Anteckningar
Pensionärsrådet
Tid:

201-10-05 kl. 9.00- 12.00

Plats:

Stadshuset sammanträdesrum mv

Närvarande:

Lars Isacsson (S)

Susanne Berger (S)

Johan Thomasson (S)

Mikael Westberg (S)

Laila Borger (S)

Patrik Sundin (S)

Ulla Bäckström PRO Avesta

Natanel Lönn RPG

Håkan Bengtsson PRO Horndal

Helena Roininen Finska PRO

Lars-Åke Carlsson SPF

Maj-Britt Birath SKPF

Leif Karlsson PRO Krylbo

Rolf Thörn PRO Skogsbo

Närvarande ej kallade:Lars Ahlm
SPF, Ulla Nilsson SKPF

Ärenden:
1. Föregående anteckningar
Föregående anteckningar från mötet 4 maj 2018 godkänns och läggs till
handlingarna.

2. Information från Teknisk service, Avesta kommun: Martin Ranerfors,
utredare och Emil Forslund, handläggare
- Trafiksituation, parkeringar, planer mm
Just nu bygger man om planen vid buss- stationen för att öka trafiksäkerheten.
Det byggs också om på området vid Markusskolan för att underlätta hämtning
och lämning av barnen på ett säkert sätt.
Parkeringen vid Solgläntan är nu målad och klar att använda.
Under hösten målas väjningskorsningar runt om i Avesta kommun.
Betongsuggorna plockas bort och istället sätter man upp plastpollare.
Underhåll av vägbulor pågår.
Kungsgatan från rondellen och ner till ICA ska åtgärdas då den är alldeles för
trång.
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Parkeringsplatserna vid Lidl och Hemköp har numera förbud mot parkering
nattetid vilket gör att det är problem att hitta nattparkering i området omkring
parkeringsplatserna. Teknisk service tar upp frågan med Lidl och Hemköp.
När det grävs i gator och trottoarer har man i Pensionärsrådet en fråga om
varför man inte asfalterar på en gång?
När man ansöker om att gräva tex i gata har man ansvar för den grävningen
ända fram till och med asfaltering. Det är ofta andra aktörer än Avesta kommun
tex Värmevärden, Avesta Vatten och Avfall, Telia, fibergrävningar mm.
Samordning av olika grävprojekt?
3 ggr om året samlas man i något som kallas Ledningsdragande verk för
samordna olika projekt. Men av olika anledningar tex att något plötsligt går
sönder fungerar det inte alltid med samordning.
- Äldreperspektivet i teknisk service uppdrag
Teknisk service arbetar med äldreperspektivet på olika sätt, ett pågående
arbete just nu är renovering av busshållplatser. Gång- cykelvägar till hållplatser
asfalteras. Belysning monteras. Ett bra exempel är hållplatsen på Get Johannas
väg i Högbo.
Teknisk service arbetar med gång och cykelvägar även i övrigt och de är dessa
vägar som i första hand ska halk-bekämpas.
Vintern 2017 var extrem, snö och halk-bekämpning kosta 13 mkr så Teknisk
Service hoppas i år på en lite lättare vinter.

3. Representanter till Hand i hand
Ulla Nilsson SKPF och Lars Ahlm SPF väljs till pensionärsrådets representanter
i Hand i hand.

4. Medborgarförslag angående ordet brukare
Pensionärsrådets organisationer lämnar yttrande angående medborgarförslaget
angående ordet brukare. Pensionärsrådet tillstyrker medborgarförslaget.
Se bilaga

