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Kommunala pensionärsrådet sammanträder
onsdagen den 3 maj 2017
Kulturhuset, Lagnö, plan 6, kl. 13.00-15.00
Upprop
Val av justerare, förslag: Staffan Jogmar (SPF Vikingarna)
Dag för justering, förslag: nästa sammanträde den 13 september 2017
Ärenden
Ordförande informerar
Kommundirektören informerar
Socialchefen informerar
Genomgång av kvarstående frågor från Pensionärsföreningarna:
-

Vilka regler som gäller för pensionärers rättigheter att köpa
matkuponger för att äta i vissa av kommunens skolmatsalar?
Utredningen redovisas

-

Vem är det som ansvarar för den ansamling av gamla möbler (inkl.
två sängar) som under lång tid varit stående i ett utrymme invid
Florasalen?
Tema
- Therese Eriksson kommer att tala om Trafik- och

Tillgänglighetsprogrammet och redovisa resterande hållplatser.
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-

Björn ”Bele” Svensson är inbjuden för att tala om kommunens
trygghetsarbete.

1 (3)

Upplands-Bro kommun

2 (3)

Frågor
Från pensionärsorganisationerna
1. Upphandlingen av enstaka boendeplatser för äldre planeras till hösten
2018. Till vilken målgrupp vänder sig kommuner, utifrån vilket
behov?
2. Vad har kommunen för strategi när dem äldre kommer hem och
utskrivna ifrån sjukhuset? När de är hemtagna, vart skall dem placeras?
Tiden har minskat ifrån 5 dygn till tre.
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?
4. Hur långt har kommunen kommit med nybygget, planeringen,
upphandlingen, offerterna? Det gäller vård och omsorgsboendet vid
Lillsjöområdet.
Hur blir det med de boende ifrån Allégården, vart tar dem vägen?
5. Beträffande supplement till matlådorna, såsom Sallader, så inväntar vi
svar, ett besked till kommande möte. När?
6. 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?
7. 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?
8. Behovet och önskemål att kunna få inglasade balkonger kvarstår. Finns
det ett generellt sätt att genomföra det på de äldreboende som önskar
det?
9. 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?
10. 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?

Upplands-Bro kommun

3 (3)

Övrigt
Pensionärsorganisationerna ska ha utsett representanter till en arbetsgrupp
för att diskutera revidering av pensionärsrådets reglemente.
Tider för kommande möten 2017:

• 13 september 2017 kl. 09.00-11.00
• 22 november 2017 kl. 09.00-11.00

