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§ 1 Ordförande informerar 
Jan Stefanson berättar om den kickoff som nyligen skedde på Cinderellabåten. 
Bland annat diskuterades den nya budgetprocessen. Dessutom informerar han 
om den gällande planprioriteringen i Kommunen. Förutom de fem högst 
prioriterade planerna kommer även att tre sekundärprioriterade planer att kunna 
färdigställas. 

Kerstin Wedin frågar om tillgängligheten på torget i Kungsängens centrum. Då 
representanter för tekniska nämnden tyvärr inte finns närvarande tas frågan 
med till nästa sammanträde. Bland annat lyfts bristen på ledstänger. 

Lilja lyfter frågan om offentliga toaletter och hjärtstartare. Hon får svar att det 
finns en lista på hjärtstartare, den kommer att bifogas protokollet. Angående 
toaletter svara Helena Åman att under dagtid finns det relativt gott om tillgång, 
däremot kan det stängas under kvällar. Problemet med offentliga toaletter är 
bland annat underhåll och risk för skadegörelse. 

Kerstin Wedin frågar om det finns hjärtstartare på Dagcentralen. Helena Åman 
svarar att det borde finnas men att hon ska kolla upp det. 

§ 2 Kommundirektören informerar 
Beslut om en ny verksamhetsplan och budget. skapa ett hållbart UBK. 
Meningsfullt åldrande, lustfyllt lärande, hållbar framtid. Börjar med planering 
inför nästa år. 5/2 invigning av trygghetscentrum i Bro. BID – samarbete 
mellan fastighetsbolag och näringsidkare för att höja den geografiska platsens 
trygghet. I övrigt sker mycket planläggning i kommunen. Kommunen har 
lanserat e-tjänster. 

§ 3  Kontorschefer informerar 
Helena Åman informerar om att daglig verksamhet återigen nu ligger hos 
Socialnämnden. Lilja frågar om Nyfiket och får svar att det ligger på 
Arbetsmarknadsenheten. Däremot Café Fjärilen och Torget 4 ligger numera 
hos Socialnämnden. Förebyggande enheten bjuder in till informationsträffar 
om aktivitetsutbudet. Första är 11 februari i Bro. Kommunen har tecknat ett 
samarbetsavtal med Polis Nord om snabbare lagföring av unga (åldern 15–17 
år). 

Ida tillägger att det kommer upp ett ärende på kommande sammanträde med 
Kommunstyrelsen som knyter an till detta. 

Alf ger beröm till förebyggande enheten och dess arbete som han tycker är 
suveränt. 
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§ 4 Justering av den grafiska profilen 
Sara Eklind och Anna Malm Kelfve redogör för arbetet med den grafiska 
profilen. Lilja lyfter problem med sökfunktionen på kommunens hemsida. Hon 
upplever att det är svårt att hitta rätt sökord för att hitta rätt avsnitt på sidan. Alf 
menar att han heller inte hittar ansökning till föreningsbidrag när han söker på 
hemsidan. Dessutom lyfts möjlighet att få uppläsning. Kommunikationsstaben 
tar med sig det i det vidare arbetet. 

§ 5 Detaljplan för Villa Skoga 
Det kommer att vara Öppet hus angående detaljplanen den 22 januari kl. 15:00 
– 19:00. Synpunkter på planen kan framföras fram till 30 januari 2020. Syftet 
med planen är att kunna utvecklas och bevara Villa Skoga. Byggnaden kommer 
att förses med rivningsförbud och planen kommer att innefatta 
skyddsbestämmelser för huset, framförallt fasaden. Jan Stefanson redogör även 
för historien om arbetet med Villa Skoga. 

§ 6 Information från föreningarna 
Alf meddelar att anhörigföreningen arbetar brett. Under våren kommer de att 
fokusera på beroendeproblematik. Bland annat kommer en föreläsning att 
genomföras under våren. Årsmötet kommer att hållas 14 mars. Kerstin 
Bergenfjord kommer att föreläsa angående epilepsi i Florasalen, annons 
kommer. Utöver detta anordnas interna möten och man avser delta på 
Kungsfesten. 

Kerstin säger att medlemsmöte kommer att ske i februari och årsmöte i 14 
mars. Det har varit problem med rekrytering av styrelse. 

Lilja har inget specifikt att ta upp. 

§ 7 Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

§ 8 Nästa sammanträde 
Onsdag13 maj kl. 13-15, gemaket, kommunhuset plan 6. 
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