Anteckningar
Handikapprådet
Tid:

2017-03-10 kl 9.00-12.00

Plats:

Omsorgsförvaltningen

Närvarande:

Lars Isacsson, (S) ordförande

Susanne Berger (S)

Johan Thomasson (M)

Mikael Westberg (S) 9.45-11.40

Laila Borgrer, (S)

Stefan Palm, ers f Blerta Krenzi

Irene Westlund HSO

Ulla Nyberg, Hörselskadades
förbund

Margareta Nord Synskadads
riksförbund
Siw Elfvén, ers f Inga Markfjärd
Afasifören

Geti Stenberg, Reumatikerfören
Ann-Christine Magnusson,
socialchef 9-10.45

Sören Aspgren, landstinget

Bengt Bäcke, synskadades
Mathias Högberg, Tillväxt Avesta riksförb
Solveig Hagelin HRF, närvarande
2 st skrivtolkar
ej kallad
Anne-Sofi Hedström, sekr

Ärenden:
Ordförande hälsade välkommen.
1. Föregående mötes anteckningar
Föregående mötes anteckningar genomgicks och lades till handlingarna.
2. Information från verksamheterna
Mathias Högberg, Tillväxt Avesta
- Representant från Dalatrafik kommer att närvara vid nästa möte i maj ang nya
beställningscentralen som ska tas över i egen regi och vara placerad i Borlänge.
- Planering av Busshållplatser. En hållplats i Högbo är borttagen pga att
hållplatserna låg för tätt och det tog för lång tid och då blev inte linjen attraktiv
för åkning.
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- Uppdrag till Dalatrafik att undersöka flextrafik, typ mjuka linjen i stan.
- Omloppen ligger på en timme annars måste vi ha fler bussar och det är en
kostnadsfråga och där är det stopp från Dalatrafik.
- Ny sträckning i Krylbo, anledningen till det är att det når fler och blir bättre för
skolbarnen.
- Utformningen av busshållplatserna med kantstenshöjd osv. ses över.
- Busslinje förbi Balders, frågan utreds nu. Någon representant för
funktionshindrade kan ev vara med och åka runt och ”kolla” linjerna.
- Det måste bli enklare att ta sig till Falun för äldre och funktionshindrade.
- Färdtjänstresor. Hur gör man om man inte kan hantera pengar, kan man få
faktura? Mathias tar frågan med chefen för färdtjänsten. Bengt Bäcke sa att
tidigare kunde man få faktura men det finns nu ingen administration för detta.
- Skatteväxling på gång mellan kommun och landsting ang kollektivtrafiken.
- Minst 4 st bussvärdar är i tjänst varje dag. Alla, både arbetsgivare och resenärer,
är nöjda med dem.
- Tåglinje 56 mellan Linköping och Sala som går varje timme, önskemål att den
förlängs till Krylbo. Då får vi entimmesavgångar mot Stockholm eftersom man
kan byta i Sala mot Stockholm.
Ann-Christine Magnusson, omsorgen
- Rekrytering av personal till trapphusboendet i Krylbo är igång.
- I början på nästa vecka blir det en Helsingforskryssning för funktionshindrade
på riksnivå.
- Föreläsningen om Asbergers syndrom i Avesta parken var mycket bra och
omtyckt. Nästa föreläsning är den 25 april och då kommer Anneli Wester som
talar om självskadebeteende, övergrepp och vägen ut ur det.
- Personalsituationen inom socialtjänsten är inte så bra.
- Antalet ensamkommande barn och ungdomar till migrationsverkets boenden
minskar pga uppskriven ålder.
- Ny profession på gång inom omsorgen.
- Beslut om utbyggnad av Smidesgatan 12, Krylbo har påbörjats.
- Beslut om ombyggnad av Balders inne till 15 särskilt boende platser.
- Trapphusboende Annexgatan Krylbo, planerad inflytt i oktober.
- Trygghetsboende på ”gamla badhustomten” är på gång.
- Ekonomiskt resultat för socialförvaltningen ligger på +26 miljoner för 2016.
Det beror på att vi i december fick pengar från migrationsverket, pengar som vi
legat ute med.
