Anteckningar
Funktionshinderrådet i Avesta
Tid:

2018-09-14 kl 9.00-12.00

Plats:

Omsorgsförvaltningen

Närvarande:

Lars Isacsson (S) ordförande till
10.10

Susanne Berger (S)

Maria Andersson (S) till 9.40

Blerta Krenzi (S)

Laila Borger (S)

Gerti Stenberg,
Reumatikerföreningen

Irene Westlund HSO
Kristina Nielsen, FUB
Annette Borgstedt, Svenska
Diabetesföreningen

Patrik Sundin (S)

Solveig Hagelin, ers
Hörselskadades förbund
Siv Elfvén, ers Afasiföreningen

Iva-Bell Nilsson, Hjärt- lungsjukas Sören Aspgren, landstinget
föening
Tomas Nyberg
Anne-Sofi Hedström, sekr

Ärenden:
Ordförande hälsade välkommen.
1. Föregående mötes anteckningar
Föregående mötes anteckningar genomgicks och lades till handlingarna med en
rättelse av ett namn. Under punkt 5 står det Kristina Nordman men det ska vara
Kristina Nord.
2. Information från verksamheterna
Maria Andersson, bildning
Renovering av Åvestadalskolan blev tyvärr inte av pga för dyra anbud.
102 ansökningar om att få driva företag har inkommit till Karlfeldtsgymnasiet
vilket är nytt rekord.
82,4 % av våra egna ungdomar i Avesta väljer att gå på Karlfeldtsgymnasiet, i
riket är det 53,8 % som går på gymnasiet i sin hemkommun.
Flytten av Jularbomuseet blir till Grytnäs gammelgård.
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Besparingen inom kulturskolan drivs ej igenom.
Anna-Lena Pligg blir ny fritidschef from första oktober.
Sportoteket flyttar till Blå villan vid Avestavallen efter utbyggnad.
Det har beslutats om ett nytt regelverk för uthyrning av Avestaparken, det ligger
på hemsidan.
Årsprognos har lagts på minus fem miljoner på bildning.
Blerta Krenzi, miljö- och bygg
Av 10 vakanser före semestern så är det nu bara tre kvar.
Ny plan- och byggchef har anställts, Stina Björkholm. Intervjuer hålls nu för
övriga tjänster.
Ekonomi: prognosen ligger på + 500 000 vid årets slut pga vakanser under året.
Krylbostäder: kallt i lägenheterna, maskiner som inte fungerar m.m. vi har även
haft diskussioner om lagstiftning med dem.
Patrik Sundin, Avesta vatten & avfall
Ekonomi: + 1,7 miljoner i maj, prognos + - noll även i år.
Vi arbetar vidare med lednigsförnyelseplanen. Horndal, Jularbo-Dicka är på
gång, markägare är kontaktade.
En genomgång av vattenverken är påbörjad.
En ny avfallsstation öppnades 30 juni i Krylbo och den fungerar bra. Fortsatt
sluttäckning av Karlslund som ska vara klar i slutet av 2019. Tomten mitt emot
Karlslund som kommunen köpt in kommer att användas för lagring av täckmassor.
Kundfunktionen-servicecenter fungerar bra.
Mikael Pettersson som arbetat hos oss tidigare kommer tillbaka.
Laila Borger, Gamla Byn
Avesta Industristad AB
Ekonomi: prognos på + 1,6 miljoner.
Kontorshotellet i Koppardalen är uthyrt till 88 % och nya hyresgäster är på gång.
Bla så vill en person öppna en smedja i Gamla ställverket.
Investering på 2,5 miljoner för anpassning av lokaler ska göras i Bagheeras
lokaler, Haglöfs lokalyta ska avskiljas med en vägg.
Vakansgraden är nu ca 6 %.
Gamla Byn AB
Ekonomi: + 3 miljoner
Åvestadalskolans renovering blev ej av ev blir det i början på nästa sommar. Anbuden låg 25 % över det vi hade räknat med.
Vakanser, vid månadsskiftet augusti-september fanns fyra lägenheter varav en
tillhörde omsorgen.
Fönster på kontorsplanet ovanför biblioteket är bytta till en kostnad av 1,6
miljoner.
I Jularbomuseets lokaler ska det bli två eller tre lägenheter.
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Badhustomten, det är stoppdatum för anbud i september.
Lönngränd i Krylbo. Där startas planen upp nu och ska vara klar 2019, det blir
GBAB som bygger där.
Två personer har nyanställts, en uthyrare och en mark- och anläggningstekniker.
Gästparkeringen vid rågen behöver tydliggöras, Laila tar det med sig.
Nästa styrelsemöte blir den 25 september.
Lars Isacsson, kommunstyrelsen
