Kallelse/föredragningslista
2019‐09‐16

Socialförvaltningen

Kommunala funktionsnedsattas råd 2019‐09‐16
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 2019‐09‐27
Förslag justerare: Leif Gannert (Neuro Roslagen).
Föredragningslistan fastställs.

Ordföranden

2

Minnesanteckningar från föregående möte

3

Information – Alternativ till våld (ATV)

Mikael Landberg

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 bilaga 2)

Leif Gannert

10

Frågor från Vaxholms Reumatikerförening (se bilaga 3)

Ulla Magne

11

Avstämning åtgärdslistan (se bilaga 4)

12

Nästa möte

Lena Hallberg (C)
Ordförande

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Annika Kjellberg
Sekreterare

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

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

Org nr: 212000‐2908
Plusgiro: 165411‐0

Bilaga 1.

Fråga från FUB

Önskar info om stimulansbidraget , när det betalas ut samt summa, till arbetstagare på
dagverksamheten.
Mvh
Tina Bendelin

Frågor till KFR 2019‐09‐16

Häckklippning bland våra gator
I vissa gatukorsningar anser staden att häckar
skall klippas till max 90 cm-s höjd. Avsikten
är att synfältet för bilister skall bli bättre. Kan
ifrågasättas då barn under 90 cm i längd är mer
benägna att springa runt, utan att förstå
allvaret. Ställer man upp en husvagn innanför
häcken, skall häcken klippas åndå? Men hur är
det med stadens egna häckar. Hur sköter man
dem? Se bild där jag ifrågasätter
framkomligheten för större
funktionshinderhjälpmedel.

Markerings‐ upplysnings‐stolpe
Nu är snart vintern här och denna stolpe kommer
att plogas över. Den fyller troligen en funktion i
samhället som kan vara livsnödvändig i en
krissituation. Vem tar på sig ansvaret om
informationen inte kommer fram till den som
behöver den i ett troligt nödläge, då den är
överplogad? För en synskadad kan denna placering
vara ett farligt hinder.
Hur reglerar man dylika situationer i nuvarande
snöröjningsavtal? Vem kontrollerar och vem
åtgärdar? Alltså, vid snöröjning att de inte döljs och
att de vid behov återställs i ursprungligt läge.

När åtgärdas återvinningskärlen vid biografen?
Leif Gannert

Bilaga 3.

Fråga från Reumatikerföreningen

Hej!
De höga Lindarna på Hamngatan är i dåligt skick. De har redan gula blad, tidigare har det skett i
slutet av september. Vid en ev höststorm ligger kiosken och byggnader illa till. Något måste göras.
Med vänlig hälsning
Ulla Magne
Reumatikerföreningen

Bilaga 4. Åtgärdslista 2019-09-16
Nr.r Rubrik
1
Bredband stadens
fastigheter

Beskrivning
Datum
Ansvarig
Rapportering
Principbeslut finns. Frågan hanteras 2018-11-19 Alexander Wahlstedt sep-19
av fastighetsenheten

2

Funktionskontroll av Följs rutinen?
hemlarm

3

Benbrott

2019-05-20 Camilla Lundholm

Hur många benbrott sker i Vaxholm 2019-05-20 David Lidin
varje år och går det att svara på hur
många som sker utomhus pga.
halka?

Råd
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