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Plats och tid

Kulturhuset, Dävensö i Kungsängen kl. 09.00- 10.15
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Ledamöter
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Ordförande informerar
•

§2

Sammanträdesdatum

Camilla Janson (S) informerar om vad som är aktuellt inom
kommunen.

Kommundirektören informerar

Maria informerar om att kommunen har fått 120 miljoner kronor och att
kommunen även växer så det knakar. Det politiska målet har varit att öka med
400 pers/år (1,6%) men i fjol växte kommunen med mer än dubbelt så mycket
som detta mål. Andelen 35 åringar är högst i hela Stockholms län.
Utmaningarna nu är att hålla takten med utbyggnad och kompetens, det är svårt
att få tag på socionomer sjuksköterskor, lärare, och ingenjörer till
Samhällsbyggnadskontoret. Maria erkänner att detta i mångt och mycket är
tacksamma problem, men det är fortfarande mycket att stå i.

Maria informerar också om att kommunen klarade bosättningslagens påbud för
att ta emot alla nyanlända, med asylboende och anläggningsboenden där de ska
bo i avvaktan på prövning av giltiga asylskäl. Det är sagt att kommunen ska ta
emot 73 individer enligt lag, året innan var det 28 personer, men nu ska vi ta
102 eller lägre, migrationsverket håller på och räknar om i nuläget.

Vidare håller 150 lägenheter på att byggas av ett företag. Upplands-Bro hus
bygger också 180 lägenheter på Bagarmålarvägen samt även 80 lägenheter på
gamla brandstationen. Det har också kommit en bra bit på vägen med LSSboende på Parkvägen. Maria nämnder även ett Samråd för Lillsjö badväg.
Kommunen jobbar med att komma ifatt de behov som finns.

§3

Kontorschefer informerar

Kaj Söder pratar om förskolan och pilotprojekt angående handlingsplaner. Han ämnar
redovisa detta närmre i maj.

Mathias Rantanen presenterar arbeten som pågår i kommunen. 7 miljoner till
Tillgänglighetsprogrammet (TP) – vilket är en ökning men Mathias
understryker att det finns mer behov.

§4

Revidering av reglementa

Camilla frågar om deltagarna har läst det. Yvonne har inte det. Camilla föreslår
att detta läses igenom och tas upp på mötet i maj och tycker även att det är bra
som det är. Inga har dock läst igenom och har en synpunkt angående hur
Järfälla kommun strukturerar mandatperioderna i rådet kontra hur UpplandsBro kommun gör – Alla ledamöter följer valperioderna i Järfälla medan
Upplands-Bros representanter väljs om en gång om året – Inga föreslår att
Justerandes sign
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Upplands-Bro ska köra på Järfällas upplägg. Hon menar att de kommer att köra
mandatperioden ut oavsett. Camilla håller med om att detta är ett bra förslag.
Mathias skickar över 3 redaktionella synpunkter.

§5

Tillgänglighetsdagen den 23 februari
Jonas Levin presenterar agendan för dagen:

•
•
•
•

§6

Brandkåren Attunda om brandutrymning – Hur
tar man sig ifrån en byggnad fort?
Brandgenomgång av utrymningsfunktionen i
Kommunhuset
Prova på-del (Rullstol, permobil, hörapparat,
gång med ögonbindel i trapp)
Föreläsning om delaktighetsspektrat och den
fysiska tillgängligheten.

Therese Eriksson trafikingenjör, Fokus – trafik- och
tillgänglighetsprogrammet 2017
Therese Eriksson redogör för projekt inom ramen
för Trafik- och tillgänglighetsprogrammet efter
beslut i Tekniska nämnden.
Projekt under 2016 har bland andra varit:
• Nya parkeringsplatser i Brunna
• Cykelparkering vid Bergaskolan
• Ny gång- och cykelväg på Hjortronvägen med
ledstänger
• Tillgänglighetsanpassning av skola
Planerade projekt för 2017 inkluderar:
• Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser
• Hastighetsdämpande åtgärder
• Övergångställen på Berberisvägen
• Ledstänger längs kommunala gång- och
cykelvägar

Yvonne tar upp en fråga om gångtunnel på Rönnbergsvägen som inte har
ledstänger.

§7

Övriga frågor

Inga övriga frågor
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