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Ordförande informerar
• Protokoll från föregående Kommunala pensionärsråd.
• Resultat efter bokslut.
• Befolkningsökning med 3,6 procent, vilket är högst i länet.
• Andelen byggplaner som kommer för beslut ökar, 17 stycken
bara i år.
• Parkeringsfrågan, ligger på uppdrag hos Tekniska nämnden.
Planerat att börja gälla i april men framskjutet till maj.
• Arbetet med utvecklingen av Kungsängens centrum.
• Området kring Tibble torg behöver rustas upp. Kommunen har en
dialog med markägaren.
• Återremiss på Äldreplanen som togs i Kommunstyrelsen den 8
mars 2017.
• Ökning av cykelstölder i kommunen.

§2

§3

§4

Kommundirektören informerar
•

Händelsen i Bro simhall.

•

Rekrytering av trygghetsvärdar pågår.

•

Presentation av brottsstatistik.

•

Befolkningsutvecklingen fortsätter att växa i kommunen.
Kommer snart att bli 27 000 invånare.

Socialchefen informerar
•

Läget i Bro i samband med händelsen i simhallen.
Socialkontoret har genomfört så kallade orossamtal med
berörda ungdomar och deras föräldrar.

•

Nystartat kaféverksamhet i Brohuset, Nyfiket där bland annat
nyanlända kvinnor kommer att arbeta.

•

Solrosens dagverksamhet för personer med demensdiagnos har
flyttat till Kvistaberg. Solrosens gamla lokaler på Norrgården
byggs om till 6 äldreboendeplatser som beräknas vara klara till
hösten 2017.

•

Upphandling av enstaka boendeplatser för äldre planeras
utifrån behov från hösten 2018.

Genomgång av kvarstående frågor från förra mötet
•

Justerandes sign

Vilka regler som gäller för pensionärers rättigheter att köpa
matkuponger för att äta i vissa av kommunens skolmatsalar?
Utdragsbestyrkande
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Svar: Susanne Persson, kostchef och Kaj Söder,
utbildningschef redovisar reglerna för att äta i kommunens
skolmatsalar. Idag finns inga rutiner för detta, men
Utbildningskontoret ser över hur det ser ut i andra kommuner.
Det finns tre orsaker som Utbildningskontoret tar ställning till:
1. Skolan och skolbyggnaden är inte en allmän plats. Om
något händer är det rektorn som har det yttersta
ansvaret. Alla grupper eller vårdnadshavare som vill
besöka skolan måste anmäla sig.
2. Ska man tillmötesgå att exempelvis pensionärer ska äta
i skolorna måste man ta höjd för hur många extra
portioner som behöver göras, och det finns ingen
garanti för att besökarna kommer. Dessutom vill
skolorna minska matsvinnet och bör därför inte laga
mer mat som sedan slängs.
3. Det är bra att kunna äta en subventionerad lunch, men
det finns många näringsidkare som livnär sig på att
sälja lunch.

§5

Temaärenden
Pensionärsrådets reglemente
Under sammanträdet bestämdes att en arbetsgrupp ska bildas för att
diskutera revideringar i reglementet, ett möte kommer att planeras
in.
Till nästa sammanträde den 3 maj ska pensionärsorganisationerna
utse representanter till arbetsgruppen och hitta tid för att diskutera
detta.
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet
Therese Eriksson, projektingenjör från Samhällsbyggnadskontoret
har gjort en inventering av busshållsplatser i kommunen.

Justerandes sign

•

I kommunen finns det 103 busshållsplatser som SPF har
inventerat. Kommunen är väghållare för 14 busshållsplatser,
övriga hållplatser tillhör Trafikverket eller privata
väghållare. Väghållaren har ansvar för busshållsplatsen men
skylt och eventuell busskur har SL ansvar för.

•

6 stycken av hållplatserna ingår i Trafik- och
tillgänglighetsprogrammet.

•

Kommunen har tagit fram en lista över prioriterade
busshållsplatser som också finns med i Trafik-och
tillgänglighetsprogrammet. Där man tagit hänsyn till antal

Utdragsbestyrkande
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resenärer per dag, hållplatsens läge, närhet till skola,
centrum, vårdcentral, handel och liknande.