Valet. På kommunal nivå så blev det inte så stora förändringar, det blir helt klart
nästa vecka. Av 41 platser i fullmäktige så fick S 19 V 2, M och SD gick fram MP
åkte ur och Kommunlistan försvann. Styrelseordföranden sitter kvar året ut, på
fullmäktige den 22 oktober väljs valberedning och presidiet.
I landstinget blir det ev majoritetsskifte. Förhandlingar pågår nu mellan alliansen,
dalarnas sjukvårdsparti och ev miljöpartiet.
På riksplanet är det jämt lopp så vi får se hur det blir.
Diskussioner pågår i styrelsen om asfaltering och ledningsförnyelse.
Sammanhållna gång- och cykelvägar mellan Mästerbovägen och Skogsbo invigs
nästa vecka.
Det kommer att bli en vägbula på Myrgatan utanför omsorgshuset innan arbetet
är klart.
Skisser på arbetet i Stadshusparken finns hemsidan. Arbetet ska vara klart i höst
med sittytor, vattenlek, retrogrejer m.m. Torghandeln flyttas till Kopparstråket.
I den visionära stadsplanen finns en ny storgata bakom Coop och bort mot
Avestagallerian där gångfartstrafik kommer att tillåtas. Det ska även bli
parkeringsdäck där, vi vill gärna ha handel i centrum.
Dalahästen i Åsbo byggdes av kommunen och invigdes i december 1989 i 30
graders kyla och ägs nu av det danska bolaget Röd och Vit Förvaltning. Bolaget
kommer att rusta och måla hästen innan kommunen tar över den och 350 m2 för
en krona.
Bygget av Biltema rullar på och håller tidplanen.
Bostäderna som Stefan Sund byggt på Markusgatan är klara för inflyttning och 7
av 11 lägenheter är kontrakterade.
Samhällsbolaget har köpt Bolunden. Bolaget var 2017 Sveriges bästa fastighetsbolag.
Dalergränd är sålt, halva till Sambygg och ev andra hälften till ett Stockholmsföretag. Det blir ev penisionärsvillor som byggs där.
Google. Förhandlingarna går bra. Vägen in till området, som börjar byggas i
november och ska vara klar i maj 2019, betalas till 75 % av Google.
Just nu görs en inventering av elföretag, hotell, catering mm. Mycket konsulter är
nu på plats och undersöker marken, det är 10 meters höjdskillnad där avverkningen är gjord.
Susanne Berger, omsorgsstyrelsen
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En inventering av LSS-boenden är gjord, behoven ökar. Idag väntar 3 st på
gruppbostad och 2 st på servicebostad.
Förslag i styrelsen att omvandla Idalunden till gruppbostad LSS med 5-6 platser.
Det är inte optimalt men det är den snabba lösningen just nu. Förvaltningen
måste projektera för fler gruppboenden, nybyggnation för ungdomar. Vi har
flera unga med autismprognoser därför ska varje boende få egen entré i de nya
boenden som kommer till.
Placeringar av tunga missbrukare har ökat under sommaren. Det blir ev en
utbyggnad av Malmgården med 6 platser varav två med egen entré för kvinnor.
Försörjningsstödet är högt och ökar. E-ansökan på nätet införs nu i höst. Man
kan få hjälp med ansökan på servicecenter. I januari drar SKL igång ett nationellt
projekt ang försörjningsstöd i 26 kommuner.
Av 49 instegsjobbare så är 33 nu färdiga undersköterskor. Vi har 32 extratjänster
i förvaltningen och av dessa så har minst 10 st påbörjat undersköterskeutbildning.
Syn- och hörselinstruktör. Går ej att få tag på vikarie till sommarperioden,
arbetsterapeut måste först tillgodoses enl lag. Syn- hörselinstruktör är ej
lagstadgat det är en tjänst vi som enda kommun i länet tillhandahåller ändå.
Gäller 2 timmar även på handikapparkeringarna, Emil Forslund bjuds in till nästa
möte.
Riksfärdtjänst: hur kommer den funktionshindrade upp på tåget? När anslutningsresa beställts möter tågvärden upp vid taget då? Bjud in någon från riksfärdtjänsten till nästa möte.
Blankett för medborgardialog för äldre den 3 oktober delades ut.
3. Rapport från Landstinget
Sören Aspgren rapporterade.
Det har varit en fin sommar och så har det varit val så informationen har varit
