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Socialförvaltningen

Kommunala funktionsnedsattas råd och Kommunala pensionärsrådet
2018‐05‐21
Plats och tid:

Kommunhuset, Storskär/Norrskär, kl. 10.00 – 15.30

Kallade:

Representanter och ersättare

Närvaro:

Anmäl närvaro till annika.kjellberg@vaxholm.se, tel: 08‐522 427 89 senast den
7 maj 2018 (som tidigare aviserats)

Efter föreläsningarna äter vi lunch, därefter följer gemensamt KPFR‐möte
Ärende Beskrivning

Föredragande

Föreläsning: Fallolyckor (10.00)

Kalle Brandstedt,
Socialstyrelsen

Fika 10.50 – 11.05
Föreläsning: Framtidens digitalisering för äldre (11.05)

Bengt Simonsson.
Teknikmarknad, KTH

Gemensam lunch (11.55 – 12.45)
Ordföranden

1

Upprop samt val av justerare
Minnesanteckningarna justeras senast den 30 maj 2018.
Förslag justerare: Gunhild Lindström (SPF).
Föredragningslistan fastställs.

2

Minnesanteckningarna från föregående möte

3

Uppsökande verksamhet

Agneta Franzén/Sara Ahrén

4

Aktuella ärenden ‐ Nämnden för teknik, fritid och kultur

Malin Forsbrand (C)

5

Aktuella ärenden ‐ Stadsbyggnadsnämnden

Lars Wessberg (M)

6

Aktuella ärenden ‐ Socialnämnden

Annicka Hörnsten Blommé (M)

7

Information från föreningsrepresentanter/skrivelse (se
bilaga 1.)

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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8

Frågor från FUB i Södra Roslagen (se bilaga 2)

9

Frågor från Neuro Roslagen (se bilaga 3, 3a & 3b)

10

Frågor från Synskadades Riksförbund Vaxholm‐ Österåker

11

Frågor från Vaxholms Reumatikerförening (se bilaga 4)

12

Frågor från PRO (se bilaga 5)

13

Frågor från SPF Seniorerna

14

Avstämning åtgärdslistan (se bilaga 6 och 7)

Annicka Hörnsten Blommé (M)
Ordförande

Annika Kjellberg
Sekreterare

2018‐04‐23

Vaxholm
ÖPPET BREV TILL KOMMUNSTYRELSEN I VAXHOLM INFÖR DET KOMMANDE VALET

Samverkan Vaxholms kommun och pensionärsorganisationerna
Sedan många år har vi ett samverkansorgan, det kommunala pensionärsrådet (KPR)
mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Socialnämndens ordförande är
ordförande även i rådet och tjänstemän från olika delar av förvaltningen kan biträda,
då många frågor berör dessa. Från SPFs sida är vi mycket angelägna om den
samverkan vi har och kan ha med kommunen i syfte att bidra reellt i arbetet med
äldrefrågor. Vissa frågor har vi därigenom haft möjlighet att lämna synpunkter på och
i viss mån påverka. I andra frågor har vi fått vänta länge på svar eller har våra
synpunkter inte fått det genomslag vi önskat, bl. a. då informationspunkter från
kommunen lämnat litet utrymme i övrigt för diskussion och dialog.
Under 2017 tog SPF och PRO initiativ till ett dialogmöte i KPR i syfte att utveckla
dialogen, utveckla framförhållningen i vissa frågor och i ökad utsträckning få
kommunen att tillvarata den samlade kompetens från olika samhällsområden som
pensionärsorganisationerna har. Syftet har varit att få ett ökat genomslag för frågor
som pensionärsorganisationerna tar upp inom äldreområdet.
De frågor vi särskilt ville diskutera i detta syfte gällde:
‐ KPR status som ett viktigt rådgivande organ
‐ Behovet av en årsplan för de strategiska frågor som ska behandlas vid mötena i
syfte att öka framförhållningen
‐ Ett utvecklat samtalsklimat och förtroende mellan politiker och ledamöter från
pensionärsorganisationerna
‐ En god vilja från politiker och förvaltningschefer att tidigt ta upp frågor och få
rådets synpunkter redan under beredningsfasen
‐ Pensionärsledamöterna i rådet skulle kunna ges möjlighet att delta i relevanta
arbets‐ och beredningsgrupper

‐ Möjligheten att ställa frågor och föra upp önskemål och synpunkter från
pensionärshåll på kommunens dagordning i KPR och minska sådan information
som kan hämtas från kommunens hemsida, d.v.s. en förskjutning från
information till diskussion.
Vi framförde också att vi är säkra på att vi bättre skulle fylla vår roll och uppgift om
vi fick möjlighet att få bra information och utbildning för vårt uppdrag, t.ex. sådan
utbildning som nya förtroendevalda i styrelser och nämnder får.
Vi anser inte att den dialog vi initierade har fått några påtagligt synbara effekter
och resultat. Vi vill därför fortsätta den dialog som påbörjats i syfte att stärka vår
medverkan inom äldreområdet i Vaxholm. Hur skulle, ur ett politiskt perspektiv,
en sådan samverkan fortsättningsvis kunna ske, för att – med utgångspunkt från
ovanstående punkter‐ på bästa sätt nå gemensamma mål om en kommun som
möter de äldres behov på bästa sätt?

