Anteckningar
Pensionärsrådet
Tid:

Fredag 25 maj kl. 09.00- 11.30

Plats:

Omsorgsförvaltningen sammanträdesrum 1

Närvarande:

Mikael Westberg (S) ersätter Lars Johan Thomasson (M)
Idsacsson (S) som ordförande
Pia Aronsson (V) ersätter
Laila Borger (S)

Susanne Berger (S)

Ulla Bäckström PRO Avesta

Natanel Lönn RPG

Håkan Bengtsson PRO Horndal

Lars Ahlm SPF

Marianne Hirsch SKPF

Leif Karlsson PRO Krylbo

Rolf Thörn PRO Grytnäs

Helena Roininen PRO Fin

Närvarande ej kallade:Birgitta
Andersson SKPF

Britt-Marie Färje sekr

Ärenden:
Föregående anteckningar

Anteckningar från mötet 22 mars 2019 godkänns
Omsorgsförvaltningen informerar: Anna Nurmilehto,resultatenhetschef, Cecilia Dresch,
utredare

- Tillgänglighetsplanen, hur blev det med den?
Genomgång av Tillgänglighetsplanen av Cecilia Dresch. Se bilagda bilder
- Definition av trygghetsboende/Äldrestrategin, Cecilia Dresch, utredare
Urklipp www.avesta.se
”Information om trygghets boende på www.avesta.se
När du känner att ditt nuvarande boende inte ger tillräcklig trygghet, vänd dig till
biståndshandläggarna som tar emot din intresseanmälan om trygghetsboende. Du ställs i
bostadskö utifrån dina önskemål och ansvisas ledig trygghetsbostad utifrån din plats i kön
Kriterierna för att få flytta till en trygghetsbostad är:
•du/ni ska vara folkbokförd i Avesta kommun och en i hushållet fyller 70 år innevarande år
•du bedömer att nuvarande boende inte ger tillräcklig trygghet
•du bedömer att du behöver stöd i din dagliga livsföring.”
Ett trygghetsboende är framförallt ett boende som är tillgänglighetsanpassat, hiss eller inga
trappor, anpassade toaletter mm. Omsorgsförvaltningen har också planerade aktiviteter i eller i
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närheten av boendet i gemensamma lokaler. När man vill ha ett trygghetsboende ställer man
sig i kö hos Gamla Byn AB. Man kan också bo i trygghetsboende och ha biståndsbeslut på
insatser från hemtjänsten. Om man har behov av mer hjälp/vård är det ett särskilt boende
man ansöker om. Ett sådant boende ansöker man om hos omsorgsförvaltningen.
Ett nytt trygghetsboende byggs på gamla badhustomten bredvid Markusskolan. Planer på
byggnation av trygghetsboenden finns för Skogsbo 2025 och Krylbo- Karlbo 2030.
- Har Avesta kommun för avsikt att införa EES- program?
EES- program är ingen kommunfråga utan ett farmaceut program för apoteken.
- Pensionärsbostäder i Horndal?
Inga pensionärsbostäder planeras förnärvarande i Horndal. I de planer som finns idag är det
främst Skogsbo och därefter Krylbo- Karlbo som är aktuella. Bedömningen är gjord efter
statistik- ålder- befolkning.
- Bostadstillägg i särskilt boende, hur kommer Avesta kommun att agera?
”Staten ger 920 mkr i statliga medel men endast 173 kommer pensionärerna till gagn. Man
kan söka bostadsbidrag men då tar kommunen bort bostadstillägget?”
Omsorgsförvaltningen informerar om bostadstillägg vid inflyttning till särskilt boende. Det är
den boende som själv ansöker om bostadstillägg. Ibland gör beviljat bostadstillägg att avgiften
för särskilt boende då blir högre pga högre inkomst. Det kan vara en anledning till att man
inte ansöker om bostadstillägg.
Information från Region Dalarna hälsa- och sjukvård: Kerstin Lundh (MP)

Mail med svar på frågeställningarna till Region Dalarnas representanter för hälsa- och
sjukvård kom 2019-05-27. Kerstin Lundh (MP) bad om ursäkt för att hon inte kunnat
medverka och hälsade att hon noterat mötet 20 september och har för avsikt att medverka.
Pensionärsrådet frågeställningar:
- Parkeringssituationen vid lasarettet
Svar: I Avesta har parkeringsplatser omfördelats för personalen. Det är
motorvärmarplatser/A-tillstånd som gjorts om till vanlig parkering/D-tillstånd (gratis). Detta
för att få ett bättre nyttjande av p-platserna. Det är inte tillräckligt många som vill köpa
motorvärmartillstånd, så många platser har varit tomma.
I övrigt inga förändringar.
(Det har varit något klagomål i tidningen på att parkeringsautomaterna är långsamma. SMSfunktionen fungerar alltid snabb, så klagomålen gäller kortbetalning. Dess klagomål har förts
fram till Q-park som äger automaterna.)
- Ögonmottagningen, hur blir det med den
Ögonmottagningen har haft brist på personal. Om vi får personal som har kompetensen är
planerna att öppna den igen
- Bassängen, Avesta, varför kan den inte nyttjas?
Bassängen i Avesta stängdes under genomlysningen 2015. Exakt datum för när den stängdes
har jag inte, men det var verksamheten (/politiken) som beslutade om stängningen och alltså
inte en fastighetsfråga. Lokalerna används idag delvis för omklädning, men bassängen är tom.
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Informationspunkt: Tillsammans mot ensamhet, studiematerial Marianne Hirsch SKPF

