Anteckningar
Funktionshinderrådet i Avesta
Tid:

2019-09-13 kl 9.00-12.00

Plats:

Omsorgsförvaltningen

Närvarande:

Lars Isacsson (S) ordförande

Susanne Berger (S)

Mikael Westberg (S) fr 10.00

Kurt Kvarnström (S)

Patrik Sundin (S) fr 10.00

Stefan Palm V-Dala miljö och
Bygg fr 10

Irene Westlund Afasiföreningen
Kristina Nielsen, FUB
Ulla Bäckström, Hjärt- lung
föreningen

Gerti Stenberg,
Reumatikerföreningen till 11.00

Siw Elfvén, Afasiföreningen

Margareta Nord, Synskadades
förbund

Annette Borgstedt,
Diabetesföreningen

Hans Larsson,
Diabetesföreningen

Abbe Ronsten, region Dalarna

Solveig Hagelin, ers f Ulla Nyberg
Hörselskadades förb

Börje Forslund, tekninisk service
Kerstin Lundh, region Dalarna
9.00-9.45
Ann-Christine Magnusson,
Tomas Nyberg, skrivhjälp
socialtjänsten
Hörselskadades förb

Elin Karlsson, tekninsk service
9.00-9.45
Anne-Sofi Hedström, sekr

Ärenden:
Ordförande hälsade välkommen.
1. Föregående mötes anteckningar
Föregående mötes anteckningar genomgicks och lades till handlingarna.
2. Information från verksamheterna
Börje Forslund, teknisk service och Elin Karlsson samhällsplanerare
Busstrafik vid Balders hage. Teknisk service tittar nu på busshållplatserna/
busslinjerna förbi våra äldreboenden. Skatteväxling kommunen-regionen,
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finansieringen ligger nu på regionen. Det har varit en dålig utveckling med
indragna linjer, nu ska det ev bli förlängda linjer i Horndal och vid Dalahästen.
Gång och cykelvägar byggs det vidare på. Behov finns av mjuka linjentyp som
kan gå mellan vissa punkter tex centrum, serviceboenden, lasarettet och ev VC
Koppardalen. Vi har trafikutvecklingsarbete tillsammans med Dalatrafik. Två
övergångar på Axel Johnssons väg ska göras säkrare. Cykelplanen ska startas i
januari, så många som möjligt ska få vara med i planeringen. Gång och cykelstråk
ska definieras och märkas ut. Vattenverken vill inte ha cykelvägar på vattenledningar ang frågan om cykelväg ut mot Fors.
Hälsans stig kommer att öppnas för att stimulera till mer rörelse, en slinga på 5-8
km som ska vara tillgänglig för alla samt ligga centralt-Älvpromenaden.
Ann-Christine Magnusson, socialtjänsten
Olika boendeformer.
From första april finns en ny boendeform, biståndsbedömt trygghetsboende.
Balders inne kommer att bli en sådan form av boende from juli-19 alltså ej längre
servicelägenheter utan biståndsbedömt trygghetsboende.
För att få ett trygghetsboende ska man ha fyllt 65 år och man kan då ställa sig i
kö hos Gamla Byn som hanterar kön. För närvarande är det 130 personer i kö
för trygghetsboende.
Kornknarren är inget trygghetsboende pga att det inte uppfyller reglerna för det.
Det är ett gemensamt boende med hemtjänstinsatser som ansöks genom
omsorgsförvaltningen ej genom Gamla Byn.
Anna-Lena Pligg, fritidschef
inbjuds till nästa möte
Susanne Berger, omsorgsförvaltningen
Seniorcentrum kommer att flyttas till nybyggnationen på ”badhustomten”.
Smått och Gott flyttar in i seniorcentrums lokaler med närhet till Skriv i Bild.
Kostutredningen. Maten lagas här i Avesta till våra boenden.
Livsmedel. Två boenden deltar nu i ett projekt om livsmedelsverkets nya riktlinjer för äldre där man ska äta oftare men mindre potioner.
Beslut i juni om verksamhetsanpassning på Lindhagen som kommer att stängas
som korttidsboende. I stället kommer det att bli 7-9 korttids/avlastningsplatser
på andra boenden. Lindhagen får ej användas till vad som helst pga olika regler
bla momsregler.
Träningsboendet. Många elever åkte tidigare till Avesta kommun för att gå i
