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Lena Fröyen
Johanna Munters
Maria Vågbratt
Elisabeth Johansson
Ebbe Evjeber
Ulla Jönslars

Ordförande
Kommunledningen
PRO
SPF
SPF
RPG
SKPF
SPF, Orebyggden
Folkhälsostrateg
tf Socialchef
Verksamhetschef Äldreomsorg
Verksamhetschef, Vårdcentralen
Anhörigsamordnare
RFAB
Sekreterare

1. Val av protokolljusterare
Bo Lindahl utsågs att justera dagens protokoll.
2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
3. Presentation, närvarolista
Presentation av deltagarna.
4. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar
Därmed protokollet till handlingarna.
5. Besök/Information, Ebbe Evbjer, RFAB
Ebbe informerade om verksamheten RFAB.
Det finns 528 lägenheter, äldreboende har 197 platser, skolorna har 1023
platser, förskolorna har 335 platser.
Omsättningen är 100 miljoner.
Framtida behov i Rättvik, klara tomter för byggnation:
Werkmästaregatan har 5 tomter.
Planen är klar för Vidablick och intressent finns för byggnation.
Lissbrändan har också färdiga tomter för byggnation.
Nolänget, Hantverksbyn flera intressenter.
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Ingen byggnation av Prästskogsvallen är planerad. RFAB tar gärna emot
förslag från allmänheten vilken form av bostäder man skulle önska där.
Persborgs där pågår planering av området.
Garvaren, där finns extern intressent och är under planeringsstadiet, går
allt i lås blir det eventuellt byggstart till hösten av bostadsrätter.
¨Fällby tomten¨ har köpts av kommunen men ingen planering av
byggnation finns där.
Ebbe Sammanfattar:
Uppbyggnads strukturering
Översiktktsplan, detaljplan
Infrastruktur, reningsverket
Inventering hur och var vill folket bo
Samarbetsformer
6. Tillgänglighet, Gunilla Hammarskiöld
Omsorgsföretaget Humana har skickat ut en enkätförfrågan om
tillgängligheten i samhället, men Rättviks kommun har inte svarat på
den. Fredrik redogjorde vilka åtgärder som hittills har vidtagits i
kommunen där tillgängligheten har förbättrats.
Ny lagstiftning i år om bristande tillgänglighet blir ny kategori av
diskriminering i svensk lagstiftning. Informationsfolder läggs som bilaga
till protokollet.
Gunilla har varit på Senior net:s årsmöte. Information om projektet
¨internet på äldreboendet¨. I Rättvik har boendet Enåbacken internet, i
de boendena som inte internet finns kan de boende kan själva beställa till
rummen då de har egna lägenheter.
Hjälpmedelscentralen har tema dag den 2 oktober, ¨Säkerhet i vardagen
– smarta val på äldre da´r¨. Programmet delades ut till mötesdeltagarna
och läggs som bilaga till protokollet.
Hjälpmedelsmodulen som funnits på Buketten har lämnats tillbaka till
Hjälpmedelscentalen. Önskan är att få tillbaka den till Buketten då
behovet av hjälpmedel i vardagen är stort. Lena Fröyen tar kontakt med
Annelie Granath om möjligheten finns att den åter kommer på plats.
Följs upp till nästa möte.
7. Iréne Sturve, folkhälsostrateg/drogförebyggare
Folkhälsoarbetet gällande vår äldre befolkning har fortsatt fokus på
¨Hälsosamt åldrande hela livet – Ett gott liv för alla¨. Ingen mässa 55+ i
år utan mässan planeras till hösten 2016. Iréne kommer att kalla till en
träff i början av hösten i år för att påbörja upplägget för mässan.
Inom rapporterna Öppna jämförelser och Hälsa på lika villkor finns en
delrapport om ¨En strategi för genomförande av
funktionshinderpolitiken 2011-2016¨. Människor i alla åldrar kan ha
olika typer av funktionsnedsättningar men ju äldre man blir desto fler
drabbas. Den funktionsnedsättning som flest besväras av är nedsatt
hörsel, vanligare hos män, därefter kommer långvarig sjukdom och
rörelsehindrade två områden där fler kvinnor är drabbade. Färre har
nedsatt syn och det är lite vanligare hos män.
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Viktigt här är att identifiera vad som går att påverka för att hälsan ska
upplevas så bra som möjligt. Två påverkbara områden är: Främja
tillgänglighet och stöd för vardaglig rörelse och socialt deltagande –
oavsett funktionsnedsättning eller ålder.
Iréne föreslår två aktivitetsområden redan till hösten 2015: Temadag
med hjälpmedel, Föreläsningar: Minnesträning, Rörelse i vardagen,
Balansträning.
Mässa 55+ 2016 och temadagar 2015 tas upp på mötet som Iréne kallar
till efter sommaren. Samla in idéer uppslag etc. till mötet.
8. Information vårdcentralchef
Det är fortfarande ont om läkare på vårdcentralen, stafettläkare kommer
även i fortsättningen anställas men i mindre utsträckning.
Genomlysningen fortgår och många olika förslag på samarbete och
sparkrav kommer att tas fram.
Rekrytering av sjukgymnast och samtalsterapeut pågår.
Det är fortfarande ett högt tryck på samtalen till vårdcentralen.
Under sommaren kommer rådgivningen 1177 vara stängt i Dalarna
under 4 veckor mellan klockan 8-17, samtalen kommer att kopplas
vidare till rådgivningen 1177 någon annanstans i landet.
Förslag finns att filialen i Furudal kommer att stängas helt, och
ambulansen flyttas till Leksand.
9. Information kommunledningen
The Contur travel (en resesajt) har haft en tävling om Sveriges vackraste
plats och Rättvik kom på 5 plats.
Bästa kommunen att driva företag i: där visade i dagsläget
Näringslivsbarometern att Rättvik låg på 83;e plats av 240. Det totala
resultatet kommer den 15 september.
Socialförvaltningen har nu full bemanning angående socialsekreterare.
Filmvisning för pensionärer kommer att erbjudas på biografen i Rättvik
1 gång/månad, vår och höst med start i september månad.
10. Information socialförvaltningen
Socialförvaltningen har nu full bemanning med både socialsekreterare
och biståndshandläggare. Semestervikarier inom vård och omsorg finns
några vakanser men läget är under kontroll i dagsläget.
LOV: Ett externt företag bedriver hemtjänst i kommunen.
Alla larm är nu utbytta till digitala larm. Hittills har allt fungerat bra.
Dietist har nu anställts och börjar i kommunen till hösten.
11. Ordförande: Artikel om synen på äldre
Kommer att tas upp vid ett senare tillfälle.
12. Övriga frågor
KPR mötet den 25 november flyttas till 3/12-2015 kl.10-12.
Pensionärsföreningarna kommer att göra en protest skrivelse angående
flytten av ambulansen till Leksand och stängningen av vårdcentralens
filial i Furudal.
Skrivelsen kommer att överlämnas till landstingspolitikerna.
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13. Mötet avslutas
Ordförande avlutade mötet .

Underskrift
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Underskrift

Underskrift
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Bo Lundahl

Ulla Jönslars

