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1.
Presentationsrunda, nya medlemmar i råden
Alla närvarande presenterar sig.

2.
Vad händer med planen för krisberedskap?
Punkten utgår eftersom Maria Lindbäck fått förhinder.

3.
På gång i kommunen
a. Ny systemlösning för återvinning,
Peter presenterar den nya lösningen för återvinning som omfattar dem som har egna
soptunnor. Avfallet kommer att hanteras i samarbete med fler Håbo, Sigtuna och UpplandsBro. Villaägare ska få två soptunnor med fyra fack i varje. I stort sett alla fraktioner finns med
och avfallet kommer att hämtas vid bostaden av specialtillverkade sopbilar. Genom
samarbetet med de andra kommunerna får man stordriftsfördelar som gör lösningen
prisvärd. Den nya lösningen ska börja införas hösten 2020.
Återvinningscentralen i Knivsta lovordas.
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4.
På gång i föreningarna
SPF hade vårens sista möte i måndags. De ska snart få en visning av CIK. Föreningen har
över 400 medlemmar och deras möten hålls i Birgittakyrkan. Kyrkan börjar kännas trång för
detta och man letar ny lokal. Aktiviteter som har varit: resa till Albanien och Montenegro, resa
till Mallorca samt mindre resor inom Sverige. Mängder med studiecirklar.
PRO har inget uppehåll under sommaren. Seniorboenden är ett ämne som återkommer och
tillsammans med SPF har man startat en grupp för att påverka inom boendefrågor. Boule är
en viktig fråga inom PRO och Hans undrar om tomten för Virkesladan kommer stå tom och
vara aktuell som plats för boulespel. Andra förslag som kommer upp är att flytta boulespelet
till Ängby park eller CIK, vilket skulle ge tillgång till toaletter. Hans undrar om någon från
kommunen kan presentera nya avfallslösningen och Knivstaförslaget för
pensionärsföreningarna.
Funktionsrätt ska ha studiecirkel ihop med ABF om funktionshinder. Föreningen hade möte
med Byggenheten om Enkelt avhjälpta hinder förra veckan och har nu beslutat att avveckla
den verksamheten tills vidare. Byggenheten tyckte inte att träffarna gav tillräckligt mycket och
Funktionsrätt tyckte inte att de kunde påverka tillräckligt mycket genom att enbart träffa
Byggenheten. Kan Funktionsrätt vara med och påverka i andra miljöer som Byggenheten
inte rår över, t ex gatumiljön?

5.
Äldredagen – förslag på innehåll
SPF och PRO hade möte om dagens innehåll. Funktionsrätt kunde inte delta. Förslaget till
program innehåller en föreläsning om digitalt utanförskap samt information om digitala
verktyg i äldreomsorgen. Marja föreslår även demonstration av Tryggsäck, en påse med
smarta hjälpmedel för äldre. Leif föreslår att handikappförbund med anknytning till äldre kan
ha en minimässa utanför lokalen. Ingela tipsar om att Knivstabygden kan vara intresserade
av att skriva en artikel om dagen. Föreningarna ska kontakta Marja Hedin för att få tag i
föreläsare från kommunen. Kommunalråden ska ha en kort presentation i början av dagen.
Leif föreslår att de i slutet av dagen ska kommentera dagens innehåll utifrån ett politiskt
perspektiv.

6.
Digital tillgänglighet/ Digitalt utanförskap
Leif presenterar ett sammandrag ur utredningen Svenskarna och internet som kom 2018.
Rådet diskuterar vilka grupper som kan ha svårt att hantera digitala tjänster exempelvis de
med kognitiv funktionsnedsättning. Enligt rapporten är det Äldre 65+, personer med
funktionsnedsättning och utlandsfödda (p g a språkförbistring) som är drabbade av digitalt
utanförskap i Sverige. Frågan är vad kommunen kan göra för att minska det digitala
utanförskapet. Ett förslag är att Kontaktcenter skulle hjälpa till med biljettköp för
kollektivtrafiken. Kanske kan studiecirklar ordnas. En arbetsgrupp skulle kunna bildas för att
diskutera dessa frågor. Alla uppmanas att läsa rapporten Svenskarna och internet.
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7.
Hur ser den politiska majoriteten ut i nämnderna efter valet?
Kommunen styrs av en fempartimajoritet, bestående av Moderaterna, Socialdemokraterna,
Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Denna konstellation tvingar till en pragmatisk
syn. Fokus ligger på att förbättra kommunens ekonomi.
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Dagordning och minnesanteckningar från föregående möte
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.

1. Uppföljning av tidigare behandlad fråga
Ingen fråga tas upp.

2. Genomgång av instruktionerna för Rådet för funktionshindersfrågor
Leif lämnar in Funktionsrätts förslag på ändringar. Linnéa ska med hjälp av
ändringarförslagen som kommit in ta fram ett förslag på nya instruktioner.

3. Genomgång av balanslista/ärendelista
Inga synpunkter på listan denna gång. Till nästa möte ska ärendelistan skickas ut med
kallelsen och föreningarna ska i förväg läsa igenom den och svara vilka ärenden de vill
diskutera på mötet.

4. Övriga frågor
Inga övriga frågor.

5. Aktuellt i Knivsta kommun
Virkesladantomten är på väg att bebyggas. Fyrspårprojektet pågår. Trafikverket kommer att
göra en funktionsstudie på stationsområden och vi ska få en ungefärlig uppskattning av var
stationen ska ligga.

6. Ekonomi
Inget nytt om ekonomi.
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