Anteckningar
Handikapprådet
Tid:

2017-09-22 kl 9.00-11.30

Plats:

Omsorgsförvaltningen

Närvarande:

Lars Isacsson, (S) ordförande

Johan Thomasson (M)

Kurt Kvarnström, (S)

Susanne Berger (S)

Irene Westlund HSO

Ulla Nyberg, Hörselskadades
förbund

Margareta Nord, Synskadads
riksförbund
Annette Borgstedt, Svenska
Diabetesföreningen
Inga Markfjärd, Afasiföreningen

Iva-Bell Nilsson, Hjärt- och
lungsjukas föreningen
Kristina Nielsen, FUB

Sören Aspgren, landstinget

Solveig Hagelin HRF,
närvarande ej kallad

Ann-Christine Magnusson,
socialtjänsten 9.00-10.30

Emil Forslund, teknisk förvaltn
9.45-10.15

Susanne Janhager, servicecenter Sara Larsson, servicecenter 9.3010.00
9.30-10.00
2 st skrivtolkar
Anne-Sofi Hedström, sekr

Ärenden:
Ordförande hälsade välkommen.
1. Föregående mötes anteckningar
Föregående mötes anteckningar genomgicks och lades till handlingarna .
2. Information från verksamheterna
Sara Larsson och Susanne Janhager från nya servicecenter
Kommunens växel ingår nu i servicecenter som finns på Kungsgatan 23 tillsammans med biblioteket. I lokalen finns tre diskar, en för turistbyrån en för
biblioteket och en för servicecenter. Här utfärdas parkeringstillstånd, internpost
tas emot m.m. och personalen har fått utbildning för att kunna svara och vägleda
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kommuninnevånare som ringer kommunens växel på tel nr 645000. Vi kan också
hjälpa till med all information som finns på hemsidan. Fler arbetsuppgifter
kommer så småningom för att även kunna hjälpa övriga verksamheter.
I nuläget är våra öppettider
Telefon
Besök

måndag -fredag 8.00 -16.30 lunchstängt 12.00-13.00
måndag, onsdag och torsdag 9.00-18.00
tisdag 11-18 och fredag 9-15

