Anteckningar
Funktionshinderrådet i Avesta
Tid:

2019-05-03 kl 9.00-12.00

Plats:

Omsorgsförvaltningen

Närvarande:

Susanne Berger (S) ordförande

Lars Isacsson (S)

Johan Thomasson (M)

Mikael Westberg (S)

Anna Perman (S)

Kurt Kvarnström (S) 10-12

Irene Westlund Afasiföreningen
Kristina Nielsen, FUB

Gerti Stenberg,
Reumatikerföreningen till 10.30

Ulla Bäckström, Hjärt- lung
föreningen

Margareta Nord, Synskadades
förbund

Hans Larsson,
Tomas Nyberg, Hörselskadades Diabetesföreningen
Annette Borgstedt,
förbund
Diabetesföreningen
Abbe Ronsten, region Dalarna
Siw Elfvén, Afasiföreningen

9.00-11.40
Cecilia Dresch, utredare 9.009.30
Annelie Pihlgren, Habiliteringen

Kerstin Lundh, region Dalarna
9.00-11.40
Emil Forslund, Tekniska 10.3011.00
Ann-Christine Magnusson,
socialtjänsten 10-12
Anne-Sofi Hedström, sekr

Ärenden:
Ordförande hälsade välkommen.
Eftersom vi hade en del nya med på mötet så blev det en presentationsrunda.
1. Föregående mötes anteckningar
Föregående mötes anteckningar genomgicks och lades till handlingarna.
2. Information från verksamheterna
Cecilia Dresch, utredare
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Tillgänglighetsplanen är inskickad till politiken. Kommunstyrelsens arbetsutskott
har behandlat den men vill ha en presentation innan den går vidare, planen ska
gälla från 2020. Fundering om den ev kan bli en presentation på handikappdagen
i höst. Focusgrupp finns för yngre, med focus speciellt på funktionshindrade
barn/ungdomar, men ingen focusgrupp för äldre pga att det redan finns ett bra
tillgänglighetstänk för den gruppen.
Lars Isacsson, kommunstyrelsen
Det är budgettider och idag är det budgetdag för FANS-kommunerna.
Årsredovisningen i måndags visade ett plusresultat på nästan 23 miljoner.
Idag var det invigning av nya Markushallen med program av eleverna själva.
Eleverna har varit utan gymnastikhall i 4 år och har gått 4 varv runt jorden för
att ha idrott i andra lokaler.
På gamla badhustomten, granne med omsorgshuset, ska det bli bla. trygghetsboende.
Stadshusparken ska stå färdig i mitten av juni. Sex miljoner är satsade på projektet som bla kommer att innehålla vattenlek, retrodel samt konstverket
”Droppen” i rostfritt stål som är skänkt av Jernkontoret. Man kan gå in på
avesta.se och titta på ritningar på detta och man kan även se ett asfalteringsschema för vägarna i kommunen.
Avesta firar 100 år i år och det ska firas. Första gången Avesta blev stad var 1641
men vi blev av med stadsrättigheterna och fick dem på nytt 1919. Tusen
personer var med på jubileumsmiddagen varav två kvinnor. Det kommer att vara
flera aktiviteter under året men den stora festen kommer att vara den 31 augusti.
Axel Axelsson Johnsson ska då få en platta på lilla torg i år och Viveka Axelsson
Johnsson kommer att vara med och avtäcka den.
Nästa vecka är det företagardagar här i Avesta. Avesta ligger på sjätte plats av
290 kommuner i SKL:s mätning Insikt som mäter företagsklimat. 587 fler
arbetstillfällen i kommunen jämfört med förra året.
299 barn föddes i kommunen 2018, Avesta var en av 3 kommuner i Dalarna som
hade fler födda än avlidna.
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. 40 % vill bo och arbeta i Avesta, sin
hemkommun, vilket är dubbelt mot riksgenomsnittet. Även de som vill fortsätta
att studera på universitetet är fler i våran kommun än riksgenomsnittet.
Ann-Christine Magnusson, socialtjänsten
Anna Nurmilehto kunde inte komma denna gång men bjuds in till nästa möte.
Olika boendeformer
Trygghetsboende är en boendeform där det ej krävs några beslut för att få bo på.
