PROTOKOLL
Datum

2016-10-10

Kommunala Handikapprådet
Plats

Handikappföreningarnas hus

Datum

2016-10-04 Kl. 13.00–15.30

Deltagare Fredrik Ollén, m
Conny Ploog, s
Stefan Brusewits
Kerstin Ehlis
Stig Steenberg
Åke Nilsson
Iréne Sturve
Elisabeth Johansson
Britt-Marie Essell
Liv Lunde
Gunilla Klingh
Marita Baekkelund
Sophia Adler

Ordförande
Kommunledningen
DHR Nedansiljan
FUB
FUB
Reumatikerförbundet
Folkhälsostrateg
Syn- och hörselinstruktör
Landstinget
Landstinget
Socialförvaltningen (ers Lena
Fröyen)
Socialförvaltningen
Sekreterare

Besökare
Bengt Bäcke

SRF Dalarna

Frånvarande
Lena Fröyen
Åsa Hedman

Socialchef
Neuroförbundet

1. Val av protokolljusterare
Stig Steenberg valdes att justera dagens protokoll
2. Dagordningen godkänns (med ev.ändringar)
Dagordningen godkändes.
3. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar
Ordförande informerar.
Kommunstyrelsen har tagit beslut om namnbyte av Kommunens
Handikappråd och från och med 2016-10-06 heter det Rättviks
Tillgänglighetsråd. Ordförande vill ha in synpunkter och diskussion kring
vilka fler som bör sitta med i Tillgänglighetsrådet.
Rättviks kommun kom trea i tävlingen Årets Superkommun.
Det är fortsatt bostadsbrist.
Ansträngd ekonomi landstinget.
Irene Sturve vill ha en rättelse i det förra protokollet gällande hälsan hos
personer med funktionsnedsättningar. Sekreteraren ordnar detta.
Angående de synpunkter som kom upp om simhallen. Enligt personal på
simhallen har man ingen badvakt pga. ekonomiska skäl. En badvakt anses
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även skapa ett slags överförväntan på säkerheten. Det finns en handikapplift
som fungerar, men man måste be personalen om hjälp att sköta liften.
Bassängen anses av ansvariga för simhallen vara för liten för att ha en ramp.
Essell påpekar att eftersom kommunen ger driftsbidrag för att Orsa Grönklitt
ska kunna driva simhallen borde man kunna ge viss påtryckning i fråga om
en ramp. Önskan från Ploog var att en badvakt även skulle kunna se till så att
duschningen sköts innan man går ner i bassängen. I dagsläget är detta en stor
brist, enligt Ploog.
Angående städningen är det problem för personal att städa under
öppettiderna. Man möter kritik från gästerna som anser att personalen stör.
Ploog ville även att det ska gå att lösa situationer när personer med
funktionsnedsättning vill bada och det till exempel är en manlig brukare och
en kvinnlig assistent. I Leksand har man löst detta med ett extra
omklädningsrum.
Protokollet till handlingarna.
4. Besök/ besökare
Bengt Bäcke, Synskadades Riksförbund Dalarna, distriktet Dalarnas
ombudsman informerar.
Hjälper distriktet och stöttar lokalföreningar. Vill informera om att
det finns en ombudsman. Arbetar mycket intressepolitiskt och stöttar
föreningar med sådana frågor. Ca 350 medlemmar i hela Dalarna. I
hela landet ca 10 000 medlemmar.
Bland annat anordnar SRF så kallade mörkerpromenader med
ögonbindel och vit käpp för politiker, för att de ska få en bättre
uppfattning om hur det är att vara synskadad. Även mörkerfrukostar
där måltiden intas i komplett mörker. Viktigt inför fattandet av
politiska beslut.
I diskussionen om tillgänglighet pratar man mest om att skapa öppna
ytor och det blir istället ett problem för synskadade. På många platser
saknas övergångsställen. De är i stället ersatta av gångpassager där
man lägger ansvaret på ögonkontakt mellan gångtrafikanter och
bilister. Som synskadad behöver man ha orienteringspunkter i
samhället, trottoarkanter är bra. Det finns risker med avfasning av
trottoarkanter då orienteringspunkterna försvinner och synskadade
därmed lätt kan råka hamna ute i biltrafiken.
Bäcke menar att svårigheten är att få folk att förstå vilka problem
synskadade har. Samarbete med LSS. Vissa kriterier för att få
ledsagning kan inte uppfyllas av synskadade. Idag hänskjuts nästan
samtliga ärenden till SoL. Ledsagningen är av yttersta vikt för att
kunna ta sig ut och klara av vardagen. Annars försämras hälsan och
risken finns att man som synskadad blir isolerad.
Problem i den vanliga gatumiljön är bland annat uteserveringar om
de inte är bra byggda. Ett annat problem är gatupratare. Där har
kommuner en viktig roll när de ger ut tillstånd för dessa. Det bästa
alternativet för synskadade är gatupratare med metallring längst ner,
men av princip är Synskadades Riksförbund emot gatupratare.
Viktigaste frågorna som SRF driver mot kommunerna gäller:
Kollektivtrafik