- När det gäller rekrytering av sommarvikarier så har förvaltningen bla varit på
mässor och i skolor och presenterat sig.
Laila Borger, Gamla Byn
Avesta Industristad AB
- Vakansgraden ligger på 10,8 % men den kommer att sjunka.
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- Restaurangen i Koppardalen har nu öppnat, Rolf Stoltz som även har WinJans
Café och restaurang på lasarettet har tagit över. Han kommer att laga maten i
Koppadalen och köra till lasarettet.
- I Koppardalen finns 7500 kvm2 i ej uthyrbart skick, det finns även mark för
nybyggnation.
- Årets resultat för Avesta Industristad AB är +3,5 miljoner.
Gamla Byn AB
- Den 1 mars köptes Myran 2, mitt emot räddningstjänsten. GBAB kommer att
flytta sin administration dit.
- Vakansen vid årsskiftet var 0,2 %, 2 tomma lägenheter.
- Vinsten för GBAB var 12,2 miljoner 2016.
- Tillbyggnad på 70 km2 i köket på Fors skola till en kostnad av 12 miljoner.
- Det ena huset på Annexgatan i Krylbo är uppe och det andra är på gång,
beräknad inflytt är den 1 oktober.
- Det ska bli nybyggnation på Ravinvägen i Krylbo. Det blir 2-planshus med hiss
i mitten och loftgång, antal hus är ej bestämt.
- Vid Dalergränd, vid tennishallen, görs vibrationsmätningar.
- Tomt vid gamla biblioteket i Krylbo undersöks.
- Detaljplanen för gamla badhustomten ej klar.
- Det är dåligt med parkeringar vid Rågen, Laila tar det med sig.
Stefan Palm, V-dala miljö- och bygg
- Bokslutet för 2016 blev +3,6 miljoner och det beror på vakanta tjänster.
- Korta tider för bygglov.
- Marken vid sågplanen i Krylbo ska undersökas för sanering och ev bostadsbyggnation.
Lars Isacsson, kommunstyrelsen
-Bokslutet för hela kommunen blev +74 miljoner och det stärker den långsiktiga
betalningsförmågan. Det går bra att investera samt att sänka pensionsskulden.
- Inversteringsbudgeten ligger på 90 milj varav 65 milj på tekniska, det blir
mycket asfalteringar i sommar. All kvicksilverbelysning utbytt mot LED, mycket
belysning på cykelbanor.
- 2 milj i stöd till föreningar för att byta ut belysning på löp- och skidspår.
- Det kommer att bli slyröjning för tryggheten i kommunen.
- Projekt riktat mot kvinnor både svenska och nyanlända, 8 st har gått motoroch röjsågsutbildning.
- 3 områden är attraktiva för att bygga bostäder på. Sågplan och Vintervägen i
Krylbo samt Mattsbohöjden i Avesta.
- Detaljplanen för Krångede Horndal antogs innan jul. 109 hektar, 101 fotbollsplaner inköpt för 15 miljoner och sålt för 32 miljoner. Avtalet sekretesslades i
samband med köpet men nu är det släppt i samråd med köparen Goldcup AB.
Ansvarig är en advokatfirma i Stockholm som inte lämnar ut några uppgifter.
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Moderbolaget bestämmer när de vill släppa nyheten. Marken kan avverkas och
säljas för inkomst till kommunen.
- Byggplanen för Byggtema antogs nu i måndags på kommunfullmäktiges möte
så nu är det upp till Biltema att agera.
- Snöröjningen vid handikapparkeringarna måste bli bättre, kort visades och ska
skickas till Mikael Jansson på tekniska.
- Kommunens tillgänglighetsplan ska ses över, vi återkommer i frågan.
- Planen för Bruksklubben överklagad så det står still med den byggnationen.
Mikael Westberg, bildning
- Avesta växer och skolorna blir trångbodda. 40 fler barn på Markusskolan och
20 fler på Åvestadalskolan sen årsskiftet. Bergsnässkolan byggs ut, nästa steg är
Domarhagsskolan. 80 % nyanlända elever i åk 1-3 är inte bra. Har träffat 25
familjer om att deras barn kan få gå i Skogsbo och 4 kan tänka sig det.
