Anteckningar
Funktionshinderrådet i Avesta
Tid:

2019-11-22 kl 9.00-11.30

Plats:

Omsorgsförvaltningen

Närvarande:

Lars Isacsson (S) ordförande till
10.30

Susanne Berger (S) ordf från
10,30

Mikael Westberg (S) till 11.00

Johan Thomasson (M)

Stefan Palm V-Dala miljö-och
bygg

Irene Westlund Afasiföreningen

Gerti Stenberg,
Reumatikerföreningen

Ulla Bäckström, Hjärt- lung
föreningen

Margareta Nord, Synskadades
förbund

Solveig Hagelin, Hörselskadades
fören

Hans Larsson,
Diabetesföreningen

Anna-Lena Pligg, fritidskontoret

Anna Nurmilehto, Vård och
omsorg

Anne-Sofi Hedström, sekr

Kristina Nielsen, FUB

Eva Zidén, Särgymnasiet

Eva Södergård, kostenheten
10.00-11.00
2 st skrivtolkar

Ärenden:
Ordförande hälsade välkommen. Han meddelade också att regionledningen har
bestämt att Kerstin Lundh och Abbe Ronsten inte längre får vara med på
FRIA:S möten. Lokala frågor ska i fortsättningen tas upp i Polsam.
1. Föregående mötes anteckningar
Föregående mötes anteckningar genomgicks och lades till handlingarna.
2. Information från verksamheterna
Eva Zidén, gymnasiesärskolan
Vi arbetar från år ett med ”Livet efter skolan”.
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Man måste ha diagnosen utvecklingsstörning för att få gå på särgymnasiet som är
fyraårigt. Vi har nu 20 elever varav 6 på individuella programmet och 14 på
nationella programmet. De som går på individuella programmet kan läsa upp till
det nationella programmet som har 10 inriktningar, vi har två här i Avesta. Det
är också beslutat att vi får starta upp programmet ”Hälsa, vård och omsorg” här
i Avesta. På det individuella programmet får man inga betyg men man får ett
gymnasiesärskolebevis. På nationella programmet får man betyg i alla kurser.
Skolan har ett gott samarbete med kommunens LSS-handläggare men
samarbetet med arbetsförmedlingen är dåligt. Vi märker också att det är svårare
att få praktik-platser till våra elever.
Det är många olika personalkategorier på särgymnasiet.
Träningsboendet som läggs ner vid årsskiftet är ingen lagstadgad verksamhet.
Eva Södergård, kostenheten
Vi har matdistribution till förskola, skola och äldreomsorg.
Ny matordning från Livsmedelsverket. Nya riktlinjer ska främja aptit och matglädje för de äldre på våra boenden. Man ska tänka på allt runt omkring maten,
som att det är trevligt i lokalen, trevligt bemötande, social gemenskap, presentation av maten och även tänka på dukningen som helst ska vara olika på vardag
och helg. Man ska inte heller köra igång diskmaskinen under måltiden. Många
äldre äter för lite mat och får då i sig för lite energi och löper på så vis 4 gånger
högre risk att dö i förtid. Nattvilan ska ej vara mer än 11 timmar. Man behöver
få i sig tillräckligt med energi för att behålla kroppsvikt och muskler, även fallskador hör ihop med detta. Man kan lätt komma in i en ond cirkel, om man inte
äter tillräckligt så orkar man mindre och kanske sover över nästa mål.
Vi har nu ett projekt tillsammans med vård och omsorg med nya rekommendationer om mer protein i måltiderna. Det ska vara 8 måltider per dag inkl mellanmål tex ett glas välling, en smoothie eller ett glas mjölk. Man ska äta 80-100 gram
protein per dag och ca 2000 kalorier per dag. Två boenden testar nu med ett nytt
mellanmål på fm. Det ska vara en aptitretare och den ska även få igång salivproduktionen. Vi fick se bilder på olika exempel, det såg väldigt trevligt och gott
ut. På instagram@kostenhetenavestakommun lägger varje kök ut vad de gör
under dagen just nu är det farsdags-tårtor och saffransbak som är utlagt.
Balders inne är ett trygghetsboende med hemtjänst och omfattas inte av matservering. Pensionärer kan gå och äta i skolmatsalarna, hör gärna av er före. Vi
undersöker också om även pensionärerna kan få köpa klimatlåda, mat som blivit
