende,
telefoner för digital signering, inkontinens sensorer vilket genererar en
graf över brukarens rutinbehov, Touch- och informationsskärmar till
vård och omsorgsboenden som bland annat visar vilka som jobbar och
vilken mat som serveras.
• Vad har hänt under 2018?
- All personal dokumenterar digitalt,
- Nattillsyn via kamera-för att undvika störmoment för brukaren
under natten,
- Tvåfaktorsinloggning för personal för att stärka säkerheten,
- Mätvärden inom HSL digitalt i journalen vilket genererar en mer
kvalitativ vård
• Vad kommer att hända under 2019?
- Indikatorer för vård- och omsorgsboenden på hemsidan,
- Införa medicinsignering på vård- och omsorgsboenden,
- Införa digital planering av omvårdnadsinsatser,
- Digital ansökan för hemtjänst,
- Mina sidor för äldreomsorg,
- En guide för dokumentation inom hemtjänst och vård- och
omsorgsboenden,
- Digitalt system för avvikelser,
- Digitalt system för felanmälningar, rutiner och andra viktiga
dokument i mobiltelefonerna,
• Parallellt pågår digitaliseringen i landstinget och regionen för att
utveckla vården. Fredrik Kjos (M) uppmuntrar samarbete med region
Stockholm för att effektivisera utvecklingen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§2
•

Ordförande informerar
Den tidigare kommundirektören Maria Johansson går vidare mot nya
utmaningar. Rekryteringen av en ny kommundirektör är i slutskedet.

§3

Socialchefen informerar

•

Efter önskemål från Kommunala pensionärsrådet vid ett tidigare
sammanträde har nu fri juridisk rådgivning införts i kommunen.
Advokat Henrik Jansson från advokatfirman Berlin AB tillhandahåller
gratis juridisk rådgivning för kommunens medlemmar varannan tisdag
kl. 16-18 med start den 26 februari fram till midsommar. Efter
midsommar utvärderas tjänsten och eventuellt förlängs kontraktet.
Rådgivningen kommer ske i vigselrummet vid kontaktcenter i
kommunhuset och blir därmed tillgängligt även för
kommunmedlemmar med funktionsnedsättning. Besökande kommer att
ha möjlighet att vänta på sin tur vid kontaktcenter.

•

Nytt politiskt landskap att arbeta i efter den nya nämndorganisationen,
socialkontoret har nu två nämnder inom socialkontorets
verksamhetsområde.

•

Socialnämndens arbetsområden presenteras:

•

Justerandes sign

-

omsorg om människor med psykiska eller fysiska
funktionsnedsättningar

-

barn- och ungdomsvård

-

missbruksvård

-

den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt
verksamhetsområde, upp till sjuksköterskenivå

-

ekonomiskt bistånd och stöd till att bli självförsörjande

-

familjerätt och familjerådgivning

-

insatser till nyanlända personer och flyktingar

-

integration

-

budget- och skuldsanering

Äldre- och omsorgsnämndens arbetsområden presenteras:
-

hemtjänst

-

vård- och omsorgsboende

-

dagverksamhet för personer med demenssjukdom

-

trygghetslarm
Utdragsbestyrkande
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-

utredningar om färdtjänst samt utredning och beslut om
riksfärdtjänst

-

stöd till anhöriga

-

förebyggande arbete

-

den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt
verksamhetsområde, upp till sjuksköterskenivå

•

Socialkontorets förvaltningsorganisation och struktur har inte förändrats
på grund av den nya nämndorganisationen.

•

Ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande för respektive
nämnd redogörs.

Helena får en fråga gällande hur budgeten för Socialnämnden och Äldre- och
omsorgsnämnden ser ut. Fördelningen mellan de två nämnderna blev ungefär
delat på hälften, en utvärdering kommer sedan att ske vid delårsbokslut för en
möjlig omfördelning och en slutgiltig analys och utvärdering sker vid
årsbokslutet.
•

§4

Kommunala pensionärsrådets reglemente revideras. Tidigare har
Socialnämnden funnits med som ledamöter vilket ersätts av Äldre och
omsorgsnämndens presidium.

