Anteckningar
Handikapprådet
Tid:

2018-02-23 kl 9.00-12.00

Plats:

Omsorgsförvaltningen

Närvarande:

Lars Isacsson (S) ordförande

Susanne Berger (S)

Laila Borger (S)

Stefan Palm ers V-Dala miljö o
bygg till 11.45

Irene Westlund HSO
Kristina Nielsen, FUB
Margareta Nord, Synskadads
riksförbund
Siv Elfvén ers Afasiföreningen
Cecilai Dresch, utredare
Eva Westling, 10.30-11.10
Anne-Sofi Hedström, sekr

Gerti Stenberg,
Reumatikerföreningen
Annette Borgstedt, Svenska
Diabetesföreningen
Solveig Hagelin, ers
Hörselskadades förbund
Anki Magnusson, socilatjänsten
Emil Forslund, tekniska till 10.30
Sören Aspgren, landstinget

Ärenden:
Ordförande hälsade välkommen.
1. Föregående mötes anteckningar
Föregående mötes anteckningar genomgicks och lades till handlingarna.
2. Information från verksamheterna
Cecilia Dresch, utredare
Ny tillgänglighetsplan 2019-2020
Äldrestrategin har fått nytt namn ”Program för äldre i Avesta kommun”.
Information om bakgrunden till den förra tillgänglighetsplanen.
Planen är att en arbetsgrupp från olika förvaltningar ska titta på vad som
fungerade resp inte fungerade med den förra tillgänglighetsplanen. Utmaning,
hur gör vi en tillsynsplan som efterlevs och hur säkerställer vi det. Det finns
mycket idéer, men hur omfattande ska den vara? Planen behöver vara konkret.
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Vi vill gärna ha med någon funktionshindrad i arbetsgruppen.
Handikapprådet beslutar att en referensgrupp från handikapporganisationerna
ska tas fram som ska vara med i arbetsgruppen.
Konsultverksamhet, för de som vill göra förändringar, kommer att finnas på
miljö- och bygg, det finns med i mål och budget.
Vid synpunkter och frågor kontakta Cecilia på tel: 645345 eller maila på
cecilia.dresch@avesta.se.
Emil Forslund, teknisk service
Förra året hade vi 7 snöröjningsutryckningar, i år har vi hittills varit ut 17 gånger.
Vid fem cm snö blir det prioriterad röjning och vid tio cm röjs allt. Vid storlarm
är det 27 enheter som är ute och röjer annars 22 enheter. Vi har haft nio sandningar på 14 dagar, det har aldrig gått åt så mycket sand som i år. Det har varit
en utmanande vinter men vi gör vad vi kan. Den kapacitet vi har är pga att det
inte finns så många som vill hålla på med snöröjning.
Entreprenören ska sköta tillgängligheten vid busshållplatserna. Vad som ingår
vid upphandling av snöröj-ning är lite luddigt men busshållplatserna ska vara
tillgängliga, tänk på att förtyd-liga det vid nästa upphandling. All snö körs nu till
Nordanö industriområde. Fastighetsägare ska röja 1,5 meter från sin fastighet.
Ett tips är att ha uppvärmning på upphöjningen i gatan mellan gallerian och
biblioteket för att kunna ta sig fram med tex gånghjälpmedel.
Handikapp-parkeringar: om ni har synpunkter så ring eller maila gärna Emil på
tel 645166 eller maila emil.forslund@avesta.se. Bakom Iris Blomsterhandel finns
ingen hk-parkering vilket skulle behövas och vid Kopparhallen blev hkparkeringen borttagen när vårdcentralen flyttade.
Ann-Christine Magnusson, socialtjänsten
Förra året genomfördes en brukarundersökning om nöjdhet inom daglig
verksamhet. Deltagandet var frivilligt och av 60 tillfrågade brukare så var det 53
som svarade. Verktyget tillhandahölls av SKL och undersökningen bestod av 10
frågor om självbestämmande, trivsel, bemötande och trygghet. I jämförelse så
ligger vi över övriga kommuner i landet i de flesta frågorna.
I fortsättningen kommer brukarundersökningen att genomföras vartannat år på
daglig verksamhet och vartannat år på gruppboenden.
Handlingsplan för fortsatt arbete när det gäller brukarnöjdheten är gjord.
Här nedan ser ni resultatet. Nio frågor redovisas då den tionde frågan var ”är du
tjej eller kille”.
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Eva Westling, vård och omsorg
Eva visade ritningar på nybygget i Balders hage. Det kommer att bli 36 boendeplatser på 4 avdelningar med 9 platser på varje avdelning på våning 2 och 3.
Lägenheterna är på 31 km2 . På våning 2 kommer det att finnas terapi- och
samlingssal och på våning 1 blir det förskola.
Susanne Berger, omsorgsstyrelsen
Fjärrstyrd tillsyn, fem kameror finns i kommunen men det finns ingen som vill