över från skolmatsalarna.
Anna Nurmilehto, vård och omsorg
KOLADA genomför en nationell årlig mätning inom hemtjänsten. I år var det
mellan 23 september-6 oktober. Mätningen gäller personer över 65 år som har
minst 2 hem-tjänstinsatser per dag.
194 brukare var med i mätningen.
1 har 210 besök, ca 15 besök/dygn under mätperioden.
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152 besök har dubbelbemanning, 20 personer under mätperioden
31 besök, 9 personer under mätperioden.
Det har varit stora utbildningsinsatser för personal under mätperioden, ”Vilka är
vi” brandutbildning samt hjärt-lung räddning vilket till viss del förklarar varför
det varit så många vikarier. Vi försöker att se över grupperna så att det ev kan
blir mindre områden inom hemtjänsten.
Hemtjänsten är en ”levande organism” som ständigt förändras.
Hemtagningsteamet med två undersköterskor som kan stanna längre stunder
underlättar mycket vid tex hemskrivning från lasarettet.
Ca 600 personer har hemtjänst idag. Kvarboendeprincipen gör att det behövs
mer personal inom hemtjänsten. Vi har utökat arbetstiden till kl 22 för att vi inte
hinner med alla som behöver hjälp på kvällen.
En fråga kom upp om vilka som får komma in och vara sociala med de boende
på tex. Balders. Anna undersöker det och återkommer i frågan.
Mikael Westberg, bildning
Nästa år blir det fler elever på Karlfeldtsgymnasiet, yrkesprogrammen är fulla
och behöver utökas. Norberg är intresserade av att ha samarbete med Avesta.
Karlfeldtsgymnasiet är snart fullt.
I förskolan är det en fortsatt utökning, vi har nu 1210 barn och det är den högsta
noteringen hittills.
Violen stängs som vi rapporterat om tidigare och de flyttar till Balders.
Bergsnässkolan ska bli bara skola, vi tittar just nu på var förskolebarnen ska vara,
det blir klart nästa vecka.
Trots att vi inte får några pengar till simskolor så är det 550 st som går på simskola.
Sportoteket. 536 gånger lånades skidutrustning ut förra året.
Klimatlådan. Första månaden såldes 250 matlådor, funderingar finns att även
kunna erbjuda pensionärer detta.
Budgeten ligger på minus 16 miljoner. Tillfälliga medel har minskat mycket.
Uppsägningar kommer att ske av tillfälliga tjänster, resurstjänster inga behöriga
lärare berörs.
Beslut i tisdags (19/11) att egenavgiften för färdtjänst, som varit densamma
sedan 2007, höjs med 10 kr för korta resor och sedan stegrande beroende på
resans längd.
Stefan Palm, V-Dala miljö- och bygg
Hedemoras inträde i förvaltningen beräknas ske 2021.
Begäran att SGU Sveriges Geologiska Undersökningar ska sanera marken vid
Gotthard Aluminium i Månsbo.
Just nu behandlas ärenden om ovårdade kulturbyggnader i Norberg.
Energirådgivaren har slutat, annons kommer.
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Susanne Berger, omsorgsförvaltningen
Förstudie om att bygga nytt LSS-boende med sex platser i Skogsbo. Boendet ska
vara klart 2021, det finns nu tre personer i kö för LSS-boende.
Balders hage. Byggplanen håller, det ska vara klart i februari 2020.
Beslut i styrelsen att Lindhagen, som har 20 korttidsplatser, stängs när Balders
hage är klart. Korttidsplatser kommer att finnas utspridda på olika särskilda
boenden i kommunen. Lindhagen kan i framtiden göras om till särskilt boende
om Balders hage inte räcker till.
Badhustomten. Det blir 32 nya lägenheter för trygghetsboende där.
Omsorgsförvaltningen kommer att hyra hela bottenvåningen. Klart är att
seniorcentrum ska flytta dit, utredning pågår om vilka fler verksamheter det blir.
Det fungerar inte så bra med hörapparater på särskilt boende när de boende
behöver hjälp med dem, säger hk-organisationerna. Utbildning för personalen
behövs för detta.
Ang terapiverksamheten så kommer den att utvärderas till våren.
Susanne Berger, kommunstyrelsen
