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Plats

Handikappens hus

Datum

2015-11-12 kl. 13.00-15.15

Deltagare Inge Östlund,c tf ordförande
Conny Ploog,s, komunledningen
Stefan Brusewits,
DHR Nedansiljan
Stig Steenberg, FUB
Kerstin Ehlis, FUB
Åsa Hedman, Neuroförbundet
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Ulla Jönslars, sekreterare

1. Val av protokolljusterare
Kerstin Ehlis valdes att justera dagens protokoll.
2. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar)
Dagordningen godkändes
3. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar
*Aktivitetsbidraget: Handikappföreningarna är en så kallad paraplyförening
och får därmed inga bidrag från Fritidskontoret.
*Ny ansökan om bidrag kommer att göras till Allmänna arvsfonden våren
2016.
*KHR vill ha information om RFAB har satt upp ringklockan vid hissen på
kommunhuset.
*KHR vill ha svar på busskortsfrågan och skolresorna för barn som bor hos
föräldrarna varannan vecka och som bor på olika orter inom kommunen.
*Arbetet för subventionerade avgifter/inträden på Dalhalla för personliga
assistenter bör fortsätta.
Därmed protokollet till handlingarna.
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4. Besök/besökare
Anette Ingels och Britt-Marie Kullerback informerade om tillgängligheten i
kommunens skolor.
Centrala elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och
hälsofrämjandeför eleverna, och se till att eleverna uppnår sina mål.
Tillgänglighetsmodellen är samspel, social miljö och individuell
kunskapsutveckling.
10-20% av befolkningen i världen har någon form av funktionsnedsättning.
Idag finns det lagar och regler kring tillgängligheten. En ny rättighets/
diskrimineringslag trädde i kraft 2015, som gäller för bristande
tillgänglighet.
Inventering i skolorna har påbörjats för att se vad som saknas i form av
information, skyltning, bilder och i Boda skola har redan förbättringar gjorts.
Skyltar för att kunna orientera sig är viktigt för alla, och målet är att i största
mån ha enhetliga instruktioner, skyltar på alla skolor och offentliga
byggnader för att underlätta för de som kommer på besök, och skriftlig
information bör kompletteras med bilder för att lätt kunna hitta vart man är
och vart man ska.
5. Information Handikappens hus
*Funderingar finns att återigen göra en rundvandring och inventera hur
tillgängligheten ser ut i dag i samhället, affärerna, gatukorsningarna,
trottoarkanter mm.
*Lars Ehnlund bjuds in till nästa möte för att informera hur långt man
kommit med planering och åtgärder med vägar och trottoarer.
*Önskningar finns att man öppnar offentliga toaletter och helst
handikapptoaletter då det saknas i samhället på flera platser.
*HH informerar om arbetet som utförts under året 2015.
11-12 kurser med ca 115 kursdeltagare. Många besökare har kommit och
hälsat på under året.
*Inge Östlund undersöker om det finns möjlighet att få
Data projektor och en portabel dator till HH.
*Det saknas handikapp skyltar på handikapparkeringarna vid Systemet och
affären Mellrose. Inge tar kontakt med miljö & plan.
*Några av mataffärerna har köpt in handikappanpassade kundvagnar.
*Åke informerade om Centrumgruppens arbete.
*Överskottet som blev efter länsdansen kommer att lämnas över som tillskott
för kostnaderna av resan till Tandådalen som FUB och HSO planerar med
Skistar även för 2016.
65 000 kronor sponsras av FUB till resan.
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6. Information Landstinget
*Ekonomi: Besparingsförslagen behandlas på Landstingets fullmäktige
den 23-24 november 2015.
*Landstinget omsätter 8,2 miljarder kronor.
