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2018-05-30 
 

 
 

Utses att justera    Staffan Jogma                  
Staffan Jogmar  (  Kungsängen) 

     

   Paragrafer  §§ 7-13  

Underskrifter 

Sekreterare 
 ..................................................................  
Carl-Fredrik Duse 

Ordförande 
 ..................................................................  
 Camilla Jansson (S)  

Justerare 
 ..................................................................   
 Staffan Jogmar (PRO Kungsängen)   

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ: Kanslistaben 

Sammanträdesdatum: 2018-05-30 

Datum för anslags uppsättande:   Datum för anslags nedtagande:   

Förvaringsplats för protokoll:   

Underskrift 
 .....................................................................  

 
 

 

 

Plats och tid  Kommunhuset, Gemaket, kl 09.00-11.30 

Ajournering  

Beslutande Camilla Janson (S) ordförande 

Anders Åkerlind (M) 

Anders Eklund (PRO Kungsängen) 

AnnMarie Fridh (PRO Bro) 

Agneta Svensson (PRO Bro) 

Doris Gåvefeldt, (SPF) 

Staffan Jogmar (SPF) 

Jukka Salo (Kalevala seniorer) 

Helena Haapa (Kalevala seniorer) 

Inger Rydén Bergendahl (PRO Kungsängen) 

  

Övriga deltagare Maria Johansson, Kommundirektör 

Carl-Fredrik Duse Kommunsekreterare  

Tomas Wrådhe, Distrikstchef brandkåren Attunda  
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§ 7 Tema Brandkåren Attunda informerar om 
sin verksamhet och brandsäkerhet 

Sammanfattning 
- Tomas Wrådhe, Distriktschef Brandkåren Attunda, informerar om 

Brandkåren Attundas organisation, dess verksamhet och om 
Brandkåren Attundas förebyggande verksamhet.  Brandkåren Attunda 
är unika då de arbetar förebyggande med bland annat utbildning och 
relationsskapande verksamhet.  

§ 8 Ordföranden informerar  
- Pensionärsrådets reglemente kommer att revideras och beslut kommer 

att fattas på Kommunfullmäktige den 13 juni.  Ett tillägg görs i 
Organisation och arbetsformer § 5  

” Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande, eller 
någon av rådets ledamöter begär detta” 

§ 9 Kommundirektören informerar   
- Kommunen har ansökt om kameraövervakning, men fått avslag med 

motiveringen att den personliga integriteten går före.  

- Trygghetsinventering har ägt rum i Bro-centrum. Ett femtiotal punkter 
är åtgärdade. Arbetet med att titta på otrygga plaster fortsätter.  

- Arbetet med ungdomsverksamheten fortsätter. Kommunen satsar på 
elevvårdsteam. 

§ 10 Pensionärsföreningen informerar  
- Staffan Jogmar (SPP Vikingarna), informerar att det finns 

ledsagartjänster för äldre att nyttja i kollektivtrafiken.  

- Doris Gåvefeldt (SPF), informerar om att hon har informerat HSB:s 
pensionärsföreningar om att det finns möjlighet att göra studiebesök i 
Medborgarhuset.  

- Kalevala seniorer, informerar att de har sommarfest den 14 juni.  

- PRO-BRO, informerar om att gjort studiebesök i Eskilstuna.   
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§ 11 Frågor från pensionärsorganisationerna  
Frågor från pensionärsorganisationerna 
Hjärtstartare till Torget 4 

- Till nästa kommunala pensionärsråd kommer en utförligare 
presentation att göras om var kommunens hjärtstartare finns.   

I en del kommuner i vår närhet och i de flesta stadsdelar i Stockholm erbjuds 
medborgarna-inte bara pensionärer - en kostnadsfri juridisk rådgivning på 15 
minuter. Det sker genom samarbete med något juristföretag. Oftast erbjuds 
tjänsten på det kommunala biblioteket. Är kommunen villig att undersöka 
möjligheten att få till stånd ett sådant samarbete och en sådan service i 
Upplands bro kommun. 

- Katarina Ekeroth, kommunjurist, utreder hur möjligheterna är för att 
kommunen ska kunna erbjuda tjänsten till sina kommuninvånare. 

Broddar för skador inför kommande vintrar 

- Ett medborgarförslag har inkommit, och Kommunfullmäktige avslåg 
medborgarförslag om broddar till personer på 70 år på grund av för hög 
kostnad, brist på evidens samt att ett sådant beslut kan strida mot 
likabehandlingsprincipen i kommunallagen. 

Ta del av journaler från privata och kommunala vårdare och dess olika innehåll 
för anhöriga, få tillträdde till systemet.  

- Frågan kommer att ta upp och besvaras på nästa kommunala 
pensionärsråd.  

Var och vem lagar maten och är näringsinnehållet individanpassat 

- Matlådor till hemtjänst lagas av kostenhetens centralkök. Kostenheten 
driver numera även köket på Norrgården som lagar maten åt boende på     
kommunens äldreboenden. Näringsinnehållet är anpassat för äldre och 
individuella anpassningar görs efter behov. 

Önskemål att få äta en matlåda istället för kaffe och bulle till nästa möte. 

Till nästa möte kommer matlåda att beställas.    
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§ 13 Övrigt 
Pensionärsföreningarna önskar få brukarundersökningen i tryckt form för att 
skickas ut till pensionärsföreningarna.  
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