1 (2)

Datum

2017-11-29

Kommunala pensionärsrådet sammanträder
onsdagen den 6 december 2017
OBS! Notera byte av lokal Hagtorp Äldreboende, kl. 09.00-12.00.
Sammanträdet är mellan kl. 9-11 och avslutas med en rundtur mellan kl. 11-12.
Upprop
Val av justerare, förslag: AnnMarie Fridh (PRO Bro)
Dag för justering, förslag: vid nästa sammanträde

Ärenden
Ordförande informerar
Kommundirektören informerar
Socialchefen informerar
Genomgång av kvarstående frågor från Pensionärsföreningarna:
•
•
•
•

Kommunens svar på de förändringar i reglementet för KPR som
pensionärsorganisationerna presenterade inför mötet den 13
september. (Bilaga 2 till protokollet från detta möte.)
Besked om markägarnas inställning till förbättrad trafiksäkerhet vid
busshållplatserna längs vägarna mot Smidö och Ådö. (§ 14 i
protokollet från möter den 13 september.)
Redogörelse av enhetschefen för bistånd över hur man arbetar inom
enheten. (§ 10 punkt 3 i protokollet från den 15 mars.)
Redogörelse av överförmyndaren om hur verksamheten bedrivs. (§
10 punkt 7 i protokollet från den 15 mars.)

Tema

UBK2000, v1.0, 2014-04-28

•
•

Biståndsenheten, enhetschef Isabel von Wachenfeldt
Förebyggande enheten, Mirjam Brocknäs

Datum

Upplands-Bro kommun

2017-11-29

Frågor från Pensionärsföreningarna:
•

Till pensionärsorganisationerna har på förekommen anledning från
ett antal brukare framförts klagomål om att personal inom
hemtjänsten verkar vara dåligt utbildad, vilket man i sin tur anser ha
lett till ett bristfälligt utförande. Med anledning härav vill pensionärsorganisationerna ha svar på följande frågor:
- Vilken utbildning krävs för att man skall få arbeta inom
hemtjänsten inom kommunen?
- Hur följer kommunen upp att egen och övriga vårdgivares personal
uppfyller kraven?

•

•

•

Till pensionärsorganisationerna har framförts synpunkter på
kommunens fakturor för hemtjänst. De anses svårtydda och dåligt
specificerade. Hur ser kommunen på möjligheterna att uppnå
förbättringar inom detta område?
Flera bostadsområden inom kommunen ligger långt från kommersiell
service, vårdcentral etc. och saknar samtidigt busshållplats inom
rimligt avstånd. Detta gäller t.ex. områdena vid Svartviken,
Norrboda, Sylta och Österhagen. Inom vissa kommuner har man löst
denna sak genom att inrätta en ”Servicelinje” med en mindre buss.
Hur ser kommunen på denna fråga?
Hur ser kommunens ambitioner ut när det gäller snöröjning och
halkbekämpning inför den kommande vintern?

Förslag till tider för kommande möten 2018:
•

21 februari 2018, kl. 09.00-11.00

•

11 maj 2018, kl. 09.00-11.00

•

12 september 2018, kl. 09.00-11.00

•

21 november 2018, kl. 09.00-11.00
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