Kallelse/föredragningslista
2019‐03‐04

Socialförvaltningen

Kommunala funktionsnedsattas råd 2019‐03‐04
Plats och tid:

Kommunhuset Storskär, kl. 13:00

Kallade:

Representanter

Underrättade:

Ersättare

Vid förhinder:

Meddela ersättare och annika.kjellberg@vaxholm.se, tel: 08‐522 427 89

Ärende Beskrivning

Föredragande

1

Upprop samt val av justerare
Minnesanteckningarna justeras senast 2019‐03‐14
Förslag justerare: Ulla Magne (Vaxholms
Reumatikerförening).
Föredragningslistan fastställs.

Ordföranden

2

Minnesanteckningar från föregående möte

3

Information ‐ Personligt ombud

Sofie Stone

4

Aktuella ärenden ‐ Nämnden för teknik, fritid och kultur

Bengt Sandell (S)

5

Aktuella ärenden ‐ Socialnämnden

Lena Hallberg (C)

6

Information från föreningsrepresentanter

7

Frågor från FUB i södra Roslagen (bilaga 1)

Tina Bendelin

8

Frågor från Neuro Roslagen (se bilagor 2, 2.1, 2.2 & 2.3)

Leif Gannert

9

Frågor från Vaxholms Reumatikerförening (se bilaga 3)

Ulla Magne

10

Avstämning åtgärdslistan (se bilaga 4)

11

Två råd, beslut SN §97 2018‐12‐11 (bilaga 5)

12

Nästa möte

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Telefon: 08‐541 708 00
Fax: 08‐541 70857

Ordföranden

E‐post: sociala@vaxholm.se
Webb: www.vaxholm.se

Org nr: 212000‐2908
Plusgiro: 165411‐0
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Lena Hallberg (C)
Ordförande

Annika Kjellberg
Sekreterare

Bilaga 1.

Frågor från FUB i södra Roslagen till KFR 190403
Finns tankar på ett kommunalt bostadstillägg 2019, där ej det statliga tillägget täcker upp dyra hyror?
Fortsatt höjning av habiliteringsersättningen 2019?
Specifika indragningar för våra personer som lyder under LSS?
Att vi blir tillfrågade direkt när nya beslut ska arbetas fram.
Att vi kan bidraga med vår erfarenhet & kompetens i inledningsskedet.

Med vänlig hälsning
FUB i södra Roslagen genom Tina Bendelin

Frågor till KFR 2019‐03‐04

Elförsörjningen
Det som hände efter nyårets storm, med tillhörande strömavbrott för en hel stad, väcker
funderingar. Hur bevakar staden att elförsörjningen är tryggad? Matas staden med en
ledning via Bogesundslandet? Hur ser dialogen med Civilförsvarsföreningen ut för att
minimera vissa risker i samhället, såsom elavbrott, översvämningar och framkomlighet?
Civilförsvaret vet ju hur vi skall förbereda oss om det händer, men är de med i arbetet för
att minska risken?
Hur långt strömavbrott krävs för att vattenförsörjningen avstannar? Likaså
avloppssystemet samt teleförbindelser, både mark och i luft.
Enligt uppgift fanns belysning i kommunhuset vid det stora strömavbrottet, stämmer det?
Finns det nödbelysning på våra ”vårdhem”? Känns viktigare att det finns full kraft bland
våra sjuka och gamla, för personalens skull.