Pensionärsorganisationerna
informerar

SPF Vikningarna - Staffan Jogmar och Doris Gåvefeldt
Föreningen har årsmöte den 20 februari. Verksamhetsberättelsen kommer att
presenteras under detta möte. Fokus ligger på fritidsaktivitet, föreningen har
under året tillhandahållit cirka 170 aktiviteter. Många av dessa är
återkommande aktiviteter som sker varje vecka men den finns även många
fristående aktiviteter som kortare resor eller föredrag. Föreningen har cirka 500
medlemmar och det är fler kvinnor än män. I genomsnitt är de flesta
medlemmarna mellan 70-80 år men de arbetar med att även försöka engagera
lite yngre medlemmar. Doris poängterar att det är viktigt att hitta en social
tillvaro och inte isolera sig när man blir ensam, vikten av föreningarnas
påverkan för livskvalitet. Verksamheten för året har dragit igång med två
föreläsningar. Föreningen har även många anmälda till en kryssning med
Rosella. Staffan Jogmar tackar även för denna tid i rådet eftersom ett nytt val
av ledamot sker på årsmötet.

Justerandes sign
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4 (7)

MINNESANTECKNINGAR
Kanslistaben

Sammanträdesdatum

2019-02-20
Maria Johansson, K ommundirektör

PRO Kungsängen - Anders Eklund
Organisationen håller många återkommande aktiviteter. Tidigare har de haft en
föreläsning om hur man ska lära sig att falla rätt för att undvika skador. Det
finns även inplanerade resor bland annat åker föreningen till Ungern i maj. De
har även olika utflykter till vardags, exempelvis åkte flera medlemmar till ett
museum nyligen. Även PRO Kungsängen vill värva fler medlemmar och gärna
en yngre målgrupp.
PRO Bro - Agneta Svensson och AnnMarie Fridh
Inplanerade aktiviteter för kommande termin är bland annat information om
banksäkerhet, brandskydd utbildning i Hjärt- och lungräddning. Organisationen
har även bjudit in representanter och tjänstepersoner från kommunen för att
informera om olika verksamheter. PRO Bro har även aktiviteter med musik, en
kommande seniorshop med mode, boule, snickeri med mera. Även Pro
konstaterar att det medlemsmässigt är flest kvinnor. Poängterar vikten av att
jobba länge, sysselsätta sig och att man kan vara med i organisationer innan
man går i pension.
Föreningarna och organisationerna har även samarbeten med varandra och
många medlemmar är aktiva i flera pensionärsorganisationer.

§5

Frågor från
pensionärsorganisationerna

1. Redogörelse för den nya nämndorganisationen- vem gör vad?
Under ”Socialchefen informerar” i detta dokument redogörs
nämndorganisationen.
a. Sker samtidigt förändringar av förvaltningens organisation?
Socialkontorets förvaltningsorganisation har inte förändrats till följd av
ändringarna i nämndorganisationen.
2. Genomgång av nämndbudgeten för Äldre-och omsorgsnämnden.
Budgeten har delats på hälften mellan Socialnämnden och Äldre- och
omsorgsnämnden. Budgeten finns även publicerad på kommunens hemsida för
en mer detaljerad redogörelse där exempelvis alla nämndmål presenteras.
3. Vilka typer av boenden för äldre planeras? Tänkta byggstarter?
•

Justerandes sign

Kommunen planerar inte byggnationer i nuläget men det finns ett stort
intresse från privata aktörer att etablera sig i Upplands-Bro.