5. Motion angående hemtjänstens utveckling och ekonomi
Pensionärsrådets organisationer lämnar yttrande angående motionen angående
hemtjänstens utveckling och ekonomi.
Följande organisationer i Pensionärsrådet tillstyrker motionen: SPF,
PRO Folkärna- Krylbo, PRO Avesta, PRO Grytnäs, SKPF och RPG.
PRO Horndal avstyrker motionen.
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6. Information om situationen i Krylbo: Lars Isacsson (S)
Avesta kommun har ett program för utveckling av miljön i Krylbo. De senaste
tillskotten är fritidsgård, konstgräsplan, kolonilotter och planteringar vid Västmannaplan.
Avesta kommun har i augusti ansökt hos polisens rättsenhet om att få använda sig
av ordningsvakter i Krylbo för att öka tryggheten. Något svar har ännu ej kommit.
Polisen kommer att öka sina insatser i Krylbo. Det kommer att innebära att fler
punktinsatser mot vissa adresser görs. Ett projekt ska arbetas fram där
fältassistenterna ska arbeta i Krylbo.
Åvestadalsskolan arbetar samlat för att hålla nolltolerans i sin skola mot
kränkningar mm.
Avesta kommun kommer att utöka teknisk service skötsel av området,
plocka bort bilar mm.
Förhandlingar om att köpa Krylbostäder har inletts, just nu väntar kommunen på
informationsuppgifter som efterfrågats från Krylbostäder, därefter kan förhandling
återupptas.
En förstudie ska göras om Lerbäcksvägen – Fabriksgatan och ny rondell v68.
I samband med detta kommer man också att arbeta med miljön i Krylbo då det
förväntas bli mindre biltrafik.
Återvinningsstationen kommer att bli kvar i Krylbo där det också kommer att skapas
en återbruksdel.
Mossparken kommer att rustas, förslag finns på Avestas hemsida.
Gamla Byn AB planerar att bygga en till fastighet på Lönngränd.

7. Information från Landstinget Dalarna: Per-Inge Nyberg (S)
I Landstinget kommer maktskifte att ske 15 oktober. Hur den nya ledningen
kommer att se ut är ännu ej klart. Pensionärsrådet har ställt två frågor:
- Äldre-centraler, vad tycker Landstinget
Ny lagstiftning vilken reglerar bla samverkan mellan vårdinstanser och där
vårdcentralen nu är ansvarig för samordnad planering har kommit. Detta gör
att förutsättningarna för en samordnad vård är större. Projektet Nya Nära
Vården i Dalarnas Landsting syftar också till att öka samordningen. I Sverige
finns idag 28 äldrevårdcentraler. Dalarnas landsting planerar inte att införa
äldrevårdcentraler utan fortsätter att arbeta för att äldrevård ska rymmas inom
vårdcentralernas uppdrag.
I Avesta finns en geriatrisk mottagning som skulle kunna utökas.
Pensionärsrådet framför att det borde finnas en läkare/sjuksköterska med
geriatrisk kompetens på varje vårdcentral.
- Gratis parkeringar vid Landstingets inrättningar?
Frågan är aktuell inom landstinget Dalarna och har lämnats till
fastighetsenheten. Något svar kan inte lämnas idag.
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8. Visionär stadsplan, information: Lars Isacsson (S)
Se. http://avesta.spacescape.se/ Här finns den visionära stadsplanen, som
arbetats fram tillsammans med Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för
allmännyttiga ändamål.

9. Information från Avesta kommuns verksamheter:
-

Kommunstyrelsen (Lars Isacsson)

Östbergs, ventilationsföretag flyttar all sin produktion till Avesta. Sund som äger
Avestagallerian (fd Plus) köper COOP-huset. COOP blir kvar med mindre yta i huset
tillsammans med annan hyresgäst/verksamhet. En obemannad mack, Ingo ska
etablera sig och vägrestaurang ska etablera sig invid rv 70 i Skogsbo/Högbo.
Etableringen av Google flyter på, upphandling för byggnation av väg är nu klar.
I Avesta kommer SHC att bygga på ”Långmora” tomten. På Dalergränd invid
Skillinggränd ska kedjehus byggas. Planer finns att bygga form av seniorhus,
enplanshus på området invid Klosterskolan.

-

Bildningsstyrelsen (Mikael Westberg)

Antalet elever i Avesta kommun var i september 2549 vilket är 500 fler elever än
2013.
Riktlinjer för placering av elever har utformats. Kriterier är:
- Upptagningsområde
- Syskonförtur
- Närmaste alternativa skola
Upprustning av Åvestadalsskolan har startats.
I Dalarnas län har Avesta flest UF- företag. Alla gymnasieprogrammen är fyllda.
Yrkesprogrammen är populära igen! 4 oktober startar en elevrestaurang i
Avestaparken, pub-delen. Lunch kommer att serveras varje onsdag.
Jularbo museum flyttar till Grytnäs gammelgård. Avesta är nominerad till årets
kultur- kommun i fackförbundet Visions tävling.
Konstgräsplan är invigd i Krylbo! Fritidsgården i Krylbo är populär.
Blå Villan intill Sportparken blir Sportotek, här kan man låna all möjlig
sportutrustning.
Qlturhuset har ändrat åldersgräns och tar mot besökare upp till 20 år.
Ökningen av barn fortsätter och antalet avdelningar inom förskolan ökar.
Rekrytering av förskolelärare är svår då det är ett bristyrke.
Nordanö skolas kock har vunnit en dag med kocklandslaget!