- Tak för antal elever ska sättas på skolorna sen erbjuds andra skolor. 338 barn
föddes i Avesta 2016 + 3 veckor in på 2017. Kön till förskolan är under våren
under kontroll. Färre antal barn pga 1 barn = 1 plats är bättre både för barn och
anställda.
- Det är gratis simskola för alla som går på fritids.
- Vi ska i år försöka göra så att alla gymnasieelever ska få 3 veckors kommunjobb
i sommar. Alla klarar ej att gå vidare till gymnasiet. Vårdgymnasiet har fått flera
1:a handsökande.
- Beachvolleyplanerna flyttas nu från Åsbo till sportparken.
- ”Roligaste sommarjobbet” hade 30 platser 2016 och i år kommer det att bli 40
platser.
- Det som har svårt med språket har svårt att få arbete som undersköterska sjuksköterska, att få gå bredvid är bra. 3 st, som är utbildade i sitt hemland, går
preparandutbildning för att snabbare komma in i sjuksköterskearbetet.
- Outokumpu går bra, de ska ha 150 sommarjobbare och har nyanställt och gått
upp i skift vilket gör att sidofirmor också får nyanställa.
- Sportlovet. Avesta är dåliga på att tala om ifall aktiviteterna är tillgängliga för
funktionsnedsatta, vilket för övrigt gäller hela länet.
3. Bengt Bäcke, synskadades riksförbund
- Bengt Bäcke som är ombudsman för synskadades riksförbund i Dalarna
presenterade sig. Bengt arbetar med distriktsfrågor och sitter med i olika samråd.
- Syncentralen m.fl. flyttar till Borlänge. Man måste se till att bussarna går förbi
där och man vill även att en anpassad busshållplats ska byggas där.
- Bengt är involverad i politiska frågor som rör det som kan underlätta för synskadade t.ex. handling av mat. Han vill också stötta lokala föreningar och vara ett
bollplank för dem.
- Bengt kan också vara en hjälp till kommunerna t.ex. vid gatumiljöbilden
(snurrdörrar är ej bra för synskadade).
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- Det är hög medelålder i SRF och lokalföreningar läggs ner runt om i landet, hur
blir vi mer aktiva?
-Riksförbundet bidrar med lönen till en halv tjänst för varje distrikt sen står
distriktet för resten.
- 1 % av Sveriges befolkning är synskadade. SRF har 350 medlemmar i Dalarna
men det finns 2800 synskadade i länet.
- Kommunen vill bygga om handikappföreningarnas hus till bostäder.
4. Regler för brevlådor, Olle Karlsson Post Nord
Olle Karlsson lämnade tyvärr återbud igår pga ett extrainsatt ledningsmöte men
hälsade oss välkomna till Krongjutaregatan. HSO tittar på det om man ev kan
göra ett besök där tillsammans med någon representant för kommunen.
5. Rapport från Landstinget
Sören Aspgren, landstinget
- Ekonomi. + 186 miljoner 2016
- Hälso och sjukvården går bättre än budget men kollektivtrafiken går 16
miljoner back.
- Extra satsningar ska göras på cancervård, psykisk hälsa, proffessionsvården,
kvinnors hälsa och förlossnigsvården.
+ 6,5 miljoner på Avesta vårdcentral. Vi har idag 5 fasta läkare samt AT läkare
och bara 2 stafettläkare på Avesta VC. Avesta lasarett har sjuksköterskebrist men
ej läkarbrist.
- Digital vårdcentral har startat i Avesta.
- Listade hos VC Avesta har börjat plana ut, ca 14 000 listade idag.
- Familjecentralen skulle behöva en barnsjuksköterska.
- Ögonmottagningen blir kvar på Avesta lasarettet med mindre resurser.
- Biblioteket. Vet ej var det hamnar efter renoveringen.
6. Handikappdagen 2017
Årets handikappdag blir den 11 oktober.
Tema blir ”Hörsel”
7. Övriga frågor
Namnbyte tas med som en punkt på nästa möte i maj.
Nästa möte är den 19 maj 2017

