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Socialförvaltningen

Kommunala funktionsnedsattas råd och Kommunala pensionärsrådet
2019‐05‐20
Plats och tid:

Kommunhuset, Storskär/Norrskär, kl. 09.30 – 13.00
Utflykt 13.00 – 15.30

Kallade:

Representanter och ersättare

Närvaro:

Anmäl närvaro till annika.kjellberg@vaxholm.se, tel: 08‐522 427 89 senast den
14 maj 2019

Gemensamt KFR/KPR‐möte följt av lunch och studiebesök
Ärende Beskrivning

Föredragande

1

Upprop samt val av justerare
Minnesanteckningarna justeras den 29 maj 2019.
Förslag justerare: Gunhild Lindström (SPF).
Föredragningslistan fastställs.

Ordföranden

2

Minnesanteckningarna från föregående möte/n

3

Vaxholms nya äldreboende

Tom Thorell

4

Digitalisering inom äldre‐ och funktionshinderomsorgen

Angelica Holmström

5

Aktuella ärenden ‐ Nämnden för teknik, fritid och kultur

Bengt Sandell

6

Aktuella ärenden ‐ Socialnämnden

Ordföranden

7

Frågor från Neuro Roslagen (se bilaga 1)

8

Fråga från Vaxholms Reumatikerförening (se bilaga 2)

9

Frågor från SPF Seniorerna (se bilaga 3)

10

Avstämning åtgärdslistan (se bilaga 4 och 5)

11

Övriga frågor

12

Nästa möte

13

Gemensam lunch

Kl. 12.00 – 13.00

14

Studiebesök Sinnenas trädgård

Avfärd 13.00

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

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
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Lena Hallberg (C)
Ordförande

Annika Kjellberg
Sekreterare

Frågor till KFR 2019‐05‐20
Det blev ju lite rörigt vid vår första träff och alla mina frågor blev inte besvarade. Så jag
skriver om mina frågor och funderingar med hopp om att få konkreta svar.

Elförsörjningen
1. Hur långt strömavbrott krävs för att vattenförsörjningen avstannar och
avloppssystemet?
2. Hemlarmen går nu via GSM-nätet. Har kommunen koll på vilka master som har
reservkraft? Är hemlarmen kopplade till dessa?

Snöröjning
1. Hur följer staden upp kvalitén på att avtalet om snöskottning följs?
2. 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?
3. I korsningen Skolgatan/Torggatan finns en märkstolpe på snedden sedan flera år.
Troligen påkörd av en plogbil. När tar vår gatuingenjör hand om den? För en
synskadad kan det vara ett farligt hinder.
4. 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.

El‐rullstol på service
Finns någon form av beredskap då en invånare i Vaxholms stad blir av med sin el-rullstol
då den är på reparation/service? Min utgångspunkt är att hen klarar sig utan hjälp i
vardagen, tack vare el-rullstolen och har således ingen kontakt med hemhjälpen, eller vad
det nu kallas.
Leif Gannert

Bilaga 2. Fråga från Reumatikerförbundet

Hur har det gått med utskicket till alla över 80 år för ett hembesök?

Vaxholm

2018‐11‐02

SPF Seniorernas i Vaxholm frågor till KPR 2019‐05‐20

1. Tidigare, ej färdigbehandlade, frågor :
Avtal ang. exp. lokal Kanonen, SPF:s önskemål att nyttja Storstugan dagtid,
stadens fortsatta önskemål om vårt stödarbete för och med nyanlända,
halkskydd för personer +65?
2. Mål för Kanonen
3. Telia tillsammans med länsstyrelsen i Stockholm skall utbilda seniorer i
Stockholms skärgård. Syftet med utbildningen är att lära seniorerna att
använda sig av digitala verktyg för att klara vardagen. Är det några av öarna i
Vaxholms kommun som får ta del av denna utbildning?
4. SPF önskar att tiden för oss att inkomma med frågor till KPR ökas så att dessa
kan behandlas i föreningen. Kanske kan man i förtid bestämma när frågorna
skall vara inlämnade för årets samtliga KPR‐möten.

SPF Seniorerna Vaxholm
Pelle Lindelöf, ordförande

Åtgärdslista 2019-05-20
Nr.r Rubrik
1
Bredband stadens
fastigheter

Beskrivning
Principbeslut finns. Teknisk chef
återkommer om tidplan

Bilaga
Datum
Ansvarig
Rapportering
2018-11-19 Alexander Wahlstedt maj-19

Råd
KFR

Åtgärdslista 2019-05-20
Nr.r Rubrik
1
Kontorslokal

Beskrivning
SPF inväntar kontrakt från tekniska
enheten.

Datum
2017-11-20

Ansvarig
Rapportering
Alexander Wahlstedt 2019-

Råd
KPR

2

Broddar/halkskydd

Utredning pågår

2017-11-20

Ordföranden

2019-

KPR

3

Årshjul

Pågår

2017-11-20

Ordföranden

2019

KPR

4

Uppföljning 80+

Rådet önskar en lägesrapport över
satsningen med uppsökande
verksamhet till personer 80+ utan
insatser i dagsläget

2019-03-04

Camilla Lundholm

2019

KPR

Kolumn1

