MINNESANTECKNINGAR
Kommunala tillgänglighetsrådet

Sammanträdesdatum

2017-05-03

Plats och tid

Kommunhuset, Gemaket i Kungsängen kl. 09.00- 10.30

Deltagare

Ledamöter

Camilla Janson (S)
Tina Teljstedt (KD)
Hans Bergström (HSO)
Yvonne Pitkänen (HSO)
Kerstin Wedin (SRF)
Inga Hägerbring (HSO)
Ingegerd Bergkvist (HRF)
Kerstin Ahlin (S)
Anders Åkerlind (M)
Alf Andersson (Anhörigföreningen)
Anette Holm (Syn- och
hörselföreningen)
Kjell Nordlund (HSO/ hjärt- &
lungföreningen)
Maria Johansson, Kommundirektör
Jonas Levin, Kommundirektörsassistent
Olle Nykvist, Sekreterare
Charlotte Ahlstrand, Tf PLEX-chef
Jesper Kyrk, Tf socialchef för dagen
Helena Austrell (S)

Övriga deltagare

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

..................................................................
Camilla Janson (S)
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Ordförande informerar

Camilla Janson (S) redogör för de nya parkeringsavgifterna. Fråga uppkommer
om huruvida det tas betalning för handikapplatser och vilka tidsbegränsningar
som gäller då det har rått tveksamheter kring detta. Mathias Rantanen,
Samhällsbyggnadschef, låter hälsa att ”skyltningen vid parkeringarna är tydlig,
dvs att när det tas ut avgift på handikapplats så ska det framgå av skyltningen.
Kommunen tar inte ut avgift och därmed är det inte skyltat.”
Angående tidsbegränsningarna så meddelar han att dessa fortfarande gäller.
Camilla frågar också om Regelverket som diskuterades på föregående möte
och deltagarna kommer överens om att revidering inte behövs.

§9

Kommundirektören informerar

Maria Johansson återkopplar angående stängning av simhallen under sportlovet
och situationen under påsklovet. Enligt polisen var det relativt lugnt under
påsklovet även om det brann ett par bilar. Från kommunens sida så ökade man
bland annat öppettider på fritidsgården, samt hade en sportturnering. Hon tar
också upp samarbetet med Fryshuset och att kommunen anställt
trygghetsvärdar som arbetar fredag och lördag kvällar fram till sommaren. Det
pågår även arbete med att få igång ett vuxenengagemang i frågan.
Sedan tar Maria upp situationen som uppstod i samband med terrorattacken i
Stockholm då kollektivtrafiken stängdes ned vilket gjorde det svårt att ta sig,
exempelvis för att hämta på förskola. Hon meddelar att förskolan inte stänger
förrän det sista barnet är hämtat. Hon säger även att kommunen ingår i
Samverkan Stockholm för att hantera krissituationer som denna. Det skulle ha
varit en övning i krisberedskap som nu blivit inställd på grund av
terrorattacken, istället kommer arbetet under attacken att utvärderas.
Vidare så redogör Maria för Polisen i kommunen. De två lokaler som tidigare
funnits i Bro och Kungsängen har nu sagts upp men det innebär inte att
närvaron kommer att bli sämre. Dialog pågår angående samverkan och så
kallade kontaktpunkter för att polisen även fortsättningsvis ska vara synlig.
Tanken är också att kommunen ska hjälpa polisen med vissa administrativa
saker så att de kan vara ute mer. Kommunen arbetar även med avhysning av de
illegala bosättningarna som varit ett problem under längre tid.