särgymnasiet därför gjorde vi ett eget boende. Nu är behovet inte detsamma, få
nyttjar träningsboendet nu som inte är tillgängligt för rullstolsburna då trapphuset är utan hiss. Träningsboendet kommer att läggas ner from årsskiftet, det
kommer istället att behövas fler korttidsplatser för LSS framöver.
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Ny verksamhet. Efter årsskiftet flyttar AME (arbetsmarknadsenheten) över till
omsorgsförvaltningen. Den nya verksamheten kommer att heta Daglig verksamhet och sysselsättning.
Hälsofrämjandeteamet
Ett samarbete mellan region Dalarna, Avesta kommun och Hedemora kommun.
I teamet ingår Camilla Karlsson camilla.karlsson@regiondalarna.se tel 0766976495, Jennie Gustavsson jennie.gustavsson@regiondalarna.se tel 0766976421, Johanna Bergeå johanna.bergea@regiondalarna.se tel 076-697645 och
Cecilia Ljungkvist Holm cecilia.holm@regiondaglarna.se tel 076-6976525.
Camilla och Cecilia finns i Avesta och Jennie och Johanna finns på asylhälsan i
Hedemora.
God nära vård är ett projekt på ett år som ska vara närmare patienten där hälsofrämjande och levnadsvanor är ett delprojekt i God nära vård.
Syftet med projektet är att förbättra folkhälsan, öka tillgängligheten och arbeta
för en mer jämlik hälsa i samhället. Målgruppen är barn-unga, samt föräldrar och
asylsökande. Vi är ett mobilt team som ska kunna åka ut där det finns behov och
där människor samlas. Vi kan även gå in i befintliga verksamheter, vi riktar oss
även till gravida, unga mammor.
Vi ska ha hälsoinformationer för årskurs ett på gymnasiet och vi hade information på föreningsfrukosten förra veckan, vi har även idrott på schemat på SFI.
Mikael Westberg, bildning
Förskolan Violen vid lasarettet läggs ner och rivningen blir snabbare än det var
tänkt. Det gjorde att kön på 35 barn växte till ca 100 pga de 68 barn som kom till
från Violen.
Balders förskola med 120 platser beräknas bli klar vecka 6 nästa år.
Gymnasiet. Många väljer att gå på gymnasiet i Avesta, 91 % av våra egna
ungdomar väljer det. Norberg vill samarbeta med Avesta.
2019 hade 67,8 % fullständig gymnasiekompetens vilket är ett mycket gott
resultat.
I Krylbo skola har 90 % av eleverna annat modersmål än svenska.
Introduktionsprogrammet, yrkesintroduktionsutbildningar. 40 elever gick ut i
somras av dem har 10 st fått tillsvidareanställningar och många är timvikarier
eller helganställda.
Kultur och fritid. ”Bästa sommaren ever” är ett samarbete med föreningar och
drivs med statliga medel och det har varit väldigt bra i år också.
Metropoolen går otroligt bra.
Kosten. Minska matsvinnet, mycket bra vi kan ej göra mer. Personalen kan köpa
med sig ev överbliven mat från köken genom att ta med sig en egen matlåda och
fylla den för 30 kr. Det undersöks nu om även pensionärer ska kunna få den
möjligheten.
Simskolorna är avgiftsfria i kommunen, man får inte godkänt betyg i idrott och
hälsa om man inte kan simma 200 meter.
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Stefan Palm, V-Dala miljö- och bygg
Violen stängs på miljö- och byggs inrådan.
Hedemora kommun vill vara med i Avestas byggnämnd.
Vi är nu fulltalig personalstyrka för första gången på länge.
Patrik Sundin, Avesta vatten- och avfall
300 hushåll i kommunen har fått en enkät med 27 frågor angående avfallshanteringen.
Projektet för återvinningsstationen i Krylbo ska göras klart.
Sluttäckningen av Karlslund fortsätter.
VA-taxan för kommande år ses över, den behöver höjas.
Kurt Kvarnström, Gamla Byn
