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§ 1 Ordförande informerar 
Majoriteten har lagt sin budget för 2018 för en tid sedan och i den finns ett stort 
fokus på trygghetsfrågorna. Det har jobbats sedan 2015 med dessa frågor och i 
BRÅ har beslut tagits för ett långsiktigt arbete med trygghet i kommunen. Nu 
finns ett större tryck på de mer akuta frågorna med fokus på bland annat 
trygghetsvandringar. Ansökan om ordningsvakter har gjorts, men där sa 
polisen nej. Det har funnits ett stort fokus på Bro, men det finns ett bredare 
arbete för hela kommunen, både kortsiktigt och långsiktigt. 

Camilla informerar om Korsängsplanen på gamla IP, där fyra olika byggherrar 
har varit inblandade bla. för att bygga skola, men att det finns många viktiga 
perspektiv att ta hänsyn. Tyvärr gick luften ur projektet för ett tag sedan varför 
det legat vilande. Nu tas det nya tag i situationen för att få ordning och 
eventuellt börja bygga. 

§ 2 Kommundirektören informerar 
Maria informerar om att det sedan årsskiftet har bildats en avdelning kring 
säkerhets- och trygghetsfrågorna. Det arbetats med att få igång föreningsdrivna 
nattvandringar, då det tidigare har varit svårt att få engagerade vuxna. Det har 
anställts trygghetsvärdar, åtta stycken och det finns ett samarbete med 
Fryshuset sedan tidigare. Det förs även dialog med grannsamverkan i 
trygghetsfrågan. Kommunen fortsätter att förstärka trygghetsarbetet då känslan 
av otrygghet spridit sig. Fritidsgårdarnas verksamhet har flyttats över till KFN. 
Kommunen jobbar med extra fritidsledare i Brohuset, efter bland annat 
oroligheterna föregående sportlov. Kommunen har fått stort gensvar från 
föreningarna som är intresserade av att nattvandra, vandrarutbildningar görs 
med dessa. Dessa vandringar kommer att genomföras i hela kommunen. 
Ungdomens hus kommer att öppnas upp igen, senast till sommaren. 
Lokalfrågan har varit ett problem men förhoppningen finns att detta går att lösa 
ganska snart. Ett annat projekt är brobyggare i Brohuset, även det hoppas 
kunna komma igång till sommaren. En annan viktig del har varit väktare där 
säkerhets- och trygghetsavdelningen har kollat på var och hur väktare bäst kan 
sättas in i kommunen – det långsiktiga målet är dock att få mer polisiär 
närvaro. I september gjordes en trygghetsinventering i Bro där både belysning 
och skymmande buskage noterades och i princip alla brister är nu åtgärdade. 
Det kommer att göras en inventering till senare i år. 

En långsiktig strategi för Bro projektleds av hållbarhetsstrategen Anna 
Björklund. Sociala insatsgrupper kommer att dras igång där det handlar om att 
jobba med de som redan har hamnat i kriminalitet. Även ett tvåårigt projekt om 
drogförebyggande i skolan pågår. 

Kameror byts ut på flera platser i kommunen för att stärka polisens arbete. 
Bland annat görs detta för att bildkvaliteten ska bli bättre. Både förebyggande 
och för att det ska kännas tryggare. Söka tillstånd för utökad övervakning – det 
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är dock svårt att tillstånd, men det kommer med ny lagstiftning 1 juli som med 
stor sannolikhet kommer att göra att det blir lättare. 

Vidare informerar Maria om att det är 27 500 invånare i kommunen nu och det 
växer med ungefär 900 personer årligen, vilket är positivt men också en 
utmaning. Just nu ligger tillväxten på 3,5 procent. Ger förutsättningar för att 
fortsätta utvecklas men utmaningar måste ses över. Bland annat nämner 
bostäder, skolor, sporthallar, gruppboenden etc. som stora utmaningar 
framöver. Ett problem har enligt henne varit långa planerings- och 
detaljplaneprocesser. Det arbetas med att ta fram gamla planer igen och 
uppdatera dessa utefter dagens behov. 

Ingegerd Bergqvist tar upp bristen på mötesplatser i kommunen, bland annat 
balansträning för äldre säger hon vore något som skulle kunna hjälpa till. 
Camilla menar att detta också är en fråga om byggkostnader samt i 
förlängningen hyresnivåer, och att det i slutänden handlar om smarta 
upphandlingar.  

Kerstin frågar varför pensionärer som bor utanför dagverksamheten inte får äta 
där? Maria svarar att detta har att göra med konkurrensregler men hänvisar till 
Socialnämnden för ett tydligare svar. Eva Folke, Socialchef, svarar via mail att  

Det som gäller idag är att boende i trygghets-, servicehusboendet i Kungsängen 
har möjlighet att äta gemensamt till subventionerat pris.  

Utifrån gällande konkurrenslagstiftning ska inte, som i detta fall, kommunen, 
konkurrera med privata aktörer genom att erbjuda till exempel mat till 
subventionerat pris till en bredare allmänhet, det vill säga i det här fallet 
pensionärer i allmänhet. Så vitt jag vet pågår ett arbete inom 
Arbetsmarknadsenheten om det går att hitta någon lösning eftersom det finns ett 
önskemål från pensionärsorganisationerna att fler ska kunna äta mat i 
gemenskap. 