Marianne Hirsch SKPF informerar om uppstart av studiecirklar till hösten med temat ”Tillsammans mot
ensamhet”. Materialet finns på SKPFs hemsida och Marianne uppmanar andra organisationer att ta del av
materialet och starta studiecirklar!
Information från Avesta kommuns verksamheter

- Kommunstyrelsen (Mikael Westberg)
I juni månad tar kommunfullmäktige beslut om mål och budget för kommande år.
Bildningsstyrelsen och omsorgsstyrelsen har fått 7 mkr respektive 6 mkr för ökad verksamhet.
Tuffare tider är att vänta dom närmaste åren.
Nu finns information om asfaltering av vägar och lagning av hål i gator och trottoarer på
Avestas hemsida. En app för tex rapportering av hål i gata kommer snart att finnas för Avesta
kommuns invånare.
Biltema öppnar i mitten av juni vilket även kan öka intresset från andra som kan tänka sig
etablera sig i Avesta.
- Bildningsstyrelsen (Mikael Westberg)
Gymnasiet: kommer för första gången att säga nej till ansökningar från andra kommuners
elever då så många som 282 elever från Avesta ansökt om studieplats på Karlfeldtgymnasiet.
Endast 16 Avesta elever vill gå i gymnasiet på annan ort. Industri-programmet har utökat från
12 till 18 platser. Företagare i Avesta har varit med och skapat den nya inriktningen som
innehåller underhåll och driftsäkerhet. Estetiska programmet stängs ner pga för få sökande.
För elever som inte kommer in på nationellt program skapas fler yrkesintroduktionskurser
inom områden som industri, vård och omsorg, restaurang och handel. Programmet för handel
tas bort i höst och möjligheter för utbildning för buss undersöks.
Förskolan: Förskolan Violen vid Lasarettet läggs ner och rivs då den inte är i tillräckligt bra
skick för att byggas om. Ny förskola öppnas i Balders i mars 2020. Bildningsstyrelsen kommer
också att i juni besluta att bygga ytterligare en förskola. Klockarskolan i Skogsbo kommer i
fortsättningen enbart att vara förskola.
Grundskolan: Idrottshallen i Markusskolan har invigts. Skogbo skolas idrottshall byggs nu ut.
Sommaren 2019 kommer det att finnas avgiftsfria aktiviteter för att få till en bra sommar för
alla.
Sportparken firar 5-årsjubileum: en brännbollsplan, fler sittplatser med grill möjligheter och en
chillhörna invigs.
Utredning om utomhusbad skall inledas under mandatperioden.
Sportoteket finns nu i Blå villan invid Sportparken. I vinter har utlåning av skidor varit mycket
populärt.
Kulturskolan fyller 80 år 2019!
- Omsorgsstyrelsen (Pia Aronsson)
Omsorgsstyrelsens personal har även i år tre semesterperioder. Rekrytering av
semestervikarier började redan i februari och läget är hittills under kontroll. Om det blir
sjukdom och många återbud kan läget bli ett annat. När det gäller antal sjuksköterskor är läget
fortfarande allvarligt. Av 36 sjkuskötersketjänster är 22 vakanser. Alternativ utreds och
lösningar kan vara att köpa tjänster, hjälpas åt på olika sätt och klara sig med ett minimum av
sköterskor, bemanningssjuksköterskor osv. Det är samma brist i hela södra Dalarna. Utreds
också hur Avesta kommun kan stötta undersköterskor som vill utbilda sig till sjuksköterskor.
Socialtjänsten ser att fler skuldsätter sig i gruppen 65 år och äldre. Här behöver man nå ut med
att erbjuda stöd och informera om konsumenträttsliga frågor. Just nu deltar Socialtjänsten i ett
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projekt tillsammans med 22 andra kommuner som arbetar för att bryta långvarigt behov av
försörjningsstöd. Omsorgsförvaltningen arbetar enligt sin digitaliseringsplan för att utveckla
tex e- tjänster. Ansökan om bistånd kan man tex göra via en e-tjänst på Avesta kommuns
hemsida.
- Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd (Stefan Palm)
Västmanland Dalarna miljö- och byggnadsförvaltning har för första gången på flera år en
fulltalig bemanning. Avesta kommun är den kommun som ”belastar” förvaltningen mest med
detaljplaneärenden, bygglov , miljö-ärenden mm.
- Gamla Byn AB/Avesta Industristad AB (Laila Borger)
1 august börjar GBABs nya vd Ulf Egefeldt att arbeta.
Malmgården byggs ut med 6 nya platser. LSS-boendet på Skogsgläntan byggs ut med 7 platser.
Externa intressenter finns för att bygga på Lönngränd i Krylbo. Sanering av Sågplan utreds
vidare. Ett projket som benämns ”Grönt hyresavtal”bedrivs tillsammans med Bergsnässkolan.
Ett projket som arbetar för att energieffektivisera där också elever och föräldrar är delaktiga.
- Avesta Vatten & Avfall AB ( Patrik Sundin)
Arbete pågår med förnyelseplaner för Nordanöleden och Horndal, Stora Vägen.
I Skälsbo byggs vatten och avlopp.Sluttäckning pågår av Karlslund även 2019 och nya
lakvattendammar ska byggas.
Krylbo reningsverk gör investeringar för rötgas.
En generationsväxling är på gång bland driftteknikerna och rekryteringar ska göras.

Övriga frågor

Pia Aronsson , omsorgsstyrelsen får frågor om Väntjänsten av Helena Roininen. Pia Aronsson
återkommer till Heleena roininen i frågan.
Nästa möte

Nästa möte för pensionärsrådet blir den 20 september 2019

Ordföranden Mikael Westberg avslutar med att önska alla ledamöter en trevlig sommar!

