Anteckningar
Funktionshinderrådet i Avesta
Tid:

2018-05-25 kl 9.00-11.30

Plats:

Omsorgsförvaltningen

Närvarande:

Lars Isacsson (S) ordförande till
11.20

Susanne Berger (S)

Mikael Westberg (S) till 11.00

Irene Westlund HSO

Kurt Kvarnström (S)

Kristina Nielsen, FUB

Gerti Stenberg,
Reumatikerföreningen

Annette Borgstedt, Svenska
Diabetesföreningen

Ulla Nyberg, Hörselskadades
förbund

Inga Markfjärd, Afasiföreningen

Margareta Nord, Synskadads
riksförbund

Ramon Peréz, utredare

Patrik Sundin (S)

Anki Magnusson, socilatjänsten
Anne-Sofi Hedström, sekr

Ulla Bäckström, ers Hjärtlungsjukas föening
Britt-Marie Färje, kommunkansliet
Sören Aspgren, landstinget till
11.10
3 skrivtolkar

Ärenden:
Ordförande hälsade välkommen.
1. Föregående mötes anteckningar
Föregående mötes anteckningar genomgicks och lades till handlingarna.
2. Information från verksamheterna
Ramon Peréz, utredare
Tillgänglighetsplanen. Remisstiden har förlängts till 16 oktober.
Funktionshinderrådet (FRIA) kommer att kallas när remisserna har kommit in.
Ett förslag från rådet är att alla förslag som kommer in prövas mot tillgänglighet,
FRIA är remissinstans för denna fråga. Tillgänglighet på teaterlokaler, det är inte
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alltid som skådespelarna har mikrofoner så att alla kan höra. Även valpresentatörerna på gågatan ska ha mickar för tillgänglighet.
Ramon finns på kommunkansliet så ta gärna kontakt med honom i frågor om
tillgänglighet på tel. 0226-645009 eller ramon.perez-cortes@avesta.se
Trappen ner till Koppardalen har trasiga trappsteg, det finns förslag att lösa det.
Britt-Marie Färje, utredare
Britt-Marie presenterade det nya reglementet för funktionshinderrådet,
pensionärsrådet samt ungdomsrådet. HSO utser vem som ska företräda
föreningarna i rådet. Endast den som är vald till ordinarie ledamot eller vald till
ersättare har yttranderätt i rådets möten.
Lars Isacsson, föredrog teknisk service
Sandupptagning. Sandupptagaren gick sönder, därför blev det förseningar. Nu
arbetas det både på kvällar och helger för att komma ikapp och snart är man klar
med sandupptagningen. Prioriterade områden är utanför offentliga lokaler. Man
får gärna höra av sig till Emil Forslund på tel. 0226-645166 eller maila till
emil.forslund@avesta.se om man har några frågor kring detta. Man arbetar även
2-skift för att laga sk. ”potthål” som blivit i vägarna efter vintern.
Ann-Christine Magnusson, socialtjänsten
Daglig verksamhet. Vi har nu brukare som är på Rusta, Willys och Ö&B de delar
på en handledare vilket fungerar väldigt bra. Handlarna är också väldigt positiva,
även Biltema är kontaktade.
Sportparken vid Metropoolen nyttjas av daglig verksamhet på fredagseftermiddagar vilket de tycker är väldigt positivt.
Tisdagen den 29 maj är det öppet hus på Krylbogruppen mellan 16.00 - 17.30
med bla. visning av sinnesrummen. Inbjudningsblankett delades ut, välkomna till
detta tillfälle.
Susanne Berger, omsorgsstyrelsen
Vi har en tuff ekonomisk situation just nu pga externa placeringar samt ökande
försörjningsstöd. Revisorerna ska på vår begäran granska arbetet för att ev hitta
andra lösningar.
Ökad psykisk ohälsa påverkar måendet och då kommer droger in i bilden.
Samarbete finns med landstinget kring ungdomars psykiska ohälsa. Det är tyvärr
väldigt lätt att få tag på droger idag. Alkoholdebuten var tidigare förr men idag är
det fler som använder andra droger, därför går det snabbare utför med hälsan.
Det kan ev bero på den lätta tillgängligheten av droger.
Balders hage får 36 nya platser på 4 avdelningar, för närvarande är det bara 1
person som står i kö för äldreboendeplats.
30 nya trygghetslägenheter är det planerat att bli på badhustomten.
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Vikariefrågan ser lugnare ut inför den här sommaren pga 3 semesterperioder. Vi
kommer att behöva 70-80 färre vikarier i år. Det fattas fortfarande 17 sjuksköterskor men det ser ändå lugnare ut än tidigare år.
Hemtjänsttimmen som varit stressande för personalen tas bort from 180701.
Budgeten har lagts ut på enheterna.
Projektet Förtroendemodell hemtjänst. Personalen får själva ta fram en ny