prova. Vi letar vidare, hör gärna av er om ni vet någon som vill prova.
Hedegården läggs ner pga för litet underlag.
31/3 läggs utslussningslägenheterna ner på Hedegården.
Renovering av äldreboenden är på gång, rummen renoveras kontinuerligt.
Gemensamhetsutrymmen renoveras nu. Förhoppningen är att alla boenden ska
renoveras i år.
Rekrytering av sjuksköterskor är fortsatt svårt, vi har ca 16 vakanser just nu. Vi
arbetar tillsammans med landstinget vid rekrytering av sköterskor.
Vi har extratjänster ute på våra enheter som läser undersköterskeutbildning på
distans.
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Laila Borger, Gamla Byn
Bokslut: GBAB + 8,4 miljoner, Avesta industristad + 4 miljoner
De 127 lägenheterna på Annexgatan i Krylbo är fulltecknade.
GBAB har för närvarande 1 vakans på 2 lägenheter varav 1 evakueringslägenhet.
Vakansgraden ligger nu på 8,5 % .
Ollarsbo 19, gamla GBAB:s lokaler. Där är det förskola nu men IT-enheten ska
flytta in där.
I Returtex lokal i Koppardalen blir det en ”paddelhall” nytt avtal är tecknat.
1066 km2 är uthyrt och det finns intressenter för resten också.
Kontor och Miljös gamla lokal är delad i två delar och den ena delen är uthyrd.
På Bryggaregatan blir det trafikskola from 1 mars.
På gamla badhustomten blir det hyreshus i ett L, den ena delen med 4 och den
andra med 5 våningar. Det blir ca 70 lägenheter varav hälften blir trygghetsboende. Vi tittar nu på parkeringsfrågan, om det blir parkering i källaren så
kostar varje p-plats 600 000 kr så vi undersöker andra alternativ. På bottenplan
blir det lokaler för skola och omsorg.
Nya tjänster: en receptionstjänst är tillsatt + en elektriker med behörighet samt
en rörmontör.
Stefan Palm, miljö och bygg
Vi har nu åtta vakanser i olika befattningar på förvaltningen.
På tisdag tas beslut om bygglov för Biltema, markarbeten påbörjas i slutet av
mars.
Lars Isaksson, kommunstyrelsen
Ett plusresultat i kommunen på 50,6 miljoner.
Googleetableringen. Vi har sålt marken till DC International. Av 109 hektar så är
avverkningen av 40 hektar påbörjad. Den 31 augusti ska marken vara klar för
etablering. Mellanskog ska sköta avverkningen. Entreprenören har ansvar för
sprängning.
1000-1500 boendeplatser för byggnadsarbetarna behövs samt matställen m.m.
På Dalergränd vill man bygga kedjehus och vid Klosterskolan enplansboenden.
Många är intresserade av tomterna vid Skvallertorget, Corneliusgatan samt
Mattsbohöjden.
Åsbostugorna ägs numera av Asur.
3. Rapport från Landstinget
Sören Aspgren rapporterade.
Årsresultatet blev + 246 miljoner och hela skulden är avbetalad.
Budgeten ligger på 107 miljoner för 2018.
Extrapengarna från regeringen ska satsas på:
- Sparförslaget halveras till 32 miljoner
- 10 miljoner på missbruksvården
- 9,5 miljoner till urologin, köerna i Borlänge och Mora ska betas av.
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- Medicinsk utveckling 40 miljoner
- Utöka smärtrehab 3 miljoner
- Nytt avtal för ambulansen
- Sjuksköterskor-undersköterskor 15 miljoner
- OB ersättning
- Ambulanshelikoptern 9 miljoner
- Fri kollektivtrafik för blodgivare (övriga länet)
- Kirurgen i Mora
”Nära vård i södra Dalarna” vill bygga sjukhus i Avesta
Vårdcentral Avesta har nu fem egna läkare och till sommaren sju egna läkare.
Två Vårdcentralchefer slutar.
Antalet listade på vårdcentralerna rör sig inte så mycket nu, dock en liten ökning
av patienter från Västmanland.
Den 31 januari skulle det ha kommit ett besked ang ögonmottagningen men det
har det inte gjort än.
Tillnyktringsenhet öppnar med en plats i Avesta, en plats i Mora och fyra platser
i Falun.
Ny lagstiftning samverkan kommun – landsting. Patient gul, grön, röd –
gradering vid utskrivning av patienter, gul=litet hjälpbehov, grön=lite mer
hjälpbehov och röd=omfattande hjälpbehov.
4. Handikappdagen 2018
Handikappdagen i år blir den tionde oktober och ämnet blir ”Tillgänglighet”
5. Övriga frågor
-Inbjudan till medborgardialog för äldre delades ut
-Info ang röstnings- och vallokaler till höstens Riksdag, Kommun och Landstingsval. Stadshuset gäller inte längre, utan istället kommer Centrumkyrkan,
Kungsgatan 23 att användas.
Nästa möte är den 25 maj