Utdragsbestyrkande
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•

•
•
•
•
•

På Lillsjöbadväg byggs nu ett vård- och omsorgsboende. Det är ett
boende som kommer att drivas av Humana som egen regi verksamhet.
De har ansökt om att bli godkänd som LOV utförare i kommunen.
Socialkontoret bedömer att kommunen år 2022/2023 behöver utöka
vård- och omsorgsplatser med ca 50 platser.
Många nya områden byggs i kommunen.
Socialkontoret kommer även se över boenden där man behöver ha
särskilda behov för att fler ska ha möjlighet att flytta in i dessa boenden.
En boendeform som det finns en efterfrågan på är Trygghetsboende
vilket är en konceptform av mellanboende.
Socialkontoret kommer att se över möjligheter för valfriheten eftersom
det inte bara finns en modell som passar alla. Fler modeller och
lösningar utreds.

4. Former för ett fördjupat samarbete mellan pensionärsorganisationerna och
den kommunala förvaltningen.
•
•
•

Förvaltningen ställer sig positiva till ett fördjupat samarbete.
Den förebyggande enheten är inriktad på ett samarbete mellan
socialkontoret och föreningar verksamma i Upplands-Bro.
Exempelvis kan föreningar och organisationer boka in tjänstepersoner
från kommunen för samarbeten eller föreläsningar.

5. Översyn av kommunala offentliga lokaler tex: Teknisk utrustning,
inventarier, renlighet.
•
•
•

Det finns ett behov att rusta upp offentliga lokaler.
Ett exempel som nämns är lokalerna på Blomstervägen 7-9 vilket
behöver rustas upp med både inredning och lampor. En genomgång av
alla allmänna ytor önskas.
Anna Hollstrand meddelar att socialkontoret ser över detta.

6. Varför har inte personalen hjälm på sig när dom cyklar?
Anna Hollstrand besvarar att hjälmar finns till alla anställda i kommunal regi
och att personliga hjälmar finns om man så önskar. Personalen får även
utbildningar om risker för att stärka säkerheten.
a, Varför är det så svårt att byta handlingsdag?
Finns en önskan att byta handlingsdag permanent så ska brukare eller anhörig
kontakta hemtjänstutförare.
Vill brukaren ändra dag tillfälligt och meddelar detta kort inpå kan det vara
svårt att ändra eftersom planeringen för veckan redan är lagd.
b. Det blir ofta felköp - kan man inte ha en stående varulista, som finns när
man handlar på nätet?
Justerandes sign
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Det finns stående varulistor för de som önskar. Personalen uppmuntrar stående
listor eftersom det underlättar handling och planering.
Doris Gåvefeldt lämnar in återger en berättelse som återfinns på nästa sida.
Socialkontoret mottar detta som ett skriftligt klagomål, och en återkoppling
kommer att ske.

§6

Övrigt

Trapphissar
Doris Gåvefeldt undrar vem som är ansvarig för trapphissar.
Samhällsbyggnadskontoret svarar:
Det är den enskilde (som fått bidraget) som äger hissen och ansvarar för att den
genomgår service varje år och besiktning vartannat. De söker bidrag från
kommunen för att bekosta detta och beviljas i efterskott. Om den sökande är
avliden eller inte bor kvar kan fastighetsägaren begära återställning
(kommunen tar då bort hissen) eller välja att låta hissen vara kvar och då överta
ansvaret för service, besiktning och reparation såväl att beställa och bekosta
detta.
Doris kommenterar även en incident med granne har hemtjänstpersonal.
Hemtjänstpersonalen har spolat ner tvättlappar som orsakat vattenskada.
Helena Åman, socialchef, svarar att om vi som kommun har förorsakat en
skada hos den som tjänsten har utförts hos går kommunens försäkringsbolag in
och täcker kostnaderna.

Gårdsrådet i Bro
AnnMarie Fridh önskar att fler kommunala representanter ska delta vid möten i
bostadsrättsföreningar där kommunen äger flera bostadsrätter. Anna Hollstrand
meddelar att de ska ta med sig denna önskan och se över hur de kan gå vidare
med förslaget.

§7

Kommande möten
•
•
•

Justerandes sign

Onsdag den 8 maj 2019, kl. 09.00-11.00
Onsdag den 25 september 2019, kl. 09.00-11.00
Onsdag den 20 november 2019, kl. 09.00-11.00
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