arbetsmodell för hemtjänsten, inga andra (politiker) är med och styr. Det är lägre
vikariekostnader pga att man löser mycket själv, sjukskrivningarna är 3,3 % och
snittet ligger på 8,8 % så det är positivt.
Mikael Westberg, bildning
Mycket satsas på sport och kultur just nu.
Det ska även bli ett ökat stöd till barn som behöver det.
Det riktade statsbidraget, och det är mycket pengar, vet vi i dagsläget inte vad det
ska användas till, kriterier kommer att komma. Vi kommer även i år att ha
avgiftsfri simskola och lovaktiviteter som finansieras med statsbidrag.
Avesta Art har startat för 17:e året .
Delar av kulturskolan har flyttats till fd baptistkyrkan i korsningen Corneliusgatan/Prästgatan.
Beslut ang flytt av Jularbomuséet kommer i juni, ev förläggs det vid Grytnäs
gammelgård. Det kommer att bli en nybyggnation ev av ”google-skog” utanför
grindarna pga K-märkningen. Caféet blir inte kvar om ingen vill driva det,
kommunen kommer inte att göra det.
Förskolan på Rågen invigs i juni efter ombyggnationen.
Det är fullt i våra grundskolor. Markusskolans barn erbjuds plats på
Bergsnässkolan pga att områdena görs om. Ny skola behövs i Skogsbo.
Vi arbetar för färre barn i barngrupperna, vi har den 4:e högsta lärartätheten i
landet.
Pga att fler elever vill gå på gymnasiet på hemmaplan så kan vi för första gången
tvingas säga nej till elever utifrån.
Många har ej behörighet att söka nationella program.
40 ungdomar går yrkesutbildningsprogram och nästan alla har jobb trots att de
bara gått 1 år av 2. Företagen gör kravspecifikationer till platserna.
Fordonsutbildningen har samarbete med företagare på orten.
Collage, företagsbelagd utbildning. Företagen har ej klivit fram som vi ville men
nu börjar de göra det, Outokumpu har kallat till ett möte nu.
Patrik Sundin, Avesta vatten & avfall
Ledningsförnyelseplanen. Krylbovägen är klar i mitten av juni. Myrgatan klar i
början av juli. Utredning pågår om ny ledning Dicka –Horndal.
Avfall. Sluttäckningen av Karlslund går mot sitt slut. Mark mitt emot Karlslund
är inköpt för en permanent station längre fram.
31 juni öppnas den nya återvinningsstationen vid Ollo i Krylbo.
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En ny projektledare har anställts och börjar den 3 juni. 12-13 juni blir det möte
ang strategifrågor. 250 miljoner ska investeras fram till 2021, ev ökar vi takten
beroende på vad som händer med google.
Sophantering. Det finns ny teknik som känner av när sopkärlet blir fullt och
behöver tömmas, man kan då gå ifrån tömning på bestämda dagar.
Vattenfrågan i Hede. Det blir inget nytt verksamhetsområde nu, ev kan de
koppla på sig på den nya ledningen senare.
Miljöstationerna: vem har tillsyn på dem? Det är inte kommunen som sköter det,
det klagas över hela landet på skötseln av dessa stationer. Det finns att telefonnummer på containrarna så ring dit för att framföra synpunkter.
Kurt Kvarnström, Gamla Byn
Byggnationer. Ca 35 olika projekt på gång.
Industristaden har 5 % tomma lokaler.
Arbetsförmedlingen flyttar till Koppardalen ovanför restaurangen och
skattemyndigheten samt försäkringskassan hyr av arbetsförmedlingen.
Ytterligare förfrågningar finns till Koppardalen.
En fråga från rådet. Blir det någon beställning till Dalatrafik på linje ner till
Koppardalen? Det är en tillgänglighetsfråga. Svar – vet ej i nusläget men
parkeringsområdet kommer att ses över.
Det har varit lyckade reparationer på våra äldreboenden. Alla boenden ska gås
igenom utan att de äldre ska behöva flytta. Gamla Byn bjuder på tårta på varje
ställe när reparationerna är klara.
Gymnastikhallen vid Markusskolan håller tidplanen.
Balders hage. GBAB leder projektet men huset tas över av kommunen när det är
klart vilket beräknas till slutet av 2019.
Badhustomten. Tanken är att det ska bli både seniorcentrum, trygghetsboenden
och vanliga lägenheter.
Lars Isaksson, kommunstyrelsen
Handikapprådets namnändring till Funktionshinderrådet i Avesta förkortat
FRIA är taget i kommunfullmäktige den 23 april 2018.
Trygghetsfrågor. Krylbo har mycket våldsbrott och drogmissbruk. Det är inte
Avestaungdomar som begår brotten utan aktiva missbrukare har flyttat in och de
kan stå för 80 % av våldsbrotten i en kommun.
