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Kommunala tillgänglighetsrådet

Sammanträdesdatum

2017-09-06

Plats och tid

Kommunhuset, Gemaket i Kungsängen kl. 09.00- 10.25

Deltagare

Ledamöter

Hans Bergström (HSO)
Kerstin Wedin (SRF)
Ingegerd Bergkvist (HRF)
Kerstin Ahlin (S)
Anders Åkerlind (M)
Alf Andersson (Anhörigföreningen)
Jonas Levin, Kommundirektörsassistent
Olle Nykvist, Sekreterare
Mathias Rantanen, Samhällsbyggnadskontoret
Mathias Forsberg, Kultur- och fritidskontoret
Jesper Sjögren, Utbilningskontoret?
Eva Folke, Socialkontoret

Övriga deltagare

Underskrifter

Sekreterare

..................................................................
Olle Nykvist

Ordförande

..................................................................
Kerstin Ahlin (S)
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Ordförande informerar

Sammanträdets ordförande, Kerstin Ahlin, går igenom dagordningen för
deltagarna.

§ 16

Kommundirektören informerar

Jonas Levin, ställföreträdare för Maria Johansson, informerar om åtgärder för
tillgänglighet av Stora Scenens brister som tidigare uppmärksammats.
Vidare har SKL rekommenderat att inte hålla feriejobb utanför kommunen
vilket Upplands-Bro har följt. En mängd ungdomar har under sommaren jobbat
på 48 arbetsplatser, bland annat äldrevård, förskoleverksamhet, och
Tillgänglighetsinventering. Han informerar också om sommarens Sports Camp
som varit väldigt uppskattat.
Jonas informerar också om den kommande SCB-enkäten som snart skickas ut i
kommunen, förra gången var svarsfrekvensen endast 39 % vilket Kommunen
hoppas ökar denna gång.
Trygghetsarbetet har under sommaren fortsatt och det har varit relativt tryggt
men vissa problem med buskörningar med moped och bil i Bro samt
skadegörelse i Bro centrum har förekommit. Våldet har minskat, men inbrott
har ökat. Inbrotten utförs främst av ligor utifrån. Kommunen har enligt Jonas
dock fått fler nattvandrare samt 6 stycken trygghetsvärdar.
Arbete pågår även inför Medborgarlöftet 2019.
Avslutningsvis så inleds snart militärövningen Aurora och 18 september – 28
september övar alla försvarsgrenar tillsammans, ca 19 000 militärer. Livgardet
deltar med 2000 personer och kaserngården fungerar som bas.

§ 17

Kontorschefer informerar

Eva Folke informerar om aktuellt inom funktionshinderområdet. En ny
gruppbostad byggs Parkvägen i Bro och beräknas vara inflyttningsklar i mars
2018 och kommer att ha 6 platser. Lejondals gruppbostad, Rosa och Gula
villan byggs ut med ytterligare två lägenheter. Behov finns av ytterligare
grupp- och servicebostäder.
Hans frågar om problem på Hagtorps äldreboende. Eva svarar att Hagtorps
boende drivs på entreprenad av Frösunda Omsorg AB sedan maj 2013.
Verksamheten har fungerat bra och periodvis sämre. Under hösten 2016
signalerade personal på Hagtorp brister i verksamheten.
Medarbetare på socialkontoret träffar månatligen verksamhetschef på Hagtorp
för uppföljning. Socialchef träffar regelbundet Frösundas VD och kallade till
extra möten med anledning av inkomna synpunkter från personal. Frösunda såg
allvarligt på situationen och vidtog ett flertal åtgärder.
Justerandes sign
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Vid socialkontorets avtalsuppföljning 20 mars påvisades ett flertal brister. Vid
förnyad avtalsuppföljning i mitten på juni konstaterades att flertalet av
bristerna åtgärdats. Avtalsuppföljningen redovisas vid socialnämndens
sammanträde 21 september.
Avtalet med Frösunda gäller till maj 2019.
Alf menar att han inte har negativa erfarenheter av vården men han frågar hur
personalsammansättningen ser ut och vilka krav som ställs i rekryteringen. Eva
svarar att det bemanningen följs upp regelbundet. I avtalet finns reglerat krav
vilken kompetens personal ska ha.
Mathias Rantanen informerar om projekt i kommunen ur
tillgänglighetsperspektiv. Tekniska nämnden jobbar med Trafik- och
tillgänglighetsprogrammet och den regionala GC-vägen är nu färdigställd, den
kommer även att kompletteras med belysning. Dessutom så pågår projektering
för en sammanhållande GC-väg genom Kungsängen och Bro. Vidare tog
Kommunfullmäktige beslut om det nya naturreservatet och Tekniska nämnden
jobbar tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden med anläggning ur
tillgänglighetsperspektiv.
I Kungsängen så kommer det bli en stökig period då E ON har påbörjat arbete
med att bygga sin biogasanläggning och en biogasledning är under
konstruktion. Enköpingsvägen stängs därför av etappvis, vilket kommer
resultera i en omledning av buss- och biltrafik, Mathias Rantanen hoppas att
detta kommer igång under nästkommande halvår.
Ingegerd frågar om tillgängligheten till Mälaren och poängterar att det är svårt
att ta sig då stenbumlingar lagts ut på stigen ned. Detta ska undersökas.
Jesper Sjögren informerar om den kraftiga tillväxten för Utbildningskontoret
vilket verksamheten försöker anpassas till. Just nu är resultatet bland annat att
temporära paviljonger tvingas sättas upp, som är bra men dyra. Vidare så
jobbar de med Tillgänglighetsverktyget, vilket är ett projekt för att det ska
finnas tillgängligt lärande. Detta görs i samarbete med Specialpedagogiska
skolmyndigheten (SPSM). Bland annat så vill man anpassa lektionssalar och
lärandeprocesser. Tillgänglighetsverktyget är till för att värdera hur man jobbar
med detta.
Anders Åkerlind (M) frågar om kö till förskola och liknande. Jesper svarar att
förskolan har svårt med plats i januari, men inte i augusti, och att de håller
lagstadgade tider på 4 månader. De klarar med andra ord uppdraget men det
blir svårt varje vår.
Mathias Forsberg informerar om den tillgänglighetsanpassade rampen vid
Lillsjön, aktivitetsparken i Bro, samt multisporthallen.
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Tillgänglighetsinventering i Kommunen

Jonas Levin informerar om den genomförda Tillgänglighetsinventeringen av
Kommunens fastigheter. 40 ungdomar inventerade lokaler under 9 veckor efter
att först fått utbildning i vad tillgänglighet är ur ett brett perspektiv. Det som
inventerades var bland mycket dörrar, möbler, hissar, och strategiska platser
som receptionsdiskar. Totalt inventerades 51 objekt, vilket är nästan alla
kommunens fastigheter. Inventeringarna finns sammanfattade i dokument som
skickats ut till alla kontor. Resultatet kommer bland annat att vara väldigt
användbart vid kommande val.
Hans frågar vad som görs nu med detta? Kommer det exempelvis att komma
ett handlingsprogram? Jonas svarar att det tittas på hur arbetet kan fortsätta,
bland annat ser man redan nu över Kulturhusets brister utifrån denna
inventering, men poängterar att inventeringen är rätt färsk och man vet inte i
nuläget vart arbetet kommer att ta vägen. Jesper Sjögren nämner att
Utbildningskontoret kommer att ta vara på inventeringen i sitt fortsatta arbete
då många av lokalerna tillhör dem.

§ 19
•
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Övriga frågor
Mathias Rantanen informerar om att arbetet med ombyggnad av Torget
i Kungsängen snart sätts igång.
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