§ 10

Planerna kring Torget

Charlotte Ahlstrand informerar om planerna angående torget i Kungsängen
centrum.
Det har genomförts en dialog angående torget i samarbete med White
Arkitekter, där både hur det ser ut idag och hur man vill att det ska se i
framtiden har diskuterats. I samband med detta gjordes bland annat en
torgvandring, platsintervjuer, och webbenkät. Från det kom ungefär 300 förslag
in, där en röd tråd hittades och kokades ned till ett målprogram med vision för
torget. Bland förslagen fanns mer grönska och vatten, en fontän, mer liv och
rörelse även på kvällstid, att torget ska vara upplyst under hösten, fler
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sittplatser, bättre tillgänglighet, mer ”wow-faktor”, fler aktiviteter för barn och
unga, samt att torget ska vara en målpunkt och samlingsplats.
Tina Teljstedt frågar om hur de tänker angående vintern. Hon påpekar bland
annat att det inte finns takat runt om. Charlotte svarar att det inte finns
generella planer, men man har det i åtanke – speciellt med avseende på
marknader och liknande. Torget ska kunna vara användbart, säger hon.
Ingegerd Bergkvist frågar om det kommer att finnas sittvänliga soffor med
tanke på tillgängligheten. Hon påpekar att soffor utan stöd fick plockas bort
från exempelvis Södermalm. Charlotte säger att den synpunkten har tagits
hänsyn till.
Hans Bergström påpekar att även om den planerade förnyelsen är välkommen,
så har ingen förändring genomförts än, trots att flera försök har påbörjats. Han
menar också att aspekten ett levande centrum med affärer inte finns i
planeringen, samt att bilsituationen också är ett problem med avseende
framkomlighet och brist på parkering. Charlotte framhäver att ett problem med
detta är att kommunen inte äger marken runt centrum, vilket begränsar vad som
kan göras. Hans tar också upp Kyrkbacken som en återkommande fråga ur
tillgänglighetsperspektiv.
Inga Hägerbring frågar angående säkerhetsaspekter på bland annat trappor för
folk med rullstol. Charlotte svarar att regelverk kring bland annat
kontrastmarkeringar kommer att följas, samt att det finns tillgängliga vägar
runt.
Kerstin frågar om det kommer att finnas taktila ledstråk. Charlotte menar att
sådant främst är avsett för tillgänglighet till offentliga byggnader och att dessa
inte finns runt torget, men att det finns tankar på att integrera ledstråk på olika
sätt.
Synpunkter angående ledstråk, kanter, och bänkar skickas med det fortsatta
arbetet.

§ 11

Utvärdering av Tillgänglighetsdagen samt arbetet
vidare

Jonas Levin återkopplar angående Tillgänglighetsdagen i februari.
Han framhåller att media var där och bevakade vilket var väldigt bra. Det
framkom under dagen att Stora scenen är väldigt brandsäker, däremot brister
den ur tillgänglighetsperspektiv vilket det nu undersöks hur man kan lösa. En
ombyggnation kommer att göras.
Han öppnar upp för synpunkter på dagen och i allmänhet så är reaktionerna
positiva till hur dagen fortlöpte. Det diskuteras även andra sätt för att föra upp
frågorna mer.
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Tillgänglighetskartläggning

Jonas Levin redogör för den tillgänglighetsinventering som ska göras i
kommunen under sommaren. Ett 40-50tal ungdomar kommer att utbildas i
Tillgänglighet för att sedan inventera kommunala byggnader som sommarjobb.
Yvonne tar upp en gångtunnel på Rönnbergsvägen som inte har ledstänger.

§ 13

Övriga frågor
•

•

Justerandes sign

Hans Bergström tar upp frågan om aktivitetsparken i Bro och
bristen på delaktighet från KTR i kontrast till
ombyggnationen av Kungsängen centrum. HSO har inte
bjudits in till samråd även när andra föreningar har det. Efter
avstämning med Kultur- och fritidskontoret beskrivs att
Kultur- och fritidskontoret har haft en mycket bred
förankringsprocess med bland annat två medborgardialoger
kring aktivitetsparken. Kontoret har också annonserat i stora
uppslag i båda lokaltidningarna i samband med detta och har
haft information på hemsidan. De kommunala råden som
Tillgänglighetsrådet eller riksföreningar som till exempel
HSO har inte inbjudits men däremot har alla
bidragsberättigade föreningar inbjudits att lämna synpunkter
och förslag samt att man haft en förslagslåda i Brohuset där
medborgare kan komma med synpunkter och förslag. De
olika kontoren i kommunen har idag olika processer vad
gäller förankringsprocesser och remissförfaranden och det
finns anledning att se över dessa rutiner.
Remiss – Tidtabeller för bussar, skickas till
Kommunledningskontoret.
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