De vanligaste frågorna kommer från de nyanlända, vi kan också hjälpa till med etjänster tex köanmälan till förskola m.m. Vi har också språkstödjare på arabiska
och tigrinja på måndagar och kommunens konsumentrådgivare finns här för
”drop in besök” på torsdagar. Överförmyndaren finns också på plats vissa dagar.
Vi ligger lite lågt med marknadsföringen eftersom vi är under utbildning nu i
höst.
Sekretessen fungerar bra trots att det ibland är kö vid disken säger Sara Larsson
som är enhetschef för servicecenter. Fråga ang hörslinga vid diskarna kom upp,
finns ej nu men Sara undersöker det.
Postinlämning: man kan i nuläget inte få något mottagningsbevis, bygglov
ankomststämplas och skickas vidare.
Emil Forslund, teknisk service
Trafikprojekt. Cirkulationsplats ”skvallertorget” ska vara klart i november.
Separerad gång- och cykelbana längs Myrgatan ända ner till skvallertorget
kommer att pågå även nästa år.
Busshållplatsen på Dalavägen vid Avesta Teater görs om med farthinder och
mitträcke, det blir även cykelställ samt laddningsställe för telefoner.
Vi gör även mindre ombyggnader av diverse busshållplatser med väderskydd,
belysning m.m.
Hållplatsen på Get Johannas väg-Brunnstigen är farlig, Emil tar det med sig.
Handikapparkeringarna utnyttjas av obehöriga, behövs tydligare skyltning på
vissa ställen påpekar föreningarna.
Cykelbanan mellan Karlbo-Brovallen kommer att få belysning i år, även mellan
Avesta och Bjurfors. Rutboleden och Mästerbovägen blir nästa år, även Högbo
får belysning på gång- och cykelbanor.
Asfaltering. Man kan inte tvinga markägare till att asfaltera men man kan påtala
problemen/önskemålen.
Belysning vid lekparken på Skillinggränd påtalades, Emil tar med frågan till
parkförvaltningen så även frågan kring lekparken vid Metropoolen. Det finns en
önskan om mer lekredskap för mindre barn ett tips är lådbilar, även bänkar
önskas.
Bussvärdarna blir kvar samt de som röjer sly.
Det behövs en grupp som arbetar med tillgänglighet tex vid dörrar, på bussar
mm. Carina Johansson bjuds in till nästa möte ang tillgänglighetsplanen.
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Ann-Christine Magnusson, socialtjänsten
Annexgatans personal har börjat sia anställningar och inflyttningen blir den
första oktober. Det är 9 lägenheter samt gemensamhets- och personalutrymmen.
Styrelsen har beslutat om inköp av en buss till LSS verksamheten/socialpsykiatrin som ska vara tillgänglig för gemensamma utflykter, matinköp m.m.
Socialtjänsten har svårt att rekrytera socionomer, vi har flera konsulter inne nu.
Vi har endast fått två st ensamkommande barn i år.
Susanne Berger, omsorgen
Ett av styrelsen beslutat projekt inom hemtjänsten ”Förtroendemodell” kommer
att starta i januari 2018 inom hemtjänsten i Horndal.
Det kommer att bli 36 äldreboendeplatser bredvid Balders, 21 i kö för äldreboende, vi har hittills i år klarat att tillgodose behoven. Vi har också haft
betaldygn för platser på lasarettet.
Vi har 72 st ensamkommande i nuläget. Hackspettsbacken i Horndal läggs ner
vid årsskiftet, de boende flyttas till Hedegården eller stödboenden.
Region Dalarna har beslutat om en gemensam tillnyktringsenhet inom sjukvården med en plats i Avesta, en i Mora och fyra platser i Falun.
Den 10 oktober blir det en Temadag kring ”Demens” med öppet hus mellan 1013 på Avesta lasarett och kl 18-21 i Avesta parken. Då kommer Alexandra och
Jane från tv-sända ”Sveriges bästa äldreboende”, det är gratis och alla är
välkomna.
Den tredje oktober har anhörigstödet bjudit in Anneli Wester till Avestaparken,
hon var här i våras och höll ett uppskattat föredrag om sitt liv.
Den 18 oktober blir det Äldredialog på Balders kl 18.00 och det är öppet för alla.
Kurt Kvarnström, Gamla Byn
GBAB har 38 pågående projekt.
Gamla Byn har flyttat sin administration till nya lokaler på Axel Johnssonsväg 73
med en ny entré inne på gården.
Bostadshusen på Annexgatan är nu färdigställda. Den 20 september får de första
sina nycklar, 2 st tvåor är i nuläget lediga för uthyrning.
Den 26 september blir det invigning av LSS-boendet på Annexgatan 5.
Balders hage, partnerupphandling är gjord. Det kommer att bli sju avdelningar
för 100 barn på nedre botten, 300 km2 kök och 36 äldreplatser. Synpunkter tas
fram hur man vill att det ska se ut. I vår börjar grävarbetet och till hösten 2019
beräknas bygget vara klart.
Badhustomten. Bassängen måste grävas upp och det blir p-garage under huset
som ska byggas vilket beräknas vara klart 2019-2020.
Ravinvägen i Krylbo. Grunden för de hus som stått där finns kvar och det blir
för dyrt att ta bort, en kostnad på 30 000 kr/km2.
