Anteckningar
Funktionshinderrådet i Avesta
Tid:

2020-02-28 kl 9.00-11.45

Plats:

Omsorgsförvaltningen

Närvarande:

Lars Isacsson (S) ordförande till
11.30

Susanne Berger (S) från 10,00

Johan Thomasson (M)

Stefan Palm V-Dala miljö-och
bygg

Kurt Kvarnström (S) 9-11.30

Irene Westlund Afasiföreningen

Gerti Stenberg,
Reumatikerföreningen

Kristina Nielsen, FUB

Margareta Nord, Synskadades
förbund

Ulla Bäckström, Hjärt- lung
föreningen

Bengt Albertsson, utredare 9Solveig Hagelin, Hörselskadades 10.15
fören, ers f Ulla Nyberg
Börje Forslund, tekniska 9-10
Cecilia Dresch, utredare 10-10.15 Annette Dömstedt, arbete och
Ann-Christine Magnusson,
socialtjänsten 9-11

sysselsättning 10.30-11.00
Anne-Sofi Hedström, sekr

Tomas Nyberg, skrivhjälp

Ärenden:
1. Föregående mötes anteckningar
Föregående mötes anteckningar genomgicks och lades till handlingarna.
2. Information från verksamheterna
Börje Forslund, tekniska
Det pågår en utredning kring kollektivtrafiken inom kollektivtrafikförvaltningen
Dalarna, den ska vara klar efter sommaren. Angående buss förbi Balders hage
och Metropoolen, alternativ har undersökts utan resultat. Ev kan man göra en
omdragning av linje 32 eller 31 initialt och om det inte går så kan kommunen
köpa in extra linjer vilket skulle bli väldigt kostsamt.
Det är på gång med ett övergångsställe vid Metropoolen-Balders hage, det
arbetas även med säkra övergångar vid våra cykelbanor.
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Det blir invigning av ”Hälsans stig” till våren och då kommer mer information
och broschyrer.
Asfaltering, flera projekt står still bla pga överklaganden. Trottoarer rustas och
det blir troligen asfaltering i maj.
Ang ”svindleriet” med bla färdtjänstresor så har regionen hanterat det bra när
man väl upptäckte det men det kommer att bli en lång process.
En skatteväxling gjordes vid samordningen av kollektivtrafiken, som alla
kommuner i länet var överens om. Beslut fattades för länge sen och man trodde
förstås att det skulle bli bättre när man gick tillsammans.
6 juni 2021 blir det en minnesmanifestation över ”Slaget vid Brunnbäck” som
det då är 500 år sedan det inträffade.
Bengt Albertsson och Cecilia Dresch, utredare
Ang tillgänglighetsplanen 2020-2025 så är rådets ledamöter inte nöjda med
gången i denna fråga. Den tillgänglighetsdatabas som finns tittar vi nu på vem
som ska och hur vi ska komplettera den. Alla funktionshinder finns med och
man ska redovisa hur tillgängliga olika platser är för alla olika grupper.
Verksamhetsrapport kommer direkt ang vad som ska åtgärdas för att fler ska få
tillgång till olika platser. En tillgänglighetsguide finns på hemsidan avesta.se. Vi
vill gärna ha med gymnasieelever i detta arbete, Sala kommun har kommit långt
med det.
FRIA:s två representanter till tillgänglighetsplanen kommer att inbjudas till
hösten.
Inbjudan till ”Ung i Avesta” den 8 april i Avestaparken som är en workshop och
diskussion med ungdomar om att bli vuxen i Avesta, att känna trygghet och att
må bra. Kommunen vill gärna ha två representanter från FRIA med, anmälan
görs till bengt.albertsson@avesta.se senast 31 mars.
Kurt Kvarnström, GBAB
Balders hage är nu invigd. Gör gärna ett besök på det fina boendet med en lika
fin utegård för de ca 120 barnen som går på förskolan i bottenplanet. Det nya
köket blev också bra.
Den nya delen av Malmgården (missbruksvård) är invigd.
Den nya idrottshallen vid Skogsbo skola är också invigd.
De pågående reparationerna av våra äldreboenden fortsätter som planerat. De
boende kan bo kvar under tiden.
Badhustomten. Vi har inte fått bygglov pga att parkeringsfrågan inte är löst men
nu är det på gång. 72 lägenheter ska ha parkeringsplatser och normen är 1,1
parkering till varje lägenhet.
Projekteringar för framtiden. Det krävs planändring i området för utbyggnad av
Rågens förskola som ska ha 8 avdelningar när det är utbyggt.
Utbyggnad av Skogsbo skola, beslut under våren.
Nytt LSS boende vid Skogsgläntan ska vara klart 2021.
Ombyggnad i Koppardalen för Arbetsförmedling klart i mars.
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Klart för LRF att flytta in i Kontor & Miljös lokaler i mars.
Det är över 2000 i kö för bostad i Avesta. Det finns idag 7 tomma lägenheter, tre
av dem är omsorgens och en är evakueringslägenhet.
Susanne Berger, omsorgsförvaltningen
Anna Nurmiletho har svarat på frågan ang volontärer på våra äldreboenden, hon
säger: ”Volontärer behöver vi!! De kan prata med enhetschef på plats, vi är
jätteglada om någon vill komma och besöka våra brukare!! Tar tacksamt emot
detta!!”
Inflyttning i nya Balders hage har påbörjats. Två avdelningar från Balders,
Frejalunden, har flyttat in tillfälligt pga reparationer av golv. Det blir ingen
kostnad för kommunen för detta.