Gemensamhetslokal ska finnas, man måste vara över 65 år och man köar hos
Gamla Byn. Inga insatser ingår men man kan ha hemtjänst som man ansöker om
hos behovsbedömaren för området.
För särskilt boende krävs det beslut av behovsbedömare.
Biståndsbedömt boende, ev beslut i sommar.
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Önskan om att en broschyr görs av de olika boendeformerna.
Seniorcentrum
Hur fungerar det idag? Det har blivit färre besökare delvis gå grund av naturlig
avgång, men det finns även fler aktiviteter att besöka, personalbyte och en del
har inte uppfattat att busshållplatsen har kommit tillbaka igen efter gatureparationen. Aktivitets TV:n finns där, ev blir det samarbete med andra verksamheter
på sikt.
Terapiverksamheter
Beslut att ta bort 1,2 tjänster, 3 tjänster kvar som servar särskilt boende och
trygghetsboende. Verksamheten blir kvar i mindre omfattning avdelningsvis.
Rågen-Kornknarren bordlades till nästa möte.
Emil Forslund, teknisk service
Det görs generell översyn av kommunens gångvägar med extra focus på
tillgänglighet. Gångvägar med mer naturupplevelser, mer att titta på önskas samt
även bänkar att vila på.
Det kommer att bli en refug i korsningen Telegatan – Myrgatan.
Gångbanan förbi Markusskolan påbörjas nästa vecka.
Inventering av busshållplatser är på gång nu, tillsammans med Dalatrafik.
Börje Forslund inbjuds till nästa möte ang busstrafiken kring Balders hage.
Kupolplattor vid gångöverfarter är viktigt vid nybyggen.
Städning av kanotleden sker med jämna mellanrum.
Positivt med sandupptagningen i år.
Anna Perman, Avesta vatten- och avfall
Pågående arbete med ledningsförnyelse enl planen. Nordanö klart.
Ombyggnad av vattenverk i Horndal, avklakningsverk.
Avfall. Nya avfallsstationen i Krylbo blir permanent.
Beslut att lägga ut slamtömningen på entreprenad.
Mellanlagring av avfall sker tillfälligt på Karlslund.
Kundtjänst ska flyttas till servicecenter.
Personal: en tjänst kommer att gå ut på annons pga pensionsavgång.
Mikael Westberg, bildning
Förskolan Violen vid lasarettet läggs ner det är för stora renoveringbehov, 16
luftrenare har installerats så länge. Ny förskola ska byggas det undersöks nu var
den ska ligga.
Förskolan på Balders beräknas vara klar januari 2020.
Utbyggnad av Skogsbo skola, det kommer att bli bra.
Invigning idag av Markusskolans nya sport-och slöjdsalar.
Särskolan ökar och ska startas i Krylbo.
Karlfeldtsgymnasiet. 62 elever söker utifrån och 92 % av eleverna vill gå i
gymnasiet här på ”hemmaplan”. För första gången får vi neka elever från andra
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kommuner. 282 platser finns, 268 är förstagångssökande från Avesta kommun.
Fler söker till yrkesprogrammen inriktade mot utbildning-industri.
Kulturskolan ökar.
18 maj invigs årets upplaga av Avesta Art.
Blå villan sportoteket blir större och större.
Sportparken utökas i år bla. med en brännbollsplan, myshörna där man kan
hänga och chilla. Det kommer att vara fritt wi-fi där och även på Avesta Art
samt i Vicentparken. Det kommer även nya bänkar.
Gamla Byn
Kommunens äldreboenden renoveras utan att de äldre behöver flyttas, just nu
renoveras Skogsgläntan och Tallbacken.
GBAB har nu 30 projekt är på gång.
På badhustomten blir det byggstart efter sommaren.
Åvestadalskolan rustas i en 2-årsperiod.
Bruksklubben är såld men inte Hedegården. Bruksklubben blir bostäder eller
restaurang.
Det blir en ny vd på Gamla Byn i augusti.
Kommunen har köpt in modulerna på Hackspettsbacken.
