PROTOKOLL
Datum

2015-05-07

Kommunala handikapprådet
Plats

Handikappens Hus

Datum

2015-05-07 kl 13.00-15.05

Deltagare

Fredrik Ollén, m, ordförande
Conny Ploog, s, kommunledningen
Anna Kers Hagberg, landstinget
Iréne Sturve, folkhälsostrateg
Martin Litens, informatör
Yvonné Wennberg Öhrnell, webmaster
Stefan Brusewitz, DHR Nedansiljan
Åke Nilsson, Reumatikerförbundet
Hans Waxell, RSMH Nedansiljan
Kerstin Ehlis, FUB
Stig Steenberg, FUB
Åsa Hedman, Neuroförbundet Falun och norra Dalarna
Göran Ambell, kompisgruppen Handikappens Hus
Lena Fröyen, tf socialchef
Yvonne Cederquist Olsson, sekreterare

1. Dagordning
Dagordningen godkändes.
2. Val av protokolljusterare
Kerstin Ehlis valdes att justera dagens protokoll.
3. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar
Protokollet gicks igenom i anslutning till redovisningar under mötet.
4. Besök av folkhälsostrateg Iréne Sturve
Iréne redovisar en fördjupning av undersökningen om hur Rättvikarna mår.
Undersökningen avser hela landet. 54 % av rättviksborna svarade på en
enkät om funktionshindrade. På nationell nivå visas tydligare att personer
med funktionsnedsättning de förvärvat arbetar i mindre utsträckning och att
oron att förlora arbetet är betydligt större i denna grupp. Låg inkomst och
mycket lågt socialt deltagande är vanligt liksom att man saknar praktiskt
stöd. Kränkande behandling och våld samt hot om våld förekommer och man
är också mer stillasittande. Hälsan är sämre i större utsträckning än för den
övriga befolkningen och man har större stress, ängslan och oro.
Tillgänglighet betyder mycket. Kommunen kan bistå med insatser genom
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Fixar Malte, men då ska man ha fyllt 65 år. Syn- och hörselinstruktörer finns
att tillgå.
Iréne lämnade ett antal broschyrer innehållande information om: Folkrörelse,
Trygghet och säkerhet i vardagen (vill man ha utbildning i det kan man höra
av sig till Iréne), träningstips om balans etc. samt Samordning mot
relationsvåld ”Våga hjälpa”.
5. Besök av informatör och webmaster
Martin Litens, informatör och Yvonné Wennberg Öhrnell, webmaster,
berättade om arbetet med den nya websidan och de förbättringar som
fortlöpande görs. Tillgänglig webb är ett arbete som ständigt pågår.
Företaget ”Funka” hjälper kommuner och andra myndigheter med sina
webbplatser. Samarbetspartners är framstående forskare m fl.
Besöksguiden är en sida på rattvik.se som man hittar längst upp till vänster
på startsidan och som ska ge information till alla men särskilt till de som har
någon form av funktionshinder. Exempel på information är vilka besöksmål
som finns och om det finns handikapparkeringar, ramper och hissar till
dessa.
Vi får alla hjälpas åt att sprida denna information. Företagare m fl uppmanas
att hjälpa till att hålla informationen så uppdaterad som möjligt. Yvonné
Wennberg Öhrnell tar emot information för inläggning/uppdatering på sidan.
I hennes frånvaro kan man lämna informationen till Martin Litens. Det går
även att fylla i en blankett på webben och skicka in. Viktigt är att texten är så
lättläst att den kan förstås även av de som har lässvårigheter. Kommunen har
ett antal webbskribenter ute på förvaltningarna som har i uppdrag att lägga in
och uppdatera information samt tillse så att den är lättläst.
6. Information från landstinget
Anna Kers Hagberg, mp, landstinget deltog och berättade om det
ekonomiska läget. Landstinget har stora underskott och ska på måndag nästa
vecka presentera en genomlysning av ekonomin samt ett stort antal
sparförslag. Det råder brist på läkare och sjuksköterskor. Den 15-16 juni har
landstingsfullmäktige i Falun sammanträde och de ska då ta ställning till ett
antal stora besparingsförslag. 300 miljoner ska skäras ner i budgeten.
Anna informerade om att handikapprådet kan söka pengar till sin verksamhet
hos Folkrörelserådet. Anna ska undersöka hur man går till väga och
återkommer med information till Hans Waxell.
7. Information från Handikappens Hus
Hans Waxell informerade om verksamheten som fortgår enligt redovisning
vid förra sammanträdet. De kurser man har pågår än. 10-15 veckor per
termin bedrivs kursverksamhet. Pengar har sökts för ytterligare kurser.
Kerstin Ehlis informerade om länsdansträffar, den senaste var igår. Under
mötet diskuterades det faktum att även ledsagare får betala entré till olika
aktiviteter. En jämförelse har gjorts med andra kommuner och det ser lite
olika ut, men i vissa kommuner har ledsagarna fri entré.
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Hans Waxell tog upp frågan om tilläggs,- påminnelseskyltar om
fartbegränsningen på Storgatan. Fredrik Ollén skulle ta med sig frågan.
Åke Nilsson efterlyste samarbete med samhällsbyggnadskontoret angående
parksoffor som ska placeras ut på samhället. Åke har fått besked att sofforna
är levererade men ännu har de inte placerats ut. Önskade att vi framför till
samhällsbyggnadschefen att se till att sofforna kommer ut. Under mötets
gång placerades en av sofforna utanför Handikappens Hus. Frågan är därmed
avslutad.
8. Information från kommunstyrelsen
Fredrik informerade om att tilläggs-, påminnelseskyltarna om
fartbegränsningen på Storgatan är beställda.
Reseguiden ”The culture trip” har röstat fram Rättvik som den femte finaste
orten i Sverige. Rättviks skolor ligger på sjätte plats i landet.
Hans Waxell frågade varför inte Rättviks kommun satsar mer på att få hit
företag till kommunen. Fredrik svarade att kommunen gör detta men att det
handlar om mindre företag.
9. Information från socialförvaltningen
Lena Fröyen tog upp frågan om samverkan och vilka uppdrag rådet ska ha.
Hur ska man tänka framåt. Vilken dignitet borde rådet ha vad gäller
näringsliv, delaktighet och tillgänglighet och hur ska vi organisera oss?
Informerar om Regional utvecklingsgrupp för barn och unga med
funktionsnedsättning. Gruppen kommer att träffas regelbundet och ska aktivt
påverka det länsgemensamma upplägget.
Anna-Lena Hållmats Bergvik skulle denna dag ha informerat om Buketten.
Anna-Lena har slutat sin tjänst i Rättviks kommun och Lena tar med sig
frågan och informerar vid nästa möte med Handikapprådet.
Lena informerar om en ny lag om diskriminering.
10. Övriga frågor
Conny Ploog ville veta vad det står i stadgarna för Handikapprådet. Fredrik
Ollén läste upp reglementet som ska skickas ut till ledamöterna.
På Handikapprådets förra möte den 4 mars beslutades att göra en omröstning
av förslag på nytt namn för Handikapprådet till Tillgänglighetsrådet. Kerstin
Ehlis, FUB säger nej till namnbytet. Frågan får komma upp igen då
ledamöterna har haft en egen diskussion.
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