Malmgården är på gång att flytta in i den nya delen som har sex platser med
egen ingång. Utbyggnaden är i marknivå och därmed tillgängligt för många.
Styrelsen i mars. Förslag till styrelsen att söka statsbidrag för höjd habiliteringsersättning inom LSS, gäller bara för ett år.
Budgetanpassning. Seniorcentrum ses över, det är för få som går dit idag. Det är
2-3 besök/dag när det inte är någon annan aktivitet där som tex gymnastik.
Köket på Balders är stängt men matsalen är öppen så den som vill kan gå dit och
äta sin matlåda, som görs på Skogsgläntan. Den som har ett biståndsbedömt
beslut om hjälp med mat kan få det av hemtjänstpersonal annars finns det ingen
personal i matsalen. Brickorna i matsalen är borta vilket kan vara ett problem
och även klockan är borttagen, varför? Susanne B tar frågan med sig. Hur
klimatsmarta är matlådorna ur sop/återvinningssynpunkt? Kolla det med Eva
Södergård, kostenhetschef.
Bjud in Anna Nurmilehto till nästa möte ang allmänt larm i matsalen på Balders.
I Avesta har vi lägre i kostnader för trygghetslarm än andra kommuner pga att vi
inte har några installationskostnader.
Annette Dömstedt, enhetschef för arbete och sysselsättning
Anette som är ny enhetschef presenterade sig och sitt verksamhetsområde som
är LSS, SOL och AME (arbetsmarknadsenheten) framtidsjobb 2020 och
samverkansteamet. Regionen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och
kommunen ingår i samverkansteamet. Annette har varit chef i 35 år och har nu
67 tjänster inom sitt område. En ny grupp startade på Biltema för två veckor sen
vi har även inlett ett samarbete med räddningstjänsten.
Stefan Palm, V-Dala miljö- och bygg
Vakanser, vi har tre st uppsägningar och så har vi miljöchefstjänsten som inte är
tillsatt.
Ny plan för miljö- och bygg är gjord.
Utredningen om Hedemoras inträde i miljö- och byggförvaltningen är ute på
remiss.
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Lars Isacsson, kommunstyrelsen
Investeringar framöver kommer att ligga mycket på infrastrukturen, på gator,
broar, cykelbanor, belysning m.m. Kyrkbron måste bytas och diskussioner pågår
med Outokumpu och KTH om en bro i rostfritt stål. Det skulle bli dyrare men
ev skulle livslängden på bron bli längre.
Bygglov har lämnats in för restaurang och hotell vid nya macken Ingo i Högbo
där även Post Nord har byggt nya lokaler.
Skogsbo. Där har en ny bilhall öppnat i Hemköps gamla lokaler och i Hemköps
nya lokaler går affärerna bra. Text- och dekor ska utöka sina lokaler.
Lerbäcksleden projekteras för att få bort den tunga trafiken genom Krylbo.
Bostäder behövs, Hoppfullt boende ska bygga på Dalergränd vid Tennishallen.
På Älvbrovägen ner mot Salomonsån ska det byggas parhus. På Kungsgatan 4
ska det byggas nya lägenheter. Företaget som köpte ”Långmoratomten” på
Corneliusgatan har gått i konkurs och tomten är såld igen . Vi har även träffat
företag som vill bygga trygghetsboende. Viktiga frågor är parkeringar,
funderingar finns att bygga parkeringar på höjden ex vis på Köpmangatan vid
gamla Taxi.
Stora företag är intresserade av att bygga här.
Etableringar. Jula och Dollarstore håller tidplanerna och ska enl planen öppna i
november.
I morse var det telefonmöte med regionen ang coronaviruset. Det finns en bra
beredskap, du kan hitta information på avesta.se.
3. FN:s punktlista artikel 30
Punkten utgår denna gång.
4. Rapport från Region Dalarna
Denna punkt kommer att utgå from nästa möte. Anledning, se föregående mötes
anteckningar.
5. Handikappdagen
Hk-dagen kommer att bli den 11 september kl 9-15. Årets tema kommer att vara
”Tillgänglighet” och vara en ”prova på dag”.
Solveig Hagelin tar kontakt med Bengt Bäcke ombudsman på synskadades
riksförbund i Dalarna.
Susanne Berger tar kontakt med hjälpmedelscentralen och hemtjänsten.
Anne-Sofi Hedström tar kontakt med Centrumgården och preliminärbokar den.
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6. Övriga frågor
Mikael Jansson bjuds in till nästa möte ang hörslingorna i kommunen.
Turistbyrån. Det blir nog ingen skillnad för oss nu, den avvecklas i september
här i Avesta.
 Remiss-Per-Ola Ahlströms (SD), Margereta Lindgrens (SD) och Anita
Vytlacils (SD) motion om snöröjning av handikapparkeringar
 Remiss-Lars-Åke Carlssons (C), Gunilla Berglunds (C) och Karin Perers (C)
motion om att minska det digitala utanförskapet.
 Remiss-Josefine Folktjerns och Åse Ängsveds m.fl. medborgarförslag om
klimatnödläge, följa Parisavtalet samt upprättande av plan för fossilfri
kommun senast 2030
Rådet ställer sig bakom alla remisser och Anne-Sofi H och Susanne B skriver
svar på remisserna och skickar in.
FRIA ställer sig bakom att HRF gör en skrivelse till Regionen ang att vi vill få
information från regionen som vi fick tidigare på våra rådsmöten. Tas upp som
en punkt på nästa möte.
Nästa möte är den 8 maj

