Anteckningar
Pensionärsrådet
Tid:

Fredag 4 maj 2018 kl. 9.00- 12.00

Plats:

Omsorgsförvaltningen sammanträdesrum 1

Närvarande:

Lars Isacsson (S)

Susanne Berger (S)

Johan Thomasson (M)

Mikael Westberg (S)

Blerta Krenzi (S)

Laila Borger (S)

Ulla Bäckström PRO Avesta

Natanel Lönn RPG

Lars Åke Carlsson SPF

Maj-Britt Birath SKPF

Rolf Thörn PRO Grytnäs

Sid Sandström PRO Horndal

Helena Roininen Finska PRO

Margareta Forsman PRO Krylbo

Närvarande ej kallade: Lars Ahlm
SPF, Ulla Nilsson SKPF

Ärenden:
1. Föregående anteckningar
Föregående anteckningar från mötet 16 februari 2018 godkänns och läggs till
handlingarna.

2. Avesta Servicecenter - Sara Larsson enhetschef informerar
Information om Avesta Servicecenter som finns på biblioteket i Avesta:
Har du frågor till kommunen? Vill du göra en felanmälan? Har du förslag på
förbättringar? Kanske vill du uppmärksamma något som är bra? Du är alltid
välkommen att kontakta oss med frågor om vår verksamhet.
Servicecenter svarar på dina frågor.
Avesta Servicecenter är din ingång till vägledning och information om kommunens
tjänster. Oavsett hur eller i vilken fråga du kontaktar oss så är det servicecenter som
tar hand om ditt ärende. Vi svarar på dina frågor eller vägleder till rätt person eller
verksamhet
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3 . Omsorgsförvaltningen informerar Anna Nurmilehto resultatenhetschef
- Seniorcentrum
Seniorcentrum fyller 10 år i år! Antalet besökare till Seniorcentrum minskar. Av olika
orsaker har antalet besökare minskat, den nya generationen äldre efterfrågar inte
Seniorcentrums verksamhet. Omsorgsförvaltningen vill därför ha pensionärsrådets
hjälp om hur framtiden kan formas för Seniorcentrum. Kanske kan det drivas som
anhörigcafét tex av pensionärsorganisationer i samverkan. Omsorgsförvaltningen är
beredda att fortsätta hyra lokalen och stå för dessa kostnader. Vad tror
pensionärsorganisationerna är tänkbar verksamhet för ”framtidens” Seniorcentrum?
Vilka behov idag kan tillgodoses av en öppen form av verksamhet för äldre.
25% av Avestas befolkning är 65 år eller äldre idag. Gymnastiken är en populär
aktivitet på Seniorcentrum. Skulle samorganisationen med medel ur Arvsfonden
kunna driva Seniorcentrum? Demonstration av hjälpmedel, en aktivitet? Hur kan vi
förbättra informationen om seniorcentrum? Frågorna är många , pensionärsrådet får
återkomma till frågan
4. Information från Landstinget Dalarna Per-Inge Nyberg (S)
Landstinget Dalarna har ett + resultat med 246 mkr
Per-Inge Nyberg (S):Vill kraftigt poängtera att det inte är kris och haveri inom
sjukvården!
Landstinget Dalarna arbetar intensivt med ”Den nya nära vården”, att göra sig
oberoende av stafett-läkare-sjuksköterskor. Vill istället satsa på den fasta
personalen , arbetsmiljön såsom friskvård mm.
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Digital vård som ”Min vård”, digital vårdcentral/app för kontakt med läkare finns nu.
Kommer även att bli med möjlighet till kontakt med sjuksköterska och för unga
kontakt med kurator. En fördel att använda Landstinget Dalarnas egna app, den
digitala vårdcentralen då tillgång till journaler finns.
Avesta lasarett har flyttat in avd. 3 i nya lokaler. Avd. 10 byggs om för
habiliteringen från Hedemora. En översyn av entrén ska påbörjas.
”Den nya nära vården” i södra delen av landstinget, har Annichen Kringstad som
projektledare. Syftet med den ”Nya nära vården” är att det ska bli en modern,
jämlik och tillgänglig vård. Projektet är tvåårigt. Pilotprojekt ingående i projektet är
tex mobilt team. I Norrtälje där projektet drivits har gränserna mellan kommun och
landsting suddats ut.
Kollektivtrafiken har nu flyttats till Landstinget Dalarna –region.
Pensionärsrådet utser två representanter till idéverkstad i projektet ”Den nya nära
vården”:
- Lars Ahlm SPF och Ulla Nilsson SKPF utses