*Landstinget ska göra besparingar på 700 miljoner till år 2019.
*500 miljoner kronor ska sparas på sjukvården.
*Landstinget har tappat 350 miljoner på grund av skattesänkningar
(staten).
590 miljoner kronor ska sparas mellan år 2016-2019.
*16,5 miljoner kronor har stafettsjuksköterskorna kostat i dagsläget, och
efter 1 april 2016 kommer inga stafettsköterskor att anställas.
*Stafettläkartjänsterna kostar 100 miljoner/ år. Totala kostnaden för
läkare är 240 miljoner. Nu kommer ett förslag för anställning av
stafettläkare, ett internt stafett avtal att de även måste arbetar på
vårdcentralen. Om en stafettläkare arbetar en vecka/år spar detta ca 40
miljoner kronor.
7. Information Folkhälsan
I det nya folkhälsoprogrammet kommer personer med
funktionsnedsättning, barn, unga och äldre att prioriteras vad gäller
relationsvåld och alkohol/drogproblematik. Ekonomiska medel kommer
att sökas ur Allmänna Arvsfonden.
*Antalet samtal från anhöriga till personer med alkohol/drogproblematik
har ökat både på socialförvaltningen och till anhörigstödet. En styrgrupp
har bildats för att jobba fram stöd och bra kontakt med anhöriga,
utbildnings tillfällen, information och temadagar.
Gruppen består av Roger Skärberg, terapeut socialförvaltningen, Per
Borsén, Soc, Irene Sturve, Folkhälsostrateg, Ewa Hall Adelgren, Diakon
Anicie sv, Elisabeth Johansson, Anhörigstöd.
*Fallolyckor är ett stort problem. Det har bildats en styrgrupp vad gäller
fallprevention. I gruppen ingår Annelie Granath, MAS, Irene Sturve,
Folkhälsostrateg, Rune Daniels, Räddningschef och Elisabeth
Johansson, Anhörigsamordnare-syn/hörselinstruktör.
Gruppen ska arbeta med förebyggande information, utbildningstillfällen,
informationsmaterial och uppsökande verksamhet för de som är 75 år
och äldre för att minska fallolyckor.
* I ett hälsoförebyggande arbete är det viktigt att ta upp frågan igen om
hjälpmedelsmodulen som tidigare fanns på Buketten. Det är viktigt för
människor med behov av hjälpmedel att kunna ta del av vilka ¨enkla
hjälpmedel i vardagen¨ som finns att tillgå och som man införskaffar
själv. Bra saker gör att man många gånger kan sköta saker själv och
därmed känna självständighet. Modulen är efterfrågad och saknad av
många.
*Ett gott Liv för Alla – temadag tisdagen den 17 november på
kulturhuset kl. 10-16. En dag för alla sinnen. Temadagen kommer att
handla om smarta val och säkerhet i vardagen, hörsel,
hörselnedsättningar och kommunikation, demens, styrka och balans i
vardagen.
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8. Information kommunstyrelsen
Inge informerade om medborgarförslaget som kommit in, att sätt upp
RÄTTVIK med stora bokstäver i slalombacken, lika som idén för
Hollywood. Bokstäverna bör vara 7x7 m för att det ska synas bra.
Information socialförvaltningen
*Myndigheten för delaktighet en statlig myndighet där alla oavsett
förmåga ska vara delaktiga.
Rättvik har kommit långt när det gäller Anpassad IT. Intresset är stort
och planer finns för studiebesök.
*Rättvik har fått 1,7 miljoner kronor (riktade pengar) som ska satsas på
ökad bemanning på SÄBO och gruppbostäder för att utöka kvaliteten för
de boende.
*Planeringen fortsätter för inköp av arbetskläder till de som arbetar i
ordinärt boende, Säbo och vårdnära arbeten.
*Information lämnades angående ensamkommande flyktingbarn,
asylboenden, nytt HVB hem, familjehem och stödboende.
* Rekrytering pågår av Integrationssamordnare.
9. Övriga frågor
Nya mötes tider för 2016 är ännu inte klart.
Ulla Jönslars kommer att skicka ut datumen till deltagarna så for det
blivit bestämt.
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