- Omsorgsstyrelsen (Susanne Berger)
Omsorgsstyrelsen går mot tuffa år med ett minus på ca16 mkr i prognos. De största
underskotten mot budget har externa placeringar av missbrukare och barn – unga.
Trots att försörjningsstödet uppbudgeterats är det underskott även där.
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Omsorgsförvaltningen ska nu bygga ut egenvården för missbrukare på Malmgården
med ytterligare sex platser.
Prognosen för hemtjänsten visar ett underskott på ca 4 mkr.
Budgetanpassningar kommer att göras och då främst på ej lagstadgade
verksamheter som terapi, seniorcentrum, matutkörning mm. Efter det kommer
sänkningar av ambitionsnivå och kvalitet. Statsbudgeten kommer den 15 november,
kanske kan den ha med sig ett budskap som underlättar för omsorgsförvaltningen.
Tex finns det ett kostnadsutjämningsförslag som pga att det inte finns en ny regering
kommer till beslut.
PWC har gjort en extern granskning av omsorgsförvaltningens kostnader, vilken
kommer att användas i arbetet med budgetanpassningar.
En partssammansatt utvärdering har gjorts av sommarens 3 semesterperioder.
Antalet övertidstimmar har gått ner, sjukskrivningarna har ökat möjligen pga att
många har fått en sen semester och klagomålen har gått ner. Nu utreds en 2perioders semester-lösning där man som anställd får välja period.
Bristen på sjuksköterskor är fortfarande stor med 17 vakanser. Svårt att få
sjuksköterskor som vill arbeta natt och helger.
Rustningen av särskilda boenden fortsätter.
Lindhagen har stor efterfrågan på platser och 29 personer står i kö till särskilt
boende.

-

Gamla Byn AB/Avesta Industristad AB (Laila Borger)

Avesta Industristads prognos visar på +1,7 mkr. Kontorshotellet är i stort sett uthyrt.
Gamla stålverket och Smedjan har en vakansgrad på 6%. Investeringar görs i
Grovplåten för gym-etablering
GBABs prognos visar + 7 mkr vilket innebär att det blir utdelning till Avesta kommun.
Hedegården och Bruksklubben är ute till försäljning.
GBAB har 5 lediga lägenheter varav 1 äldre-lägenhet.
Byte av fönster ska ske i Skolkontorets lokaler. Fd Jularbo museumets lokaler i
Gamla Byn ses över, ev blir det en lägenhet och en lokal.
För Boken 4 (gamla badhustomten) går anbudstiden ut nu i oktober.
Parkeringsfrågan blir svårare och svårare att lösa i centrum av Avesta. För Boken 4
planeras parkeringar på Syrenen 19, idag plats för baracker bakom Markusskolan.
Skogsbo idrottshall ska byggas ut.
GBAB ha utökat antalet anställda med uthyrare, markanläggare, tekniker.

- Avesta Vatten & Avfall AB ( Patrik Sundin)
En förstudie har påbörjats för vattenledning mot Horndal och samtidigt för
avloppsreningsverk.
Samarbete sker med högskolan Dalarna gällande processer /vattenreglering.
Sluttäckning av Karlslund pågår fortfarande. Den inköpta fastigheten vid Karlslund
används som lagringsplats.
Sista juni 2019 ska återvinningscentralen i Krylbo stå färdig och bli permanent till en
kostnad på 10 mkr.
Avesta Vatten o Avfall AB satsar 17 mkr till olika utvecklingsprojekt bla
sophanteringen, vilken behöver förbättras.

Sida 6

10. Övriga frågor
Tack till Avesta kommun för informationstavlorna som satts upp efter
Älvpromenaden.
11. Nästa möte
Nästa möte blir 16 november kl. 09.00- 12.00 i omsorgsförvaltningens
sammanträdesrum 1

