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Genomgång av kvarstående frågor från
pensionärsföreningarna
Vid KPR den 15 mars och den 3 maj ingick frågor om
busshållplatserna i kommunen, inte minst längs vägarna till Ådö
och Smidö. Med anledning av detta redogör Therese Eriksson för
kommunens trafiksäkerhetshöjande åtgärder och presenterar en
lägesbild för Upplands-Bro. Se protokollsbilaga.
Staffan Jogmar frågade om kontakter tagits med markägarna längs
vägarna mot Ådö och Smidö för att utröna deras vilja att medverka
till ökad trafiksäkerhet vid hållplatserna. Detta har ännu inte skett
och Therese Eriksson återkommer till denna sak vid nästa möte.
Vid samma sammanträde berördes frågor om parkeringsrutor vid
Björklyckestigen. Förslag lades att göra tätare parkeringsplatser
och se över timmarna att parkera. Vad har hänt sedan dess?
Svar (Therese Eriksson): Man har målat upp parkeringsrutor på
parkeringen vid Björklyckestigen för att effektivisera ytan. Man har
även begränsat parkeringstiden till sex timmar, för att förhindra att
boende parkerar där. Fällning av träd, för att öka belysningen,
beräknas vara utfört till årsskiftet.
Vad gäller frågan om utbyggnationen av parkeringen har man valt
att avvakta ytterligare åtgärder för att se hur behovet ser ut efter en
tids användning av parkeringen med nya rutor och
tidsbegränsningen.
Fråga om blinkljusen efter stora vägen mot Bro kyrka som inte
alltid fungerar.
Svar (Therese Eriksson): Man är medveten om problemet med
blinkljusen och har anmält problemet på nytt till ansvarig. Man har
gjort åtgärder för att de ska fungera, som att gräva ner de djupare
för att de inte ska påverkas av vinden samt att byta ut detektorerna,
men detta har inte lett till att problemet avhjälpts. Själva
utrustningen är det inget fel på, utan snarare är det placeringen som
behöver ses över och man har börjat tittat på andra alternativ som
förhoppningsvis fungerar bättre.
Önskan om att det skulle bli möjligt att beställa sallad som
komplement till de matlådor som distribueras i kommunen. Vad har
hänt med detta förslag?
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Svar (Kaj Söder) Förslaget är just nu ej genomförbart då man inte
kan garantera kvaliteteten i salladen. Den livsmedelsgas som krävs
är kostsam och kommunen har ej tillgång till den i dagsläget.
Vid KPR den 15 mars utlovades att ett gårdsråd, enligt samma
modell som gårdsrådet i Kungsängen, skulle inrättas i Bro. Har
detta råd kommit igång?
Svar (Eva Folke): Ja, gårdsråd har genomförts i Bro servicehus och
tid för nytt gårdsråd är bokad.

§ 15

Tema
Hagtorp äldreboende
Besök av Anette Josefsson, verksamhetschef på Hagtorp
äldreboende sedan 1 år tillbaka, och Per-Otto Waern,
affärsområdeschef Frösunda omsorg AB sedan i juni. Anette har
varit verksam som chef inom äldreomsorgen sedan 80-talet.
Fokus idag ligger på att skapa ett lugn på boendet. De boende
erbjuds utevistelse två gånger om dagen. Man har arbetat mycket
med frågor gällande kost och bland annat bytt kock för att få mer
hemlagad mat.
Man gjorde en schemaändring i april och tog bort personalens
dubbla arbetspass vilket har visat sig vara en lyckad satsning.
Två sjuksköterskor finns på plats dagtid. Kvällar och nätter har
man jourbemanning med en inställelsetid på 30 min.
Läkare finns tillgänglig 1 dag i veckan.
En vikarierande arbetsterapeut finns på plats och en sjukgymnast
finns tillgänglig sedan i mars.
Man har följt upp ej godkänt arbete; man har missat att anteckna
vad de boende har tyckt om maten varje månad, dock finns det två
råd där denna fråga tas upp.
Man upprättar månadsbrev, aktivitetsscheman samt matsedlar.
Man träffar ett stort antal anhöriga dagligen men har inte fått in
synpunkter/klagomål i dagsläget. Anhöriga erbjuds deltagande i
olika forum såsom Aktivitets-/kostråd/(dagtid) och fokusgrupper
(kvällstid) men har hittills inte närvarat.
Ett anhörigmöte kommer hållas i oktober.
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Det finns brister när det kommer till dokumentationen. Genom ett
nytt system, Safe, ska man frångå den manuella hanteringen.
Språkbrister bland personalen kan vara en av orsakerna till
dokumentationsproblematiken.
Hur ser kommunikationen ut mellan Socialnämnden och Frösunda
omsorg vad gäller driften av Hagtorp?
Svar (Eva Folke): Avtalet gäller fom maj 2013 tom maj 2019 och
kan inte förlängas.
Camilla Janson understryker vikten av kontinuitet i chefskapet,
vilket Anette Josefsson håller med om. Anette kommer själv att
vara kvar till årsskiftet.
Verksamheten har haft en hög omsättning av chefer och det fanns
en oro bland personalen redan från start. Nya brister påtalades även
senhösten 2016. Det är bekymmersamt, inte minst för de boende,
att det hänt vid två tillfällen. Situationen redovisades i
Socialnämnden i maj och föranledde en avtalsuppföljning den 20
juni som redovisas i Socialnämnden den 21 september.
Det är ett tufft uppdrag att vara chef och det finns idag inga rutiner
för att chefer ska cirkulera.
En stor utmaning är den äldre befolkning som ökar. När signaler
från personalen om brister i verksamheten går direkt till kommunen
istället för till chefer på plats löser man inte problemet i grunden.
Det är därför viktigt att personalen känner att det är meningsfullt att
delta i fokusgrupper och liknande.
Per-Otto -uppmuntrar till visselblåsarlinjen vid både stora och små
frågor så att han i sin tur kan ta det vidare till berörd chef.
Man har även ett nära samarbete med Kommunal och man har ökat
mötesfrekvensen.
Camilla Janson undrar hur det ser ut med kontinuiteten mellan de
boende och personalen?
Svar: Det finns en kontinuitet. Hagtorp består av fyra enheter där
varje enhet har en kontaktperson som utgörs av ordinarie anställd.
Vikarierna jobbar över enhetsgränserna.
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Kommunala pensionärsrådets reglemente
Det finns skäl att justera reglerna för tillsättning av pensionärernas
företrädare i KPR. Den nuvarande principen är att de ska anmälas
senast den 1 november varje valår. För pensionärsföreningarna kan
det vara mer naturligt att anknyta till deras ettåriga
verksamhetscykel.
Camilla Janson undersöker formalitet när det gäller omval av
ledamöter utan att behöva gå via Kommunfullmäktige.
KPR bör vara heltäckande så att alla frågor som kommunen vill ta
upp med företrädare för pensionärerna tas upp där. Det är angeläget
att stärka rådets funktion som samrådsorgan. För att uppnå detta
krävs troligen att KPR sammanträder mer frekvent än en gång i
kvartalet. Om en fråga kräver fördjupad behandling, kan efter
diskussion i KPR ett eget forum skapas, t.ex arbetsgrupp inför ett
kommande äldreboende. Detta kan motivera en mer flexibel
representation från alla parters sida. Det kan också finnas skäl att
skriva in i reglementet att pensionärsföreningarna kan få adjungera
ytterligare mötesdeltagare beroende på vilken fråga som står på
dagordningen.
Att arbeta med undergrupper istället kan bli problematiskt om råden
blir för många om övriga råd vill träffas lika ofta.
Camilla Janson ska förankra studiebesök på Hagtorp med
revisorerna.
För konkreta förslag till justeringar i reglementet för
Pensionärsrådet, se bilaga 2.
Revidering av reglementet bordläggs av Camilla Janson till och
med november.

