PROTOKOLL
Datum

2016-05-19

Kommunala Handikapprådet
Plats

Handikappens Hus

Datum

2016-05-17 Klockan 13.00–14.40

Deltagare Fredrik Ollén, m
Conny Ploog, s
Stefan Brusewitz
Åsa Hedman
Iréne Sturve
Elisabeth Johansson
Stig Steenberg
Hans Waxell
Sophia Adler

Ordförande
Kommunledningen
DHR Nedansiljan
Neuroförbundet
Folkhälsostrateg
Syn- och hörselinstruktör
FUB
RSMH Nedansiljan
Sekreterare

Övriga
Fredrik Lindström

HSO

Frånvarande
Lena Fröyen
Britt-Marie Essell
Liv Lunde

Socialchef
Landstinget
Landstinget

1. Val av protokolljusterare
Hans Waxell utsågs att justera dagens protokoll
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes
3. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar
Protokollet till handlingarna
4. Besök/besökare
Fredrik Lindström från Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Dalarna
(HSO) i Borlänge
Fredrik informerar om att ny ordförande för HSO är Susanne Borg och att ny
chef för HSO är Helena Lundin.
Fredrik berättar om sitt arbete i HSO. Han handhar frågor om tillgänglighet
och håller kurser i tillgänglighetsanpassning. Föreläser på skolor och håller
kurser för assistansbolag. Han sitter med i Byggruppen och är rådfrågande
vid olika ombyggnationer, t ex vid Sveatorget i Borlänge. Där finns nu fina
tillgänglighetsanpassade gångstråk för rullstol och rullator.
Fredrik talar om problematiken och diskussionen kring en synonym för ordet
”handikapp”. Förslag finns på central nivå inom HSO, beslut kommer år
2017.
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Enligt ett EU-direktiv ska ordet handikapp tas bort. Dels kan det uppfattas
negativt och dels finns en uppfattning om att det endast rör personer i
rullstol. ”Personer med funktionsvariationer”, finns som förslag, men det
finns en problematik i detta, då gemene man kan ha svårt att ta till sig en
sådan benämning. Förslaget syftar till att ta bort den negativa klangen. Å
andra sidan syftar ordet ”handikapp” på en bra bredd av begreppet.
Många föreningar byter namn, men det kommer att ta tid att arbeta in det
nya.
Ordförande begär ordet. Kommunledningen föreslår att Kommunens
Handikappråd ska byta namn till Tillgänglighetsrådet.
Hans Waxell uttrycker en stark önskan om att själva lokalen fortfarande ska
heta Handikappens Hus.
KHR godkänner båda förslagen.
Fredrik Lindström understryker vikten av samarbete mellan olika föreningar
i kommunen. Kommunen bör där vara en stark aktör som styr upp där det
behövs tydligare samarbeten
Nästan alla föreningar har det mycket svårt just nu och lever vidare endast
tack vare några få eldsjälar. Attention Dalarna är ett av få undantag - en
starkt växande förening.
Fråga från KHR till Fredrik Lindström: hur ser HSO på dolda handikapp?
(Syn, hörsel, underlivscancer) etc.
Fredrik: Patientföreningen ProLiv och Bröstcancerföreningen är starka
föreningar. HSO jobbar även för att skapa större förståelse för och ge mindre
stigma kring personer med funktionshinder. Framförallt för nyanlända som
har annan kulturell bakgrund.
5. Information kommunstyrelsen. (OBS! byter fr.o.m. nu punkt
med Information Handikappens Hus)
• Handikappens hus har fått hyresbidrag från kommunen och ett
aktivitetsbidrag.
•

Vilka fler aktörer skulle behöva sitta med i KHR för att få till ett
bra och starkt råd?

•

Rättviks kommun har av Dagens Samhälle blivit nominerad till
Årets Superkommun i kategorin Landsbygd. Kan som sämst bli
trea. Ordföranden vill att det framöver ska uppmärksammas att
denna nominering skett tack vare alla medborgare i kommunen.

•

Kommunens Mål & Budget-föreskrifter. Fr.o.m. nu kommer
kommunstyrelsen att lägga ansvaret på utskotten på ett mer
tydligt vis för att lätta på trycket på förvaltningarna och få en
bättre struktur.

2(4)

Datum

2016-05-19

•

Bostadsbristen. Viktigaste frågan för kommunstyrelsen just nu.
Det har inte byggts nytt på över tio år. Diskussioner pågår om att
kunna bygga själva i kommunal regi, utan privata aktörer.
Migrationsverket har stora utmaningar med att hitta bostäder och
de kan skriva upp sig från start på att de vill hyra, detta ger en
säkerhet till kommunens byggbolag inför en eventuell byggstart.

•

En integrationsplan för att underlätta politikernas uppdrag håller
på att arbetas fram.

6. Information Landstinget
Britt-Marie Essell frånvarande. Fredrik Ollén drar punkterna från
landstinget.
• Ekonomin är ännu ansträngd. Minus 99 miljoner SEK.
• 66 besparingsbeslut är verkställda, dvs. 98 %. Mycket bra.
• Ambulanshelikoptern på plats och utför uppdrag.
• Regionsbildning diskuteras
7. Information Folkhälsan, Iréne Sturve
• Anhörigstöd. Information om att det finns anhöriggrupper.
Föräldrar mot narkotika hade träff förra veckan. Det blev en god
dialog och Irene hoppas kunna bilda ett kontaktnät i Rättvik och
skapa en folder där man kan få information om man har anhöriga
som på olika sätt är i kontakt med narkotika.
•

Äldre, alkohol och hälsa – föreläsning på Rättviks kulturhus.
Konsumtionen av alkohol ökar bland äldre, trots att den minskar
sett över landet totalt. Ökning av utredningar där det kan röra sig
om Alzheimer-demens.

•

Mässan 55+, 17 september. Iréne vill ha med HSO, de ska
försöka komma.

•

Folkhälsan utvecklas över lag positivt. Totalt sett mår vi bättre,
lever hälsosammare och blir äldre. Men det finns några
orossignaler; ohälsan ökar för personer med olika
funktionsnedsättningar likaså fetman och den psykiska
ohälsan bland yngre kvinnor.
Såväl rökning som konsumtion av alkohol minskar i stort men
bland äldre som tidigare haft en låg konsumtion ökar
alkoholbruket.

•
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•

Ny hälsorapport visar att ohälsan ökar för personer med olika
funktionsnedsättning i åldern 16-84 år.

•

Åsa Hedman understryker att det måste finnas alternativ till
rörelse för personer som pga. olika funktionshinder inte kan få
möjlighet till det.

•

Dalarna ligger dåligt till vad gäller fetma.

8. Information Handikappens Hus
Hans Waxell
• Lokalfrågan diskuteras vidare i september.
• Ekonomin är nu i ordning efter att man fått kommunens hyresoch aktivitetsbidrag.
9. Information socialförvaltningen
Lena Fröyen frånvarande.
10. Övriga frågor
• Conny Ploog om problemen med simhallen.
Ingen badvakt
Man kommer inte i och ur poolen, ramp saknas.
Duschningen sköts inte
Dålig hygienskötsel i lokalerna
KHR anser att kommunen bör kunna ställa krav då Grönklitt har ett
samhällsansvar. Ordföranden tar med sig frågan som en
bevakningspunkt.
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