Snöröjning
Snöskottningen är bättre denna säsong än förra. Nu har ju inte mängder av snö kommit ner
ännu, men låt oss hoppas. Sandningen har man dock lite funderingar kring. Att inte sanda
kan få förödande konsekvenser! Salt vill man ju av miljöskäl minimera att sprida. Den
uppgiften har nått mig muntligen, stämmer det? Har miljön helt plötsligt blivit viktigare än
människoliv. Det är koloxid vi i första hand inte skall släppa ut! Och vi måste vara rädda
om de personer som är ute och går. Vi skall ju motionera säger man från läkarhåll. Då får
inte staden göra det till en riskfaktor. Det är invånarna staden skall värna. Fråga de som
bryter arm eller ben vid halka! Har staden koll på hur många benbrott halkan förorsakar i
staden? Skulle ju kunna vara ett mått på halkbekämpningens kvalité, eller?
Ett orosmoment är kunskapen om våra gator och vägar hos gatuingenjören. Jag påpekade
följande på hemsidan: ”Var igår (26/12) på en promenad längs våra kajer från
Söderhamnsplan bort till Fiskaregatan. Inte ett sandkorn efter kajen, däremot massor av
is. Lite riskabelt att promenera, allra helst som kajkanten inte är så långt borta då man
passerar linfärjan.” Som svar dagen efter fick jag följande: ”Precis som du påpekar så är
det ingen vinterväghållning och har aldrig heller varit det på våra träkajer. De skulle
skadas av både grus och plogblad. Vi har dock missat att sätta upp skyltarna för detta
denna vinter och det beklagar jag och dessa är på väg upp längs med våra gångbanor av
asfalt eller sten som är byggda för att klara av vinterväghållning.” Lindrigt sagt
skrämmande svar från en person som påstår sig vara gatuingenjör i Vaxholm. Vad vet han
om gatu- och kajbeläggningarna i vår stad?
Kan dessvärre konstatera att snöskottningen rund våra gula brevlådor och återvinningsstationerna kunde vara betydligt bättre. Bifogar några bilder.
Ett förslag som framförts till mig är att brevlådan vid Kanonen (Hamngatan 50) kan flyttas
till husväggen vid ingången. Anslagstavlan skottar ju ingen vid, och vid brevlådan med
tvekan.
Leif Gannert

Frågor från Vaxholms Reumatikerförening

1. Trottoarpratare
2. Konsekvenser av plogning
3. Sanering av torra grenar

Åtgärdslista 2019-03-04

Bilaga

Nr.r Rubrik
1
Digital
hastighetsvisare vid
Kanonen

Beskrivning
Datum
Ansvarig
Två nya digitala hastighetsvisare
2018-11-19 Andriy Kachur
inköpta. Ska sättas upp vid
Kanonen. Utvärderas vid möte nästa
år.

Rapportering
2019-03-04

Råd
KFR

2

Gatubelysning

Trafikansvarig ska köpa in apparat
2018-11-19 Andriy Kachur
som mäter ljusflöde och återkommer
med rapport och eventuell åtgärd

2019-03-04

KFR

3

Parkeringsautomater Fler nya automater eller andra
lösningar? KFR (och KPR) kommer
vara remissinstans

2018-09-17 Andriy Kachur

2019-05-20 (?)

KFR

4

Bredband stadens
fastigheter

2018-11-19 Alexander Wahlstedt 2019-05-20 (?)

KFR

Principbeslut finns. Teknisk chef
återkommer om tidplan

Protokoll Socialnämnden
2018‐12‐11
Änr SN 2018/83.103
1 av 1

§ 97 Utvärdering Kommunala pensionärsrådet (KPR) och Kommunala
funktionsnedsattas råd (KFR); ett eller två råd
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar om fortsatt uppdelning i två separata råd.

Ärendebeskrivning
KFR och KPR var tidigare ett råd, KPFR. När råden delades 2017 beslöts om utvärdering efter cirka ett år.
Utvärderingen gjordes i maj 2018 genom att fem frågor ställdes till varje medlemsorganisation (bilaga
1). Fyra organisationer besvarade frågorna, två från KFR och de två från KPR. Samtliga ansåg att råden
fungerar bättre när de är delade, att det som tas upp blir mer riktat till rätt målgrupp och att mer tid ges
för frågor som verkligen berör de närvarande.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande.

Handlingar
Tjänsteutlåtande, Annika Kjellberg, 2018‐11‐21
Bilaga 1. Utvärderingsfrågor KPFR

Kopia på beslutet till
För åtgärd:

Annika Kjellberg, sf
Jimmy Olofsson, klk

……………………….
Ordförande

..……………………..
Justerare

