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Rättviks Tillgänglighetsråd 

  

Plats Handikappföreningarnas Hus 

Datum 2017-02-28 kl. 13:00 – 14:30 

Deltagare Fredrik Ollén, m 
Camilla Ollas Hampus, c 
Britt-Marie Essell, s 
Liv Lunde Andersson, s 
Stefan Brusewitz 
Stig Steenberg 
Åke Nilsson 
Hans Waxell 
Iréne Sturve 
 
 
 
Frånvarande 
Conny Ploog, s 
Åsa Hedman 
Lena Fröyen 
Elisabeth Johansson 
 

Ordförande 
Kommunledningen 
Landstinget 
Landstinget 
DHR Nedansiljan 
FUB 
Reumatikerförbundet 
RSMH Nedansiljan 
Folkhälsostrateg 
 
 
 
 
Kommunledningen 
Neuroförbundet 
Förvaltningschef socialförv. 
Anhörigsamordnare, syn- och 
hörselinstruktör 
 

1. Val av protokolljusterare 

Stig Steenberg valdes att justera dagens protokoll. 

2. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 

Dagordningen godkändes. 

3. Genomgång av föregående protokoll 

Förslag om att Rättviks Tillgänglighetsråd ska göra ett verksamhetsbesök på 

biografen när den är klar. Därefter protokollet till handlingarna.  

4. Besök 

Inget besök denna gång. 

5. Information kommunledningen 

Ordföranden informerar. Ekonomiska läget är klart för år 2016 och resultatet 

är positivt. Postitivt även med befolkningsökning i kommunen. Dock fortsatt 

oro. Budgetarbetet för 2018 startade förra veckan. Näringslivet deltog vilket 

är viktigt. Stora utmaningar bland annat inom personalområdet. 

Byggnationer är på gång. Tre större projekt. Skoglunds ska bygga tolv 

bostadsrätter, treor och fyror. En privat aktör ska bygga 20-30 hyresrätter 
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och kommunen ska bygga 40 stycken hyresrätter med start till hösten 2017. 

Detta ställer krav på god tillgänglighet i bostadsområdena.  

Ordföranden vill att deltagarna i Rättviks Tillgänglighetsråd tar med sig 

följande frågor inför en kommande diskussion: 

Vilken är den verkliga funktionen med Rättviks Tillgänglighetsråd? 

Vilka fler bör sitta med i rådet? 

Bör ordförande verkligen vara från Socialutskottet? 

Frågorna som dryftas i Rättviks Tillgänglighetsråd har inte egentligen med 

det sociala att göra, anser ordföranden, utan rör mer infrastruktur och 

liknande samhällsfunktioner, att underlätta i vardagen ute i samhället. Därför 

borde Rättviks Tillgänglighetsråd snarare hamna inom samhälls-

utvecklingsområdet.  

6. Information landstinget 

Inför kommande bokslut visar landstinget ett plus på 186 mkr, men det finns 

fortfarande sparkrav.  

På Kirurgen drar ett projekt om ”Vårdnära service” igång. Transporter, 

matutdelning och städning ska skötas av särskild servicepersonal. Detta ger 

sköterskorna mer tid för patienterna. 

Satsning görs på barnmorskor, man kan få en så kallad studielön om man vill 

vidareutbilda sig till barnmorska. 

Ambulanshelikoptern har snart varit i bruk i ett år. 502 flygningar hittills. 

Nästan tre om dagen. Mycket fint samarbete med vägambulansen och SOS 

Alarm.  

Länsindelningen diskuteras fortfarande. Mer information kommer. Remiss 

till kommunerna under våren. 

Köer till operationer. Största anledningen är att de som är opererade och 

färdigbehandlade på kirurgen inte bör stanna kvar på att akutsjukhus. 

Meningen är att kommunen där per automatik ska ta hem dessa patienter. 

Det behövs en bättre dialog. Kommun och landsting måste samarbeta bättre.  

Essell tar emot frågor från Rättviks Tillgänglighetsråd via sekreterare Sophia 

Adler. 

7. Information folkhälsan 

Nationell enkät om kommunernas tillgänglighet skickas till SuF 

(Samhällsutvecklingsförvaltningen). De har huvudansvaret för att enkäten 

blir ifylld. Den föll mellan stolarna förra året. 

Hållbarhetsarbetet pågår för fullt i kommunen och bland annat lyfts frågan 

om våld i nära relationer. 

Högt ohälsotal hos människor med funktionsvariationer. Folkhälsostrateg 

ställer frågan till Handikappföreningarnas hus ledning om att fundera över 

vilka aktiviteter som skulle vara bra att ha? Inte kursverksamhet utan 

generella aktiviteter för större grupper, till exempel föreläsningar. 
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8. Information Handikappföreningarnas Hus 

Önskemål om att få datorer till huset.  

Önskemål om att få en soptunna utanför huset. Fastighetsbolaget ska ta upp 

frågan. 

Fråga om byggnadsplanen utanför kommer att beröra Handikapp-

föreningarnas hus. Handikappföreningarnas hus tar kontakt med RFAB eller 

Skoglunds för information. 

9. Information socialförvaltningen 

Ingen närvaro. 

10. Övriga frågor 

OBS! Nästa sammanträde är måndag 15/5.  

 

 

Underskrift 

Ordförande Justerare Sekreterare 

Underskrift Underskrift Underskrift 

   

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande 
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