Kallelse/föredragningslista
2019‐11‐18

Socialförvaltningen

Kommunala funktionsnedsattas råd 2019‐11‐18
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 2019‐11‐29
Förslag justerare: Ulla Magne (Vaxholms
Reumatikerförening).
Föredragningslistan fastställs.

Ordföranden

2

Minnesanteckningar från föregående möte

3

Information – Projekt Mer Digital

Angelica Holmström

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 Neuro Roslagen (se bilaga 1)

8

Avstämning åtgärdslistan (se bilaga 2)

9

Nästa möte, vårens möten

Lena Hallberg (C)
Ordförande

Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27

Leif Gannert

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

Frågor till KFR 2019‐11‐18

Finns utarbetade planer för kajrenoveringarna?
Allmän nyfikenhet, och ett påpekande om framkomligheten under byggtiden för
rörelsehindrade kan väl vara på sin plats.

Kastanjer på trottoarer
Kastanjeträdet på Söderhamnsplan släpper på hösten ner sina nötter. Mycket folk passerar
genom dessa tillsammans med alla blad. De utgör en fara för de med rollator och rullstol.
Upplevde själv hur en kastanj for iväg som ett skott mot uteserveringen då den blev överkörd
på rätt sätt. Hade ett barn passerat just då vågar jag inte tänka tanken på vad som kunnat
hända! Snubbelrisken är ju också stor för de med dålig balans, där rollatorburna är än mer
utsatta. Kastanjerna måste bort genom städning, mist varje morgon, under tiden de faller. När
skalen (svepeskålen) torkar blir de både hård och taggiga. De utgör också en risk, om barn till
exempel snubblar och ramlar. Det finns säkert fler kastanjeträd i staden som borde få en
översyn utifrån ovan noterade risker.
Leif Gannert

Åtgärdslista KFR & KPR 2019-11-18
Nr.r Rubrik

Beskrivning

1

Kontorslokal

SPF inväntar kontrakt. Frågan 2017-11-20
hanteras av fastighetsenheten.

Alexander Wahlstedt 2019-11-18

KPR

2

Resultat av enkät
om hemtjänsten
Antal personer
matsalen
Kanonen
Önskemål om att
nyttja Storstugan
dagtid

Sammanställning

2019-09-16

Camilla Lundholm

2019-11-18

KPR

Kan man nu när dörren till
matsalen är vänd ta in fler än
74-75 personer om man har
Förhoppning finns om att
Storstugan ska kunna
användas för diverse
aktivitetet och bokas via
kommen i stället för via rektor

2019-09-16

Ordförande tekniska
nämnden

2019-11-18

KPR

2019-05-20

Fastighet

2019-11-18

KPR

Ordföranden

3

4

Datum

5

Ersättare med vid KPR anser detta forum vara
alla möten
så pass viktigt att ersättare
borde delta vid alla möten

2019-03-04

6

Återvinningsstatio Är det möjligt att, i väntan på
n vid biografen
bygglov, flytta ut kärlen något
så att de blir lättare åtkomliga
för personer med
Skvallerspeglar
Varför är skvallerspeglar i
gathörn borttagna runtom i
Vaxholm?
Plafondlampor
Behöver rengöras
Kanonen
Bredband stadens Principbeslut finns.
fastigheter
Verkställighet på gång. Frågan
kvarstår till dess bredband
finns överallt där det är möjligt.

2019-09-16

7

8
9

Ansvarig

Rapportering Råd

Vid revidering KPR
av
uppdragsbesk
rivning
Ordförande i tekniska 2019-11-18
KFR
nämnden

2019-09-16

Ordförande i tekniska 2019-11-18
nämnden

KFR

2019-09-16

Camilla Lundholm

2019-11-18

KFR

2018-11-19

Ordförande i tekniska 2020 - 2021
nämnden

KFR

Svar

Avfört

10

Lindar
Ingår i trädvårdsplanen och
Hamngatan och har setts över i november
sex träd på lägret 2018 men ny översyn ska
göras inom den närmaste
tiden/även vid översyn Lägret

2018-09-16

Ordförande i tekniska 2019-11nämnden
18/2020

KFR