SPF Seniorerna i Vaxholm
Styrelsen
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Bilaga 2. Frågor från FUB Södra Roslagen
1. Har Vaxholm idag krav på utdrag ur belastningsregistret, vid anställning inom staden LSS‐
verksamheter?
2. Krav på utdrag ur belastningsregistret bör finnas med i förfrågningsunderlaget
för nya LSS‐upphandlingen.
3. Stadens generella policy?
4. Har Vaxholm erhållit det sökta stimulansbidraget, avseende personer inom LSS?

Bilaga 3
2018‐05‐21
6 av 13
2018‐05‐21
1 av 1

Bilaga 3, 3a & 3b. Fråga från Neuro Roslagen
1. Skulle vilja att dessa visas för auditoriet på storbild och att en diskussion uppstår kring tillgängligheten
(två bilder på återvinningsstation Hamngatan visas)

Bilaga 4
2018‐05‐21
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Bilaga 4. Fråga från Vaxholms Reumatikerförening
1.Fråga kring cykelbanan på Hamngatan i relation till rollator/permobil

Bilaga 5
2018‐05‐21
10 av 13

Bilaga 5. Frågor från PRO
1. Avtal angående expeditionen på Kanonen
2. Fixartjänsten, finns det utvärdering av användandet?
3. Parkeringsautomater, kommer de att lagas inför sommaren?
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Telefon: 08‐541 708 00
Fax: 08‐541 70857

E‐post: sociala@vaxholm.se
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Bilaga

Nr.r Rubrik
1
Övergångställe
Kanonen

Rapportering
2018-05-21

Råd
KFR

Beskrivning
Datum
Ansvarig
Utvärderas efter nya blinkande
2018-02-19 Malin Forsbrand (C)
varningsskyltarna. Nytt: Åtgärdat på
en sida vid Kanonen. Den andra
sidan (mot Lägret) ska åtgärdas när
tjälen gått ur jorden. Har installerats
även vid Storäng och Ladvik. Andriy
säger att man kan prova med sensor
istället (på Kanonens sida).
Gatubelysningen upplevs som
2017-02-20 Malin Forsbrand (C)
undermålig på ett antal platser i
Vaxholm (bilder visades av
Neuroförbundet 2017-05-31)

2

Gatubelysning

2018-05-21

KFR

3

Tunga dörrar privata Svårighet att med rollator komma in 2018-02-19 Alexander Wahlstedt 2018-05-21
aktörer
på t.ex. Pressbyrån och genom
SEBankens port då det inte finns
några dörröppnare. Kan kommunen
göra något åt detta?

KFR

4

Snöskottning

KFR

Behöver bli bättre runt de gula
brevlådorna och på gångstigen från
Kanonen till busshållplatsen vid
Kyrkan där det finns en grop som
fryser och kan bli hal

2018-02-19 Alexander Wahlstedt 2018-05-21

Bilaga 3

Åtgärdslista 2018-05-21
Nr.r Rubrik
1
Årlig översyn över
trafiksituationen i
Vaxholm

Beskrivning
Datum
Enligt uppgift från tekniska kontorets 2016-11-28
Robert Klingvall rapporterar den
tekniske chefen att en årlig översyn
av trafiksituation (gatuunderhåll,
trottoarer och belysning) genomförts
i samverkan med diverse
frivilligorganisationer. När och med
vilka?
Kommentar: Det har inte genomförts
någon översyn i år. Det är ett
önskemål från PRO och SPF att
forumet upptas igen eftersom det
möjliggör diskussioner av enskilda
trafikfrågor.

Ansvarig
Malin Forsbrand,
tekniska nämnden

2

Övergångsstället
utanför Kanonen

2018-02-19

Alexander Wahlstedt 2018-05-21

KPR

3

Alternativa
möteslokaler
(Kronängsskolans
matsal och
Storstugan)
Kontorslokal
PRO/SPF

Ny lösning med blinkande
varningsskyltar (utvärderas i
februari)/Nytt: Åtgärdat på en sida
vid Kanonen. Den andra sidan (mot
Kronängsskolans matsal efter kl.
14.00 om dagarna? Kan SPF få
använda Storstugan till diverse
aktiviteter?

2018-02-19

Alexander Wahlstedt 2018-05-21

KPR

2017-11-20

Alexander Wahlstedt 2018-05-21

KPR

2017-11-20
2017-11-20
2018-02-19

Ordföranden
2019
Ordföranden
2019
Malin Forsbrand ( C) 2018-05-21

KPR
KPR
KPR

4

5
6
7

Teknisk chef kommer att utreda
frågan när tekniska enheten tar över
all lokaluthyrning inom staden från
och med 2018-01-01
Broddar
Utredning pågår
Årshjul
Pågår
Källsorteringsstatione Se över där det är kommunal mark
r
som är kraftigt nedsmutsad och där
det finns stora hål i marken

Rapportering
2018-05-21

Råd
KPR

Kolumn1

8

Hyresnivåer
seniorboende

Tekniska enheten får i uppdrag att
redovisa hur hyrorna på stadens
seniorboenden sätts

2018-02-19

Alexander Wahlstedt 2018-05-21

KPR