5. Information från Avesta kommuns verksamheter
- Kommunstyrelsen (Lars Isacsson)
Information om byggande och tomter i Avesta kommun:
Bostadsbolaget SHC har byggt lägenhetshus vid Jansbogården och kommer
även att bygga vid Långmora. Ytterligare ett bostadsbolag kommer att bygga
lägenheter vid området Långmora. I området kring Klosterskolan planeras för
byggande, mindre villor för mindre familjer och pensionärer.
På Dalergränd parallellt med Skillinggränd planeras för kedjehus 20 st.
I Horndal planeras för byggande av villor och lägenhetshus vid Krokvägen.
Bolunden vill även bygga på en våning på befintliga hus vid Lumsen i Horndal.
LIS- områden finns vid både Rossen i Horndal och längs med älven i Krylbo
(Brinkbacken). Gamla Sågområdet i Krylbo kan komma att bebyggas om sanering
sker av området.
I Månsboområdet är det 3-4 obebyggda villatomter kvar, området beläget mot rv
70 kan bli nästa steg.
Detaljplan för Karlbo görs om för bebyggelse vid Tjärnsjön av 20- 30 villatomter.
Vid Åsbo kan det bli bebyggelse av hus för hotellverksamhet.
Markanvisningar har visat sig mer gångbara i Avesta då det gäller mindre
områden.
Google etablering i Horndal rullar utvecklingen på. Jularbo museum kan komma
att flyttas till Grytnäs gammelgård, hembygdsföreningen undersöker sina
möjligheter att ta mot museet.
Kuusamo är Avestas vänort i Finland. 11 maj har Kuusamos manskör konsert i
orkestersalen i gamla Baptistkyrkan numera musikskolans lokaler.
Stadshusparken etapp 3 innebär att visenten och torghandeln flyttas, område för
vattenlek, sittmiljöer skapas.
Visionär stadsplan som gjorts tillsammans med Axel och Margaret Ax:son
Johnsons stiftelse sammanställs nu.
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Horndals föreningar har nu kunnat ansöka om bygdepeng, många bra förslag har
inkommit.

- Bildningsstyrelsen (Mikael Westberg)
Bildningsstyrelsen ska anställa en ny fritidschef efter Georgios Nilsen som går till
annat arbete. Avesta kommun har fått statsbidrag även denna sommar till
aktiviteter för barn. Simskola för barn kommer att vara gratis och kunna bedrivas
hela året ut. 2017 lärde sig 400 barn i Avesta att simma, 6-åringar var
prioriterade.
12 maj är det fyraårsjubileum av Sportparken. Nya aktiviteter är ny hinderbana
och ute gym. Pontus Ersbackens konstverk invigs.
I Krylbo lägger man konstgräs. I gamla Baptistkyrkan bygger man om för att få en
stor orkestersal nu när musikskolan flyttat in. Skogsbo skola byggs om för att
klara fler barn och Klockarskolan görs om till förskola. Ombyggnation sker i två
etapper och man bygger även ut sporthallen.
Åvestadalskolan byggs om och även ute miljön ska förbättras. Elevrådet har varit
med i planerandet. Ombyggnation kommer att ske under två år.
I Avesta kommun finns ca 120 extratjänster. Extratjänster är tillgängliga för
personer med lång arbetslöshet eller nyanländ. Extratjänst kan man ha i två år.
83 procent av Avestas unga söker sig till Karlfeldtgymnasiet. I år har 41 elever
sökt gymnasiet i annan kommun. 65 elever från andra kommuner har sökt
Karlfeldtgymnasiet.
2018 är det 80 fler barn som går i skola i Avesta kommun. Antalet är mätt samma
tidpunkt under 2017. Födelsetalet för antal barn ökar varje år och beräknas vara
300 för 2018.
Avesta Art 2018 invigs 19 maj!

- Omsorgsstyrelsen (Susanne Berger)
Omsorgsförvaltningen har bekymmer med ekonomin. Mest ökar kostnaderna för
unga missbrukare (20- 30år)som är i behov av vård. Försörjningsstödet ökar
också vilket man på något sätt måste vända.
Just nu har man en person i kö till särskilt boende förutom de 10 som bor på
Lindsnäs i väntan på plats.
Hemtjänsten i Horndal kommer att prova en ny modell för sitt arbete. Projektet
kommer att följas av följeforskning.
Trygghetskameran är nu igång hos en brukare
Kommunfullmäktige har nu antagit ”Program för äldre i Avesta kommun”. En
populär version, kortare variant av programmet kommer att ges ut.
I sommar kommer personalen inom vård- omsorg att ha tre semesterperioder Det
innebär att det kommer att vara lättare att ha en bra bemanning under
semestrarna. Behovet av vikarier minska med 88 vikarier.
Omsorgsförvaltningen har nu kunnat anställa 4 sjuksköterskor men har
fortfarande vakanser.

