MINNESANTECKNINGAR
Kommunala tillgänglighetsrådet

Sammanträdesdatum

2017-11-15

Plats och tid

Kulturhuset, Dävensö, kl. 09:00 –10:25

Deltagare

Ledamöter

Hans Bergström (HSO)
Kerstin Wedin (SRF)
Ingegerd Bergkvist (HRF)
Camilla Janson (S)
Kerstin Ahlin (S)
Anders Åkerlind (M)
Olle Nykvist, Sekreterare
Eva Folke, Socialchef
Maria Johansson, Kommundirektör
Mathias Forsberg, tf Kultur- och fritidschef

Övriga deltagare

Underskrifter

..................................................................
Sekreterare

Olle Nykvist

Ordförande

Camilla Janson (S)

..................................................................

1 (5)

2 (5)

MINNESANTECKNINGAR
Kommunala tillgänglighetsrådet

Sammanträdesdatum

2017-11-15

Innehållsförteckning
§ 20 Ordförande informerar

3

§ 21 Kommundirektören informerar

3

§ 22 Kontorschefer informerar

4

§ 23 Övriga frågor

4

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

MINNESANTECKNINGAR
Kommunala tillgänglighetsrådet

§ 20
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2017-11-15

Ordförande informerar

Camilla Janson (S) informerar om att det är budgettider och att 2018 så
fortsätter satsningar på bland annat trygghet. 2018 ökar den totala budgeten
med 7,2 procent. Investeringar uppgår till 55 miljoner och att det finns riktade
statsbidrag på 62 miljoner att söka – detta innebär inte att alla dessa bidrag
kommer att sökas. Hon säger även att kommunen fortsätter att växa starkt
vilket är roligt och bra, men det innebär också vissa utmaningar för service och
liknande. Camilla är dock inte orolig utan pekar på att både kompetens och
stabil budget finns, dock kan vissa förändringar av arbetssätt behövas.
Förut har Kommunen inte jobbat med så kallade budgetpotter, men nu kommer
det finnas en Trygghetspott för att möta kommande behov i det pågående
trygghetsarbetet.
FÖP av centrala Kungsängen kommer nu att kompletteras med motsvarande
arbete för Bro.
Arbetet med Torget i Kungsängen fortlöper med pågående upphandlingar.
Uppdrag med att bygga ett nytt äldreboende i Bro.
Ingegerd frågar om uppföljning av gångstigen ned till vattnet, bumlingarna är
nu borta men gruset är fortfarande ett problem.

§ 21

Kommundirektören informerar

Maria Johansson informerar om Jonas Levins fortsatta arbete med
tillgänglighet vid Stora Scenen i Kulturhuset. Angående larmknapp vid
uppsamlingsplats tas nu in offert för installation av sådan. Efter möte med
Upplands-Bro hus angående räcke på plan 2 så ska försök med glasskiva göras,
de önskar att någon rullstolsburen person kommer och kollar att höjden blir
bra. Hans Bergström menar att Yvonne Pitkänen är en god kandidat för detta
och rekommenderar att Kommunen kontaktar henne i frågan.
I övrigt så nämner Maria att kommunen fortsätter att växa kraftigt, men att det
har planat ut något under hösten. Det är dock fortfarande en stor tillväxt på
ungefär 3 – 3,5 procent.
Det finns en Medborgarvärd i KC som hjälper till då medborgare söker kontakt
med Kommunen, det kommer även att finnas Servicevärdar inom en
snar framtid i Bro centrum. I kommunen har vi Tre fritidsgårdar vars drift snart
överförs till Kultur- och fritidsnämnden för att än mer kunna fokusera på
verksamheten som sker på fritiden. Kommunen önskar att den polisiära
närvaron var större, men anser ändå att stora insatser görs i
trygghetsarbetet. Områdespoliser har nu tillsatts hos polisen. Polisen har
också en kontaktpunkt i KC kl. 14 – 16 på tisdagar. Efter årsskiftet har polisen
lovat att detta även kommer att finnas i Brohuset.
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Angående mottagandet av nyanlända säger Maria att det tyvärr ofta i sociala
medier framställs som att otryggheten är kopplad till detta mottagande, men
menar att detta är fel. Hon redogör för perioden 2015 – 2016 och den situation
som uppstod samt att av de 48 personer som placerades i kommunen så bor 34
kvar. Alla vuxna personer som togs emot följer etableringsplanen och är
självförsörjande. Hans understryker att medborgare bör vara vaksamma kring
de rykten som sprids och att det förmodligen finns en agenda bakom.
Ingegerd ställer en fråga om hur Kommunens samarbete med
Arbetsförmedlingen ser ut. Maria svarar att det är ett tätt samarbete som
fortsätter att stärkas och också involverar fler enheter som exempelvis
Näringslivsenheten. Camilla instämmer och säger att det finns flera
framgångsfaktorer.

§ 22

Kontorschefer informerar

Eva Folke, socialchef, informerar om ny gruppbostad; Parkvägens gruppbostad
som beräknas vara klar mars 2018 samt utökning av Lejondals gruppbostad
med två nya lägenheter, totalt 8 nya bostäder. Eva påminner också om att
Arbetsmarknadsenheten inklusive daglig verksamhet, sedan april 2016
återfinns inom kommunstyrelsen.
Mathias Forsberg meddelar att det inte finns något nytt att tillföra från Kulturoch fritidskontoret.
I övrigt meddelar Maria Johansson att Kaj Söder är upptagen i tjänsten och att
Mathias Rantanen är på semester.
Hans Bergström frågar om vinterväghållningen som han menar inte alltid har
fungerat, bland annat gång- och cykelvägar verkar ha varit lågprioriterat,
kommer detta att tas upp med entreprenörerna inför denna vinter? Maria
Johansson svarar att det är en fråga som har tagits upp regelbundet och
fortsätter att diskuteras i arbetet även detta år. Camilla tar också upp anmälning
via hemsida eller telefon så att Kommunen får information om situationen samt
att upphandling kommer att göras om snart.

§ 23
•

Övriga frågor
Sammanträdestider 2018

Efter samråd så fastställs sammanträdesdatum för 2018 till den 21 februari, den
16 maj, den 5 september, och den 14 november.
•

Information från föreningarna – detta kommer att vara en stående punkt
från och med nästa möte. HSO har på nationell nivå bytt namn till
Funktionsrätt Sverige. Reumatikerföreningen i Upplands-Bro har firat
40-årsjubileum.
Kerstin Wedin berättar att en julfest i Skogakyrkan planeras samt att
planering för nästa år görs.
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Ingegerd berättar att de har haft 40-årsjubileum samt att en båtresa med
julbord planeras. En utbildning i teckenspråk görs också. Hon gör även
reklam för Hör och Häpnas verksamhet.
•

Justerandes sign

Hans Bergström frågar om det allmänna syftet med
Tillgänglighetsrådets möten. Han uttrycker förståelse för att de stora
frågorna naturligtvis är intressanta, men att för ledamöterna och
medborgarna så kan de mindre frågorna ibland vara minst lika
intressanta. Han lyfter exempelvis en brädhög utanför en pizzeria i
Kungsängen som kan utgöra problem för synskadade. Hans har även
redaktionella synpunkter på reglementet som kommer att lyftas vidare
vid framtida möten.
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