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Färdtjänst
LSS
En annan viktig fråga som kommunerna behöver ta ställning till är
information från kommun ut till medborgarna. Hur får kommunerna
ut sin information till exempelvis nya, äldre synskadade som inte
använder dator?
I fråga om tillgängligheten på kommunens hemsida understryker
Bäcke att medföljande bilagor till protokoll måste läsas in via
datorprogram som stödjer de verktyg som synskadade använder sig
av, till exempel talsyntes. Om dokument endast skannas in, kan inte
talsyntesen läsa vad som står.
Bengt Bäcke poängterar att man vill vara en samarbetspartner och
inte en motpart. Har man tillgänglighetsfrågor får man gärna höra av
sig till SRF.
SRF Dalarna och Kulturhuset i Rättvik har en föreläsning 26/10 kl.
13-16 om hur man kan göra för att underlätta i sin vardag som
synskadad.
5. Information kommunstyrelsen
Ordförande informerar. Inge Östlund har i princip sagt ifrån sig alla
politiska uppdrag. Ersättare söks. Önskemål finns att det ska vara
någon från fastighetsbolagen.
Nya trottoarer byggs. Ordförande tar på sig ansvaret att påtala för
både politiker och förvaltningar att Tillgänglighetsrådet bör ses som
en remissinstans inför stadsplaneringen.
Biografen har fått en bättre entré. Regeringen har kraftigt ökat
momsen på biobiljetter, vilket drabbar landsortsbiografer som nu
tvingas höja biljettpriserna. Stolarna i biosalongen i Rättvik behöver
bytas ut och radavståndet är för litet. Man har sökt medel från
Svenska Filminstitutet (SF) och fått 150 000 kronor, vilket ger en god
start. SF har dessutom gett ett bidrag till landsortsbiograferna:
ersättningen bygger på förra årets resultat vilket för biografen i
Rättvik genererade 270 000 kronor. Byte av stolarna kommer därmed
att kunna genomföras.
Kerstin Ehlis påpekar att det bör finnas plats för rullstolar och
rullatorer. Ordförande tar med sig detta inför stolsbytet.
Företagsklimatet i kommunen visade på en positiv överraskning.
Kommunens målsättning var att nå plats 50 och man hamnade på
plats 45.
Skolresultatet negativt. Rättvik sjönk mest i hela Dalarna. Föll från
omkring plats 20 till plats165. Skolresultaten har försämrats, högre
andel obehöriga lärare, många nyanställda lärare ger högre press på
de som har längre erfarenhet och som ska agera faddrar plus göra
sina egna uppgifter.
Essell: stressfaktorer hos skolans personal. Finns en tendens att man
bland yngre lärare har en lägre stresstålighet än de äldre.
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Ehlis: har inte stora barngrupper på förskolorna inverkan?
Ordförande säger att Rättvik snarare ligger i toppen jmf med riket i
stort vad gäller lärartäthet och antalet barn i grupperna.
Ehlis: Det är i princip omöjligt att få ledsagare i Rättviks kommun,
vilket gör att personer med funktionsnedsättning inte kommer ut och
få röra på sig. Det blir även ett folkhälsoproblem. Ber kommunen
skänka pengar för att bekosta personalens entré till en kommande
danskväll. Ordförande tar med sig frågan.
6. Information landstinget
1. Den ekonomiska prognosen pekar på 67 mkr sämre än budget. Bra,
men fortfarande ansträngd ekonomi.
2. Regionindelningsförslaget som handlar om att det i stället för 21
län blir 6 regioner. Landstinget Dalarna säger ja till förslaget om en
Svealandsregion. Kan bli aktuellt redan 2019.
Waxell: vad blir fördelen med regionindelningen?
Essell: man blir starkare och kan exempelvis söka pengar till statlig
infrastruktur.
Ordförande: fördelen är att man i regionen kan centralisera
specialistsjukvården. Då kan den bli mer professionell.
Essell: alla förändringar för landstingets patienter sker ur
patientsäkerhetssynpunkt. Det kan innebära att man måste åka längre,
men professionaliteten och kompetensen samlas på ett ställe.
3. Patienthotellet i Falun. Logistik inom och utom sjukhuset. Man
utför vårdnära service. En serviceförvaltning sköter städ och liknande
på Patienthotellet vilket innebär att sköterskorna kan fokusera på att
sköta patienterna. Man sköter inget medicinskt på Patienthotellet.
Hotellet har samma pris som en vårdplats.
Liv Lunde informerar om att den så kallade E-hälsan (att man via
datorn kan ”prata” med läkare och sjuksköterskor) ska minska
belastningen på vårdcentralerna.
I dagsläget har man även specialister från Mora som kommer ut till
vårdcentralerna och jobbar, vilket gör att man slipper
remissförfarandet.
7. Information folkhälsan Iréne Sturve