Ombyggnationen av torget ska förhoppningsvis sättas igång i vår. Tekniska 
nämnden håller på och upphandlar i nuläget 

I övrigt kommer E.ON att dra rör vilket kommer att begränsa framkomligheten 
under 8 – 12 månader. Finns det frågor så ställs dessa till E.ON själva. 
Kontaktuppgifter finns på kommunens hemsida. 

§ 3 Kontorschefer informerar 
Kaj informerar om särskolan på Ekhammarskolans område som har ungefär 35 
elever. Tidigare hade man särskolan på flera platser, men nu är det koncentrerat 
till en, och en stadig organisation byggs nu upp där. Fler väljer nu kommunens 
grundsärskola vilket gör att det också krävs fler lokaler. I väntan på att mer 
permanenta lösningar hittas kommer det att utredas om fler paviljonger 
kommer kunna användas. 
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Hans Bergström frågar om situationen i skolorna, är det lugnt och tryggt? Kaj 
menar att det finns situationer där elever och personal har upplevt otrygghet, 
han understryker dock att detta mer reflekterar samhället i stort snarare än att 
specifikt skolornas situation har förändrats. 

§ 4  Medborgarlöftet 
Jonas och Anna informerar om Kommunens trygghetsarbete i enlighet med 
medborgarlöftet och frågar hur Tillgänglighetsrådets representanter ser på 
trygghet utifrån sina perspektiv. 

Ingegerd Bergqvist meddelar att hon känner sig väldigt trygg men också att 
hon hör att det finns vänner runt omkring henne som inte känner samma 
trygghet. Främst de som bor kring centrum i Kungsängen. Hon menar också att 
denna otrygghet kanske också grundar sig i att människor läser mycket på 
sociala medier snarare än att de själva har blivit utsatta. Hon tar även upp att 
hon blivit omskakad när hon stötte på polis i samband med överfallsvåldtäkten 
i motionsspåret vid Lillsjön, men att detta la sig snabbt efter. Hon menar även 
att många som tidigare sprang i spåret nu inte vågar det efter våldtäkten och 
frågar hur man arbetar med detta. Hans Bergström menar att detta till viss del 
är en orationell rädsla då det är ett så pass ovanligt brott ändå. Han drar vidare 
en parallell till hur många föräldrar är upprörda över skolmaten men att barnen 
själva inte har samma invändningar. Mediers bild skapar också medborgarnas 
bild av situationen. Dock understryker han att en del medborgare verkligen är 
oroliga. 

Han tar även upp att vinterväghållningen har varit undermålig under en tid och 
att det finns färre bussar och att detta också kan bidra till en upplevd otrygghet. 
Man måste gardera sig om man ska ut eller vill åka till något ställe. Dock 
tycker han att vinterns väghållning verkar ha varit bra. Maria meddelar att 
Tekniska nämnden på måndag den 26 februari kommer att ta beslut om det nya 
Trafik- och tillgänglighetsprogrammet där vissa av dessa saker tas upp. Hans 
tar också upp de omdiskuterade bilbränderna där han menar att kommunen 
skulle behöva informera mera då han tror att många bilbränder kan vara 
försäkringsbedrägerier eller skrotningar snarare än ungdomsgäng som bränner 
dessa. Maria håller med och hänvisar till Jonas som studerat detta berättar att 
det har utretts av försäkringsbolagen men att det är svårt att få fram en 
andelsfördelning i hur många som är försäkringsbedrägerier, har tekniska 
orsaker och vad som verkligen är anlagda bilbränder. Hon menar också att 
tidigare har det funnits ett problem där ungdomar har bränt bilar men att 
kommunen aktivt har arbetat med detta, vilket också inneburit att dessa 
minskat. Jonas meddelar också att polisen numer har en ny brottskod för just 
bilbränder vilket gör att de har en bättre översikt av problemet. 

Kerstin Wedin tar upp att många frågar henne hur hon vågar gå ut, bland annat 
på grund av hennes synnedsättning, men hon understryker att hon själv inte 
känner sig otrygg. 
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Alf menar att platsen i sig är trygg men att det kanske finns tendenser som är 
lite oroande. 

Camilla går igenom medborgarlöftets tidigare antagna punkter angående 
trygghet och meddelar att det är dags att besluta om nya punkter för att fortsätta 
utveckla trygghetsarbetet. Hon tar även upp att fler incidenter tyvärr också är 
en konsekvens av att kommunen växer kraftigt. 

Kaj informerar kring trygghetsarbetet i skolorna. Han menar att det finns en 
väldigt stor skillnad både mellan och på olika skolor i hur många som känner 
sig trygga respektive otrygga. Kontoret gör medvetna satsningar på området. 

§ 5  Återkoppling av tillgänglighetsdagen 
2017 

Jonas Levin återkopplar kring den utvärdering som gjordes av Stora scenen i 
samband med tillgänglighetsdagen i februari 2017 då flera brister upptäcktes. 
Larmknapp är nu beställd för att öka frångängligheten och ett syntest från 
balkongen är gjort tillsammans med en representant från KTR. Det kommer 
även att göras ett ljudtest framöver för att se till att det inte blir ett för burkigt 
ljud. 

§ 6  Information från föreningarna 
Hans Bergström informerar om att det är svårt att få människor till styrelser i 
föreningarna, speciellt kassörer är svårt. Dessutom är det större krav på 
föreningarna från både lagstiftning och banker. Förut fanns en kommunal 
föreningsservice. Han menar att föreningslivet är viktiga mötesplatser för 
medborgarna. 

§ 7 Övriga frågor 
• Inga övriga frågor att ta upp. 
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