Det blir budgetmöte nästa vecka, prognosen ligger på + 18 miljoner.
På socialtjänsten måste besparingar göras på externa placeringar samt på försörjningsstöd.
De stora investeringarna framöver är broarna. Kyrkbron måste bytas ut,
planeringen är i gång. Ang Brogårdsbron så är det ej klart med ägarförhållandena.
Lerbäcksleden, en ny dragning för att få bort den tunga trafiken från Järnvägsgatan genom Krylbo planeras det för.
3. FN:s punktlista artikel 30, kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott
Anna-Lena Pligg, fritidschef
Anna-Lena presenterade sig och sitt ansvarsområde. Metropoolen och Horndals
badhus med chef samt 14 medarbetare, ungdomsverksamhet i Avesta, Horndal
och Krylbo med chef och 6 medarbetare. Anläggningarna där Avesta parken
ingår, sportoteket ingår också.
Fritidskansliet handhar bidrag till föreningar samt övrig stöttning till föreningarna, uthyrning av anläggningar mm.
Projektet ”Rätt till vind i håret” som tar slut 191231 har varit väldigt uppskattat.
Det är nyanlända som träffas och erbjuder de boende på våra äldreboenden att
få komma ut och cykla på cyklar med dubbelkommando. De spelar även spel
samt läser med de äldre.
Föreningslivet. Åsebo ridsällskap, de har handikappramp, IK-Juno där kan men
spela bordtennis. I badhusen finns babysim, simskola för barn och vuxna,
vattengympa, undervisning i varmbassängen som har lyft. All personal i bad-
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husen är sjukvårdsutbildad i hjärt- lungräddning. För ungdomar finns även
Verket och Blå villan i Avesta, ungdomsgård finns i Horndal och Krylbo, Krylbo
är stängt nu men ungdomarna kan få hjälp med skjuts till Avesta. Det är tyvärr
dålig tillgänglighet på ungdomsgårdarna där man lyssnar på musik, dansar, spelar
spel, matlagning är också populärt, man hänger och umgås på fritidsgården.
I Avesta parken har funktionshindrade fritidsverksamhet 2 ggr/vecka och en
ggn/månad är det länsdans, i januari blir det i Avesta. Vi hoppas även att få ett
samarbete med den återöppnade bowlinghallen, som är en populär verksamhet.
Sportoteket är som ett bibliotek där man kan låna fritidsutrustning. Där rustar
man även upp det som går att rusta så lämna gärna dit det som du inte behöver
längre det är ett bra miljötänk.
Orsaken till att det inte var några morgonbad i somras var för att kunna täcka
personalens sommarsemestrar.
Ang hörselslingor på ungdomsgårdarna så återkommer Anna-Lena om det.
I Avesta parken ses ljudet över just nu.
För de som går på individuella programmet finns ingen fritidsverksamhet nu,
tidigare har det funnits fotbollsgrupper men de hade tyvärr för dålig uppslutning.
Föreningarna undrar om man inte kan ha någon typ av mormor- morfar
verksamhet inom sportverksamheten. I Fellingsbro har man ett projekt som
kallas ”Knytgubbarna”. Det är pensionerade herrar som är med i ishallen och
knyter skridskor på barnen. Det är toppen för både lärare, barn och ”knytgubbarna”. Stäm av med skolan först om någon är intresserad av att vara med
och hjälpa till i skolan tex vid skridskoåkning.
4. Rapport från Region Dalarna
Se början av anteckningarna.
5. Handikappdagen
Ev kalla det Temadag. En dag för politiker och tjänstemän då de får prova på att
vara funktionshindrade. Ev ta hjälp av hjälpmedelscentralen.
6. Övriga frågor
Tillgänglighetsplanen. Cecilia Dresch bjuds in till nästa möte ang tillgänglighet i
offentliga lokaler.
”Hälsans stig” som är 7 km, karta finns bla på torget. 1 km mellan varje etapp.
Tekniska bjuds in till nästa möte för att presentera den.
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Mötestider för 2020
AU
14 februari
24 april
28 augusti
6 november

Rådsmöte
28 februari
8 maj
11 september
27 november

Ordförande avslutade mötet med att önska alla en God Jul och Ett Gott Nytt År
Nästa möte är den 28 februari