Sida 7

Pensionärsrådet ställer frågor till Susanne Berger om rutiner kring bla
matdistribution. Matdistribution/leverans av matlådor tar 3 veckor från ansökan till
att matlådorna börjar levereras. Under tiden är man hänvisad till inköp av
matlådor på annat sätt genom hemtjänst eller av anhöriga.

- Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd (Blerta Krenzi)
Nämnden har för 2018 ett beräknat överskott med 7,1 mkr. Överskottet beror till
största delen på vakanser inom förvaltningen. Just nu är det 5 vakanser.
Svårigheter att rekrytera inom nämndens verksamhetsområden gäller för hela
Sverige.
Aktuella bygglov är Balders hage (förskola och serviceboende) och Bil Tema i
Åsbo. I Jämtbo 4:5 (Långmora) har bygglov beslutats för byggande av bostäder
(14 lägenheter).
Bergslagsvägen 43 och fastigheter i Krylbo har fått förläggande om att åtgärda
byggnader, fasader mm.
En policy för byggande och utformning av balkonger i Avesta har tagits fram av
nämnden.
En förening för kolonilotterna i Krylbo har bildats och den har hand om uthyrning
av lotterna mm.

- Gamla Byn AB/Avesta Industristad AB (Laila Borger)
Industristaden AB hade för 2017 ett överskott med 4 mkr. Vakansgraden är
just nu 8,1% och beräknas vara 5% i juni månad. Investeringar har gjorts för
hyresgästanpassningar i fastigheterna. Intresset för att hyra lokal i
Koppardalen är stort, investeringar i ej förnärvarande uthyrningsbara
fastigheter ska därför göras. I f.d. Returtex gamla lokaler har en paddelhall
hyrt in sig i 50 % av ytan. Resterande 50 % har andra intressenter.
Arbetsförmedlingen kommer att flytta in med sin verksamhet i lokaler ovanpå
”Köket i Gränden”.
Pensionärsrådets representanter tar upp förbättringsåtgärder i Koppardalen:
-

Rondellerna i Koppardalen har gamla ”verktyg/gamla maskiner” som
utsmyckning som behöver rost behandlas och målas
”C- porten” flagnar och ruttnar, är i stort behov av upprustning

Laila Borger ordförande i GBAB informerar om att ett projekt med Länsstyrelsen
Dalarna pågår, syftet är att bevara byggnader, fönster, portar mm. Projektet är
samtidigt ett utbildningsprojekt i hur man bevara gamla byggnader.
Gamla Byn AB hade för 2017 ett resultat med +8 mkr.
Kön för bostad är nu ca 2000 personer. Analys av bostadskön ska göras.
När en lägenhet bjöds ut till uthyrning nyligen hade GBAB 200 sökande.
Åvestadalskolan renoveras just nu som tidigare nämnts, en del av renoveringen
innebär energieffektivisering. Besparingen beräknas bli 960 tkr i
energikostnader/år.
I alla GBABs nybyggnationer kommer solceller installeras.
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GBAB har gjort flera nyanställningar då nybyggnationer mm gjort att styrkan inte
räcker till. Bla annat har en person anställts för att arbeta med hyresgäster som
kommit efter med hyresbetalningar. Bo-skola drivs av GBAB där man kan lära sig
olika saker om boendet, bla vikten av hemförsäkring mm.
Balders hage har nu det första spadtaget för byggnation ägt rum!
Renovering av golven på våra äldreboenden ska göras. Byggnationen på gamla
badhustomten har ej påbörjats då det ännu ligger ute för upphandling.
Skogsgläntans parkering ska utökas under våren med 40 parkeringar mot GetJohannas väg.
Skyltningen av Balders parkeringsområden behöver förbättras, ett nytt
parkeringsområde finns i området som gränsar mot Räddningstjänsten.

6. Övriga frågor
- Förslag – Tillgänglighetsplan
Pensionärsrådet ska lämna yttrande gällande förslaget till Tillgänglighetsplan.
Pensionärsrådets arbetsutskott får i uppdrag att utforma yttrandet som skall gälla
som pensionärsrådets yttrande. Sekreteraren får i uppdrag att sammankalla
pensionärsrådets arbetsutskott under juni månad. Förslaget skickas ut till samtliga
ledamöter i pensionärsrådet som har möjlighet att inkomma med synpunkter.
Synpunkter kan lämnas till sekreteraren eller till någon av ledamöterna i
arbetsutskottet för 8 juni 2018.
- Två representanter till projektet ”Hand i hand ”utses vid nästa möte.