På badhustomten blir det 72 lägenheter varav 32 är trygghetsbostäder. Beräknad
inflyttning blir våren 2021, första spadtaget blir nu i oktober.
Restaureringen av äldreboendena fortsätter som planerat.
I nybygget i Balders hage blir det inflyttning i februari 2020.
Stödboendets tillbyggnad, ABF-huset, där blir det inflyttning i början av 2020.
Koppardalen byggs om för arbetsförmedlingen klart våren 2020.
Skolorna. Stor renovering pågår på Åvestadalskolan under två år. På Klockarskolan renoveras köket. Vid Skogsbo skola rullar projekteringen av utbyggnaden
av gymnastikhallen på.
Det ska byggas ett nytt LSS boende vid Skogsgläntan som ska vara klart våren
2021.
Lars Isacsson, kommunstyrelsen
Nya ägaren till Bruksklubben har bytt tak, lagat vattenläckor och bytt fönster.
Plan A är att det ska bli hotell och plan B är bostäder.
Budget. Årsbudgeten på 1430 miljoner kommer att gå ihop, 83 % går till skola
och omsorg och 17 % till övrigt.
Befolkning 0-18 år ökar snabbare likaså från 65 –och uppåt.
Näringslivet. Jula och Dollarstore kommer hit, Biltema går bättre än förväntat.
Krylbo. Polisen har anställt de som ska vara med i projektet ”Trygga Krylbo”.
Centrum. Handeln går bra i Avesta, även centrumhandeln. Avesta ligger på
femte plats i landet när det gäller handel i stadskärnan.
1/10 tar vi efter besiktning över Dalahästen plus 300 kvm under hästen för en
krona.
3. FN:s punktlista
Utgår denna gång men nästa gång blir det artikel 30. Deltagande i kulturliv,
rekreation, fritidsverksamhet och idrott.
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4. Rapport från Region Dalarna
Kerstin Lundh
Regionens mål för elbilar är 5 %. Det är önskvärt att det satsas på parkeringar
för elbilar vid nybyggnationer.
Mer medel till psykiatrin behövs, även gemensamhetsutrymmen hjälper mot
ensamhet.
Nytt - gymnastik för äldre, anpassade lokaler finns.
Eltoaletter ett bra alternativ, i vattentoaletter kommer allt ut i vattnet tex.
medicinrester.
Problemen på Avesta vårdcentral kvarstår pga för lite sjuksköterskor, ledningen
är informerad.
Sena nattåget till Stockholm är löst.
Färdtjänst – ändrat regelverk, endast ledarhund får medtagas, gäller bara inom
länet.
Färdtjänstresor kan beställas till 23.00 på vardagar och till 01-el 02 på helgdagar,
beställs 2 veckor i förväg.
En dietist har anställts för arbete med att minska barnfettman som ökat mycket.
En kostutredning pågår i regionen. Det är dyrt att rusta upp alla kök till
tillredningskök, man tittar även på transporten av maten. Mål att det ska vara 50
% ekologisk mat men bara 35 % har uppnåtts, man vill även att livsmedlen ska
vara närodlat och att det är svenska djurhållningsregler som följs.
Abbe Ronsten
160 miljoner av en miljard har fördelats till förbifart Fors.
Kollektivtrafiken måste hänga med i samhällsutvecklingen.
Förslag till förändringar i Färdtjänstreglementet.
Resa natt. Storhelger tiden utökas till 02.00 och ska bokas 2 veckor i förväg.
Kortare stopp ska kunna göras för att tex hämta ut pengar i bankomat eller
släppa av barn.
Dispens för att få hjälp upp till bostaden ½ - 12 månader sen ska bostaden vara
anpassad så att man kan ta sig in själv.
Resa utanför länsgräns, förslag att tas bort (3 mil nu).
Nattåget till Stockholm, kommunen betalar i år och from nästa år betalar
regionen.

5. Handikappdagen
Det blir ingen handikappdag i år, vi återkommer nästa år.
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6. Övriga frågor
Förslag från Bengt Bäcke, synskadades riksförbund att politiker ska prova på att
vara handikappade en dag.
Nästa möte är den 22 november