Rättviks kommun (först i landet) har beslutat att arbeta enligt FN:s 17
globala hållbarhetsmål och man ska arbeta lokalt i stället (glokalt).
Sturve ingår i en arbetsgrupp som ska arbeta för vad de lokala
aktiviteterna ska bli inom punkt 3 och 10.
Kommer en ny lag som rör tillgänglighetskrav inom IT from 1/1-17.
Tillgänglighetsrådets röst i detta är högst relevant. Kommunen ligger bra
i framkant. Tillgänglighet är en folkhälsofråga i allra högsta grad. Av
största vikt för att nå ut till medborgarna.
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Lokala aktiviteter: mässan 55+ blev väldigt lyckad. Ny mässa planerad
2018.
Studieförbundet Vuxenskolan anordnar tillsammans med Iréne Sturve
och Elisabeth Johansson, från kommunens anhörigstöd Buketten,
Nationella anhörigdagen 6/10. Se bilaga.
Föreläsning: Försvinner och stannar kvar. Om att vara anhörig till någon
med Alzheimer. Rättviks kulturhus 1/11. Se bilaga.
Föreläsning: Hur ska vi möta dementa personer? Rättviks kulturhus
11/10. Se bilaga.
Om våld mot äldre och personer med funktionshinder. Webbutbildning
för personal 9/11. Kommer även att rikta sig mot politiker.
Kvalitetsutveckla de som arbetar med relationsvåld. Socialstyrelsen har
gett medel till detta.
8. Information Handikappföreningarnas hus
Hans Waxell informerar. Två nya personer i styrelsen som
representerar diabetesföreningen och hörselskadades förening.
Akvarellkursen har lagts på is tills man hittat ny ledare. Finns inget
intresse att göra det ideellt.
Förfrågningar om andra kurser vilket är positivt och kan göra att
utbudet utökas.
9. Information Socialförvaltningen
Gunilla Klingh informerar. 1 januari 2017 startar man en ny
organisation inom Socialförvaltningen.
Socialchef Lena Fröyen, stab bestående av medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS), administrativ chef, e-hälsostrateg, anhörigstöd,
utveckling/kvalitet. Ansvarsområdena kommer att delas upp på tre
verksamhetsben:
• Utveckling och stöd (integration, IFO, bistånd, AME/DV).
4 enhetschefer och 1 verksamhetschef.
• Stöd och omsorg (ordinärt boende samt LSS (utom DV).
5 enhetschefer och 1 verksamhetschef.
• Vård och omsorg (den kommunala hälsochsjukvården och
särskilt boende) 6 enhetschefer och 1 verksamhetschef.
Den nya organisationen sker pga. att det har varit en alltför hög
arbetsbelastning och socialförvaltningen har vuxit snabbt. Många
frågor att ta tag i. Waxell undrar över var de handikappade behöver
vara representerade. Klingh hänvisar till Tillgänglighetsrådet. Att det
är där diskussionen måste starta och att det självklart ska vara en
samverkan socialförvaltningen och handikappföreningarna.
I budgetprocessen arbetar man med att minska arbetsbelastningen för
enhetscheferna. I Rättvik har enhetscheferna alldeles för stora
områden. Verksamhetscheferna får mindre verksamheter ansvara för,
vilket blir en avsevärd skillnad i fråga om arbetsbelastning.
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Marita Baekkelund informerar. Inom LSS kommer man att under
oktober månad göra en brukarundersökning (enkät) för
gruppbostäder. Det är en nationell undersökning via SKL. Man vill
via åtta frågor få svar från brukarna vad man tycker om
gruppboendet. Man kommer att kunna göra jämförelser med andra
kommuner. De genomförs på Ipad, läsplatta eller dator via Pictostat
som är ett program med bilder. Personer med kognitiv
funktionsnedsättning ska kunna delta. En frivillig undersökning.
Genomförs på sju gruppboenden. En oberoende person utför
intervjuerna.
Enkäten är tänkt som ett verktyg för att kunna utveckla
verksamheten.
10. Övriga frågor
Waxell: Varför använder man sig av så många deltidstjänster inom
äldreomsorgen? Heltidstjänster skulle göra det mer stabilt och ge en
högre kvalitet inom verksamheten.
Ordförande: En ekonomisk fråga. Det man tagit beslut om är en så
kallad bemanningscentral som ska kunna justera en förbättring i
arbetstiden. Man behöver arbeta hårt i kommunen för att höja
attraktionsnivån inom de yrkeskategorierna.
Essell: i personalutskottet utreder man vilka som vill gå upp i tid.
Målet i kommunen är att alla ska ha möjlighet/ rättighet till heltid.
Att man själv ska få bestämma vilken arbetstid man vill ha.
Till nästa möte, 29/11, ges förslag på mötesplan för 2017.
Bilagor
Informationsbilaga: Försvinner och stannar kvar
Informationsbilaga: Hur ska vi bemöta dementa personer?
Informationsbilaga: Nationella anhörigdagen
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