Brinkbacken, Mattsbohöjden och Sågplan i Krylbo, där hoppas vi på externa
byggare.
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Månsbo gärde. En ny stadsdel behöver planeras och byggas på sikt.
Skogsbo skola byggs om.
Gymnastikhall vid Rågen byggs till.
Ny idrottshall som ska vara inflyttningsklar våren 2019 byggs vid Markusskolan.
Karlbo förskola räcker inte till.
Moduler finns det nu en hel del av på olika platser i kommunen.
Bruksklubben. Beslutat att det ska försäljas och är nu lämnat till mäklare,
intressenter utifrån finns.
Boende för äldre och unga prioriteras just nu.
Lars Isacsson, kommunstyrelsen
Politikens roll är att följa upp olika planer, tex byggplaner.
Revidering av Mål och budget i november, plusresultat i år också.
Det investeras mycket mera nu än för några år sedan.
Etableringarna går bra. Kapp Ahl i gallerian, lokalen mellan Swedbank och
Svenska kyrkans lokal är uthyrd och även lokalen i källaren som H & M hade
tidigare.
Det byggs på Markusgatan.
Stefan Sund har planer på att renovera Hotellet helt i Alvar Aalto tema. Gula
villan vill han riva och bygga en del av Aaltos Akropolis inkl konferenscenter.
Det finns två Aaltoritade hus i Sverige varav ett i Avesta och det andra i Uppsala,
V-Dala Nation.
Biltema bygger den största butiken i Dalarna här i Avesta med byggstart vid
årsskiftet och beräknad öppning i sept/okt 2018.
Näringslivet går bra i Avesta dock är kompetensförsörjningen ett problem. Fem
gymnasieutbildningar riktade mot bristyrken startas.
Ungdomsarbetslösheten sjunker, mer än 5 % enheter lägre i år.
Visionsnära stadsplanen finns på hemsidan där alla har möjlighet att påverka
t.o.m sista oktober. Johnssonstiftelsen bekostar planen.
Bostäder. Villatomter säljs och byggs på mer än tidigare. Från 2012 till 2017 har
det skett en värdeökning av bostäderna på 71 %.
Ombyggnaden av busshållplatsen vid Domarhagsskolan var ett medborgarförslag från skolans elevråd. Även innergården vid Karlfeldtsgymnasiet är ombyggd
med boulebana, sittplatser, gräsmattor m.m.
Ny hastighet i tätbebyggt område kommer att vara 40 km/tim och 30 km/tim
vid skolor.
3. Rapport från Landstinget
Sören Aspgren rapporterade.
Delårsrapporten positiv, 50 miljoner bättre än budget.
Mer satsningar på hälsa och sjukvård.
AT-läkarna rankar Avesta lasarett på andra plats i landet som arbetsplats.
Avdelning 3 ska renoveras.
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Sömnlab flyttar till entreplan, entreplan ska göras om.
14 000 listade på Avesta Vårdcentral.
Hörselmottagningen på Avesta lasarett är inte nedlagd. Det finns tyvärr inga
kvalificerade sökande till tjänsten som är ett ensamt jobb och det är lika till
ögonmottagningen.
Det satsas på ett mobilt team för vård i hemmet under hösten.
Det har varit en bra sommar för sjukvården i år, ansträngt men bättre än 2016.
På Falu lasarett statar under hösten ”vårdnära service” dvs alla sidoarbeten läggs
ut på ej sjukvårdskunnig personal. Det blir en tillförsel av ca 15 personer som
ska arbeta med detta på prov, det innebär att sjukvårdsutbildad personal frigörs.
Ambulanshelikoptern är fortsatt av vikt för länets befolkning och har räddat
många liv.
Landstinget utbildar sjuksköterskor och specialister i egen regi. 29 sjuksköterskor
är på gång, det har varit ett avhopp. Även undersköterskor har fått möjlighet att
utbilda sig till sjuksköterskor.
Öronmottagningen har inte svarat på mail som blev skickat före sommaren,
förra året kom ingen till handikappdagen trots löfte. Det handlar om tillit och
förtroende för landstinget, Sören tar upp det med politikern Elin Norén.
4. Handikappdagen 2017
Årets tema är ”Hörsel”. Det är klart med föreläsare, Monika Björkholm hörselpedagog, Emma Hedlund audionom och Karin Bennhult tolk. HRF bjuder på
fika, man får göra hörseltest, det blir även tipspromenad m.m.
En fråga från HRF: Tidningen ”Auris” kommer 8 ggr/år och den vill HRF
lämna på biblioteket men de tar ej emot den, varför? Vårdcentralen tar emot den,
Lars Isacsson tar med frågan till Mikael Westberg som är ansvarig för verksamheten på biblioteket.
Det blir ingen utdelning av Sesampriset i år, det finns inga kandidater.
Föreningarna vill framföra en uppmuntran till bussvärdarna.
5. Övriga frågor
1. Tillgänglighetsplanen, Carina Johansson bjuds in till nästa möte.
2. Det arbetas nu med ett nytt reglemente för de kommunala råden.
3. ”Framrutan” en intresseförening för strokedrabbade flyttar till seniorcentrum.
4. Språkcafé startar i Centrumkyrkan.

Nästa möte är den 17 november 2017
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