väldigt stilla. Sommaren har fungerat men det har varit ansträngt. Väntetider
beror på personalbrist. Hyrsköterskor eller inte, det är frågan.
Avesta vårdcentral. Svårt att rekrytera men läkarsituationen är bra och det beror
på AT-läkarnas omdöme om vårat lasarett, det är sjuksköterskor som det är
problem att få tag på.
Av 39 sjuksköterskor som utbildats i egen regi så har 38 tagit examen, även
undersköterskor utbildas i egen regi.
I Falun pågår ”Vårdnära service” det är ej vårdutbildad personal som utför uppgifter som städning m.m. detta ska sjösättas i hela länet.
Bristen på audionomer gör att det är en väntetid på 38 veckor på att få komma
till hörcentralen.
Vårdcentralen börjar med självincheckning på prov, de som har frikort kan göra
det.
Pilotprojektet ”Nya nära vården” (omvårdnad lite längre i hemmet) pågår med
Anniken Kringstad som projektledare.
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Handikappdagen i oktober, Astma-allergi, ett glömt område inom tillgänglighet.
Jenny Lerström, LD-hjälpmedel
Presentation, har arbetat som avdelningschef sedan 2005.
Alla hjälpmedelsfrågor hanteras i Borlänge samt en liten filial i Mora. Vi jobbar
på uppdrag av arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor m.m. Som
privatperson kan man komma och handla i butiken eller ställa frågor, det
kommer ev att öppnas en butik i Avesta.
Sömnlabb i Avesta kontaktas vid utskrift av c-papp eller a-papp. Kostnaden på
150 kr/mån är ett politikerbeslut.
Avgifter för hörapparat är ett politikerbeslut och ligger inte i högkostnadsskyddet. Det är olika avgifter beroende på var man bor i landet, det kan vara
stora skillnader men Dalarna ligger i framkant. I tex Gävleborg får du själv köpa
din rollator men i Dalarna får du den.
Det går trögt med trygghetskameror i länet, 2-3 st är ute i Avesta. Det är bara för
dem som har enbart tillsyn på natten, Jenny visade en kamera. Det är biståndsbedömarna som beslutar om detta och det ska ingå i maxtaxan. Hur ofta och hur
länge kameran ska vara på ska man vara överens om. Det ska också vara
överenskommet vad man ska göra om brukaren inte är i sängen när man tittar i
kameran. I Avesta utför sos-alarm tjänsten, andra har hemtjänsten eller andra
aktörer som sköter det. Det är två simkort i nätdelen med olika operatörer om
en skulle falera, det finns också en batteridel som klarar en natt. Kostnaden är
267 kr/mån, samma som vanlig tillsyn här i Avesta.
Alla kommuner i Dalarna har gått ihop med landstinget för att göra upphandling
av kameror, som leasas, det är vi först i landet med. Det loggas noggrant vem
som tittar och när man tittar, man har ett bestämt tidsspann när kameran är
öppen för tillsyn, resten av tiden är den stängd.
På hjälpmedelsdagen den 21 september är det öppet hus mellan 10-15 på LDhjälpmedel i Borlänge.
4. Handikappdagen 2018
Handikappdagen i år blir den tionde oktober och ämnet blir ”Tillgänglighet”
Lars Isacsson pratar med Ramón Pérez Cortés om han kan komma och prata
om tillgänglighetsplanen.
Sören kollar om det finns någon från landstinget som kan komma och prata om
allergi.
Höra med Sara Ekström på servicecenter om någon därifrån kan komma och
prata om tillgänglighet.
Tillgänglighetspriset. Folkare Begravningsbyrå är nominerade, rådet beslutar enl
förslag.
5. Övriga frågor
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Styrelsen i Funktionsrätt Avesta (HSO) fick i uppdrag att skriva ett yttrande ang
tillgänglighetsplanen och maila den till Anne-Sofi Hedström för vidarebefordran
till kommunkansliet för diarieföring.
Medborgarförslag från Jerry Harrysson ang ordet brukare. Rådet beslutar att
ordet brukare är gångbart och avslår därför Jerry Harrysson förslag. Anne-Sofi
Hedström och Susanne Berger får i uppdrag att skriva ett yttrande och skicka in
ang detta.
Nästa möte är den 30 november