§6

Genomgång av inkomna frågor och synpunkter från
pensionärsorganisationerna
1. Idag finns det dåligt med parkeringsrutor vid Björklyckestigen och
då blir det stora mellanrum mellan bilarna. Kaleva seniorer har
önskemål om att måla rutor för att minska avståndet. Redan nu är
det svårt att få parkering, särskilt då Kaleva har aktiviteter flera
gånger i veckan.
Önskemål om 1-2 handikappsparkeringar i samband med detta. Nu
finns det 9 timmars parkering vilket fungerar sådär. När Kaleva
seniorer har sammanträden håller man timmarna men boende i
området parkerar på 9 timmarsparkeringen. Vilket gör att det blir
färre parkeringsplatser och Kaleva seniorer får parkera längre att gå.
Förut hade man dessutom 24 timmars parkering
Svar: Therese Eriksson, berättar att parkeringen ägs av kommunen,
så det borde inte vara några problem med att göra i ordning tätare
parkeringsplatser och skapa handikappsparkeringar. Timmarna för
att parkera bör ses över.
2. Hur länge har Kommunala pensionärsrådet funnits i kommunen?
Svar: Maria Johansson, kommundirektör svarar att reglementet
antogs 2001 och i samband med det så startade man upp
Kommunala pensionärsrådet.
3. Hur kom KPR:s reglemente till?
Svar: Redan 1975 blev det en överenskommelse på regeringsnivå,
men det var inte förrän 1999 som pensionärsorganisationerna
inkluderades.
4. Gårdsråd för dagcentralen Bro
Svar: Linda Jonsson, fastighetsstrateg berättar om bakgrunden till
gårdsrådet i Kungsängen. Gårdsrådet på Torget 4 används idag av
olika verksamheter i kommunen men främst är det Socialkontoret
som har verksamhet, men även föreningar och olika intressenter har
lokaler i huset. Syftet med rådet är att diskutera gemensamma ytor
ute, inne och runt kring. Men rådet är inte ett forum för att diskutera
felanmälningar, då får man vända sig till fastighetsbolaget. Rådet
träffas två gånger om året, hösten och våren. Kallelsen skickas ut
två veckor innan planerat möte och då ges även möjlighet att skicka

Justerandes sign
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in frågor.
Helena Åhman, avdelningschef svarar att det idag inte finns ett
gårdsråd i Bro. Det finns samverkan med bostadsrättsföreningen
och det behövs en gränsdragning. Förslag är att gårdsrådet ska ha
samma modell som gårdsrådet i Kungsängen. Målet är att ha en
första sittning i Bro innan sommaren.
5. Lägenheter som står tomma i dagcentralen i Bro
Svar: Helena Åhman, svarar att Socialkontoret har
servicelägenheter på Blomstervägen 7 och 9. En fråga som tagits
upp tidigare är lukten i PRO:s lokaler, där en dialog förs med
bostadsrättsföreningen för att komma till rätta med lukten. Detta är
en fråga som rör fastigheten och därmed bör ansvaret ligga på
bostadsrättsföreningen.
6. Mer information rörande kommunens matlådor
Fråga från pensionärsföreningarna är hur ofta man får matlådorna
och om det finns sallader till. Ett förslag är att man fyller i en
kryssruta om man vill ha en sallad.
Svar: Eva Folke, socialchef uppger att det är beroende på hur ofta
man beställer mat.
Helena Åhman, avdelningschef berättar att det finns möjlighet att få
mat hela veckan, på fredagen får man maten som ska räcka under
helgen då mat inte lagas lördag och söndag.
Susanne Persson, återkommer i frågan gällande sallad till nästa
sammanträde.

7. Utveckling av busshållsplatserna i kommunen
Svar: Therese Eriksson har under temaärendet berättat att
kommunen gjort en inventering av busshållsplatserna i kommunen.
Se § 5.

8. 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?
Svar: Återkommer med svar på frågan till nästa sammanträde.

Justerandes sign
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9. Kommunen har åtagit sig uppdraget att undersöka vilka som är
markägare vid exempelvis vägarna mot Ådö och Smidö i avsikt att
försöka påverka dem att rätta till de mycket trafikfarliga
hållplatserna längs dessa vägar.
Svar: Återkommer med svar på frågan till nästa sammanträde.

§7

Kommande möten
•
•
•

Justerandes sign

3 maj 2017, kl. 13.00-15.00
13 september 2017, kl. 09.00-11.00
22 november 2017, kl. 09.00-11.00
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