§ 17

Övrigt
Fråga: Vilka kriterier utgår man ifrån för att bevilja t.ex hemtjänst?
Är kriterierna föränderliga över tid?
Svar (Eva Folke) Man utgår från a) lagstiftning b) kommunala
riktlinjer samt c) Individuella bedömning utifrån behov.
Hur ser det ut med tillgängligheten på Vårdcentralen i Bro och
Kungsängen?
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Bro är sämst i länet med i snitt två månaders väntetid på läkarbesök.
Camilla Janson poängterar att det handlar om flera år av besvikelse,
nytt varv tas nu med samarbetet med Landstinget.
Bryggan,1:a hjälpen-hjälp, inom psykiatrin, är klart för Kungsängen
dock ej ännu för Bro,
Ny chef har tillsatts för vårdcentralen i Kungsängen.
Man undersöker möjligheten att kunna beställa tid genom personligt
besök och ej endast via telefon.
Inom bland annat den öppna demensvården i kommunen saknas för
närvarande verksamhet på finska. Likaså är det svårt att rekrytera
finsktalande personal till äldreboendena, trots finskt
förvaltningsområde. Faktorer som spelar in torde vara dels språket
som ju aktivt behöver föras vidare från generation till generation
samt att man behöver väcka intresset hos den nya generationen att
vilja arbeta inom äldreomsorgen.
Det finns idag 14 finsktalande medarbetare inom äldreomsorgen i
Upplands-Bro samt ytterligare en medarbetare som förstår finska.
Fråga om införandet av LOV kommer påverka kostnaden för den
enskilde att flytta till ett biståndsbedömt äldreboende?
Svar: Avgifterna och taxorna är desamma, däremot kan hyrorna
skilja sig åt (högre boendekostnad i nybyggt område).
LOV för biståndsbedömt äldreboende införs också i kringliggande
kommuner. Samtidigt torde behovet av platser vara stort och ökande
överallt. Gör man bedömningen att situationen för äldre i UpplandsBro kommer att bli bättre eller sämre när LOV är inför?
Svar: Ärendet tas upp i Socialnämnden den 21 september,
återkommer med information till nästa råd.
Fråga om trygghetsboende finns med i resonemanget?
Svar: Svagt intresse hos byggherrarna även om det ökat något
jämfört med tidigare.

§ 18

Tid för kommande möte
Hagtorp förslås som plats för sammanträdet den 22 november,
09.00-11.00. Eventuellt kommer mötestiden förlängas.
Kommunfullmäktige sammanträder samma datum men tiden för
rådet står kvar tillsvidare.
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Om det ej blir möjligt att besöka Hagtorp detta datum skjuts besöket
fram till våren 2018.

§ 19

Kommundirektören informerar
Satsningen på feriejobb inom kommunal verksamhet för ungdomar,
till exempel Sport Camp, har visat sig vara mycket lyckad.
Oroligheterna i Bro, såsom bilbränder och oprovocerad misshandel,
har minskat. Däremot har det skett en ökning av bostadsinbrott med
130%. Ökningen är inte unik för Upplands-Bro kommun då
bostadsinbrott generellt sett ökat i hela landet. Dialog förs med både
Polis och med Fryshuset.
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