Nytt LSS-boende ska byggas vid Skogsgläntan i Skogsbo, klart våren 2021.
60 nya parkeringar finns nu vid Skogsgläntan.
3. FN:s punktlista artikel 26, habilitering
Annelie Pihlgren, habiliteringen
Habiliteringen i Avesta har Avesta-Hedemora som upptagningsområde. Vi har 5
enheter, Avesta, Falun, Mora, Borlänge och Hedemora.
De som kommer till habiliteringen är ofta födda med funktionshinder, målgruppen är barn under sex år.
I Avesta finns både barn och vuxenteam och man kommer på remiss.
De som arbetar där är: arbetsterapeut, dietist, fritidskonsulent, läkare på barnsidan (vuxna söker på vårdcentralen) kuratorer, fysioterapeuter, en rehabassistent
arbetar på Metropoolen två halvdagar i veckan, psykolog, logoped, specilapedagoger, medicinska sekreterare samt chefer. Alla samarbetar med BUP och
psykiatrin i Falun. Vi ska vara 18 st vid full bemanning men just nu är vi 15 st .
Vi har mest mottagningsbesök men vi är också ute på förskolor och daglig
verksamhet.
Vår hemsida är just nu under uppbyggnad.
Antalet aktuella ärenden är nu 160 barn och 100 vuxenärenden. Vi har
regelbundna träffar med öppenvårdspsykiatrin.
2015 kom många svåra fall.
Barn med autismfrågeställningar har ökat.
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4. Rapport från Region Dalarna
Kerstin Lundh
Ny nämnd, regionala utvecklingsnämnden. Regionen är alliansstyrd av sex
partier. På regiondalarna.se kan man gå in och titta på beslut mm.
Kerstin arbetar med hållbarhet- och folkhälsofrågor.
Det kommer framöver att satsas med på träbyggnationer vid nybyggen.
Problemet med läkemedelsrester i avloppsvattnet från toaletterna är det focus på.
Vi vill utveckla mobila team så att patienter kan få hjälp i hemmet.
Telefontiderna är ett problem, köerna blir fulla tidigt på bla Avesta Vårdcentral
och det beror på att vi har för lite personal. Kerstin tar det med sig.
Digitala vårdcentraler behöver utvecklas ytterligare. ”Min vård” är Dalarnas
digitala vårdcentral, man hämtar en app från appstore om man vill använda sig
av den digitala vårdcentralen.
På sikt ska vi inte ha några sjuksköterskor från bemanningsföretag men än så får
vi fortsätta ett tag framöver.
AT-läkare vill gärna vara i Avesta och det är positivt, vi vill också locka dem att
vara kvar här.
På Dalatrafik finns ett seniorkort som man kan använda för obegränsat antal
resor i länet men tåg och buss. Kortet gäller från den dag man fyller 65 år och
och är ett årskort som kan beställas på 0771-95 95 95. Kostnaden som nu är 300
kr/mån men 1 maj höjs till 318 kr/mån eller 3816/helår kan betalas månadsvis
via autogiro eller genom faktura.
Dalarnas fastighetsförvaltning har den lägsta elförbrukningen i landet. Det satsas
på solpaneler vid nybyggnationer.
För ca två veckor sedan öppnade en enklare form av ögonmottagning i Avesta.
Abbe Ronsten
Region Dalarna ny verksamhet från nyåret. Sjukvårdsorganisationen är
densamma, regionala utvecklingsfrågor har tillkommit, bidragsfrågor har
tillkommit (Eu-pengar samt statliga pengar).
Fråga om Horndals digitala vårdcentral, var och när kom upp, Abbe tar den med
sig.
Lokala hälso- och sjukvårdsberedningen är nedlagd, hur det blir framöver får vi
se.
Remiss angående förändringar i färdtjänstreglementet har skickats ut. Alla kommuner har inte svarat men Avesta har skickat in ett tjänstemannasvar. Regionala
handikappförbunden har också svarat. Förslaget ska antas i maj.

5. Handikappdagen
Frågan bordlades.

Sida 6

6. Övriga frågor
Då inga övriga frågor fanns så avslutade Susanne Berger mötet med att önska
alla en riktigt fin sommar.
Nästa möte är den 13 september