Klotter. Sportparken har blivit nerklottrad men polisen har en bra bild av vilka
de skyldiga är, det är inga ungdomar utan vuxna män ofta från andra orter.
Det blir simskola för 400 barn vilket verkligen är en trygghetsfråga, det blir även
andra trygghetsskapande sommaraktiviteter. Ny fritidsgård i Åvestadalskolan,
nya lekplatser i Krylbo, ny belysning, borttagning av buskar m.m.
Ny konstgräsmatta i Krylbo blir klar om någon vecka.
Lerbäcksleden ansluts till rondell vid Källhagen, då behöver inte den tunga trafiken gå på Stationsgatan.
Ny parkplats vid Konsum i Krylbo.
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Det ska bli simkurser för vuxna nysvenskar.
102 lägenheter är på gång – privata aktörer och minst 70 på gång – GBAB.
Lars redogjorde för alla tomter och tilltänkta byggprojekt.
Snart är det inflyttning i nybygget på Markusgatan.
Avesta Art har sedan starten haft 250 konstnärer som ställt ut och det har varit
500 000 besökare hittills.
Vicentparken har öppnat för säsongen.
Biltemabygget är igång
Google. Avverkningen är nu klar och stubbar tas nu bort. Google bygger nu
infartsvägar, det ska vara klart för inflytt när beslutet är taget.
Ekonomi. Ökade behov inom socialtjänst och äldreomsorg. Det är ett hårt jobb
att hålla budget tex. 22 miljoner mer till omsorgen nästa år och 15 miljoner till
bildning.
Balders hage finansieras nästan helt med egna medel, inga lån-inga räntor.
I Vicentparken kan du få guidning i din smartphone vilket du nu också kan få på
Avesta Art i Koppardalen.
Tekniska utskottet gör en resa i kommunen varje år och i år träffade man
städenheten där det arbetar 140 personer.
Lokala entreprenörer arbetar med nya marknadsplatsen som blir på kopparstråket, från lilla torg ner mot Koppardalen.
Ny cykelbana blir det från Biltema mot Nordanö och Brogård.
Odlingslotter i Krylbo
Nya väderskydd vid busshållplatserna
Nya bänkar som är solcellsdrivna där du även kan ladda mobilen.
Nya designade papperskorgar som ”säger till” när det är dags att tömma.
Robotgräsklippare har inköpts till Björkhagens innergård.
Alla kommunala lekplatser har upplysning med adress och vart man ringer om
något är fel samt kordinatornummer.
Nya utbildningen att ta motorsågskort har genomgåtts av 12 personer, 100
personer har utbildats sen starten.
3. Rapport från Landstinget
Sören Aspgren rapporterade.
Krisen i landstinget har planat ut, kvartal 1 2018 visar positiva resultat.
Det är svårt att få tag på personal så tyvärr så kommer avdelningar att få stänga i
sommar.
Avesta. Anniken Kringstad kommer att vara projektledare i ”Nära nya vården”
som kommer att vara mera tillgänglig för patienterna, i det ingår också det
mobila teamet.
Digitala vårdcentraler finns tillgängliga för alla.
Om ni besöker ”Min vård” så har de tillgång till era journaler. De privata
alternativen har ej den tillgången så de kan ej se vad som varit tidigare.
Avdelning 3 är nyrustad och inflyttningsklar.
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Avdelning 10 byggs om, även entrén.
Ögonmottagningen. Läget är detsamma, det finns ingen personal. Skulle vara bra
om man kunde göra någon samordning av skjutsar till ögonmottagningen i
Falun.
Hjälpmedel – vart vänder man sig tex gällande snarkmaskin.
Avgifter har diskuterats i hjälpmedelsrådet och ses nu över. Hur blir det med
hörapparater, borde inte det ingå i 150 kr som andra hjälpmedel? Bjud in
representant från LD hjälpmedel till mötet i september.
4. Handikappdagen 2018
Handikappdagen i år blir den tionde oktober och ämnet blir ”Tillgänglighet”
5. Övriga frågor
- Hur hanterar vi remissyttrandet för Tillgänglighetsplanen? Annette Borgstedt,
Kristina Norman och Kristina Nielsen får i uppdrag att läsa igenom
tillgänglighetsplanen och lämna förslag till nästa möte för yttrande.
- Remiss - Medborgarförslag från Jerry Harrysson ang ordet brukare. Förslag till
yttrande tas på HSO i juni. Nästan alla rådsmedlemmar på dagens möte tycker
att ordet brukare är gångbart. Beroende på tidpunkt så får HSO skicka in det
annars tas det på nästa möte.
- Koderna på Rågen behöver bytas, stöld av kläder har förekommit.
- HSO har bytt namn till Funktionsrätt Avesta.
Nästa möte är den 14 september

