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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 

 

Socialförvaltningen 

Kommunala funktionsnedsattas råd 2018‐11‐19   

Plats och tid:  Kommunhuset Storskär, kl. 13:00  

 
Kallade: 
 
Underrättade:                    

 
Representanter 
 
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 2018‐11‐28. 
Förslag justerare: Leif Gannert (Neuro Roslagen). 
Föredragningslistan fastställs. 

Ordföranden 

2    Minnesanteckningar från föregående möte   

3    Presentation enhetschef äldre/LSS  Rebecca Borg 

4    Aktuella ärenden ‐ Nämnden för teknik, fritid och kultur  Malin Forsbrand (C) 

5    Aktuella ärenden – Stadsbyggnadsnämnden  Lars Wessberg (M) 

6    Aktuella ärenden ‐ Socialnämnden  Annicka H. Blommé (M) 

7    Information från föreningsrepresentanter   

8    Fråga från Neuro Roslagen (se bilaga 1)   

9    Avstämning åtgärdslistan (se bilaga 2)   

10    Mötesdatum 2019   

 
 
Annicka Hörnsten Blommé (M)                                          Annika Kjellberg 
Ordförande                                                                             Sekreterare 



Frågor	till	KFR	2018‐11‐19	
 

Snöskottningen	
Ges alla entreprenörer i servicenäringen en prövotid? Svaret förra gången på denna fråga 
skrämmer mig. (Att ge entreprenören ett provår!) När man lämnar in ett anbud så måste 
man väl veta vad som kostar och hur uppgiften skall lösas, eller? 

Bredband	i	stadens	fastigheter	
Vaxholms kommun uppmanar sina invånare att källsortera, men bereder inte hyresgäster i 
de egna fastigheterna dessa möjligheter! 
Därtill hänvisar, Vaxholms kommun alltså, sina invånare att använda Internet för att hålla 
sig uppdaterad om vad som händer i staden. Men man installerar inte fiber i sina 
lägenheter till hyresgästerna. Med anledning av detta kan man ju fråga sig hur ser planen 
ut för att ge sina hyresgäster tillgång till säkert bredband och Internet? De hyresgäster som 
nu börjar flytta in har en allt större dataerfarenhet och kommer att kräva alltmer av sin 
bostad. Med bredbandet följer möjlighet att själv bestämma vilket utbud av TV-kanaler 
man vill ha. Då kan kommunen avveckla sitt centralantennsystem. Vilket idag ligger som 
en hyreskostnad oavsett hur många av kanalerna man tittar på. Låter vettigare att 
hyresgästen betalar för det den är intresserad av. Huskomplexet på Hamngatan innehåller 
osäkra mottagningsförhållanden eftersom fastigheten har lägenheter i alla väderstreck. Det 
innebär att vissa lägenheter troligen har osäkra uppkopplingar med trådlösa lösningar för 
sin Internetåtkomst. Likaså kan man låta sin trådbundna telefon gå samma väg. 
 
Leif Gannert 



Åtgärdslista 2018-11-19 Bilaga 

Nr.r Rubrik Beskrivning Datum Ansvarig Rapportering Råd
1 Gång- och cykelbana 

mot Lägret, 
Hamngatan - 
Eriksövägen.

Byta plats på de två banorna så att 
inte cykelbanan ligger närmast 
övergångsstället mot Kanonen.

2018-09-17 Andriy Kachur 2018-11-19 KFR

2 Digital 
hastighetsvisare vid 
Kanonen

Undersöka om det går att sätta upp 
en hastighetsvisare nära Kanonen 
för att poängtera maxhastighet 30 
km/timmen.

2018-09-17 Andriy Kachur 2018-11-19 KFR

3 Gatubelysning Se över de mörkaste partierna 
(bilder som tidigare skickats in av 
Neuro Roslagen) och eventuellt 
åtgärda med små spotlights/prismor. 
I övrigt finns en plan som KFR 
önskar få tillgång till.

2017-09-17 Andriy Kachur 2018-11-19 KFR

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

2018-09-17 Andriy Kachur 2018-11-19 KFR

5 Sopsortering 
seniorboendena

Roslagsvatten ser över frågan nu. 2018-09-17 Malin Forsbrand © 2018-11-19 KFR



6 Karta valdistrikt Eventuellt är det kommunen som nu 
är ansvarig varför de bör ändra 
kartan och t.ex. ordna så att de som 
bor på Kanonen kan rösta där 

2018-09-17 Ordföranden / 
Kansliet

2018-11-19 KFR
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