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Tillgänglighetsrådet 
  
Plats Handikappföreningarnas Hus 
Datum 2016-11-29 kl 13.00-14.15 
Deltagare Britt-Marie Essell 

Stefan Brusewitz 
Stig Steenberg 
Hans Waxell 
Åke Nilsson 
Iréne Sturve 
Elisabeth Johansson 
Birgit Löf 

Ordförande 
DHR Nedansiljan 
FUB 
RSMH Nedansiljan 
Reumatikerförbundet 
Folkhälsostrateg 
Syn- och hörselinstruktör 
Sekreterare 

1. Vad av protokollsjusterare  
Stig Steenberg valdes att justera dagens protokoll. 

2. Dagordningen godkänns 
Dagordningen godkändes. Punkter som stryks är Besök/besökare då ingen 
gäst finns med idag. 

3. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar 
Ordförande går igenom föregående protokoll.  Punkt 4. Bengt Bräcke 
påtalade att bilagorna till protokoll på kommunens hemsida inte är anpassade 
för tillgängligheten. Det är nu åtgärdat och bilagorna är numera tillgängliga 
för exempelvis synskadade. Punkt 6, ordförande påpekar att det ekonomiska 
resultatet för Landstinget är +50 mkr men att prognosen pekar på 67 mkr 
sämre än budet. Därefter läggs protokollet till handlingarna. 

4. Information kommunstyrelsen 
Ordförande informerar. Renoveringen av biografen fortskrider som man 
tänkt. Platser för rullstolar kommer att byggas. Mer handlingar bland annat 
verksamhetsplan 2017 för Handikappens Hus har begärts in och måste 
lämnas in innan kommunfullmäktige tar ställning till om verksamheten får 
hjälp med hyreskostnader och aktivitetsersättning. Befolkningen har ökat i 
Rättvik med ungefär 150 personer.  Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) har jämfört grundskolorna i samtliga Sveriges 290 kommuner och 
rankat Rättviks grundskola till Dalarnas bästa med plats 17 i Sverige. Flera 
olika parametrar vägs samman i undersökningen. 

5. Information landstinget 
En ny Hälso- och sjukvårdsnämnd kommer att inrättas 2017. Nämnden 
ska framförallt ge en tydligare roll och ge mer tid för hälso- och sjukvård. 
Hälso- och sjukvårdsberedningarna blir kopplad till nämnden. 
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Kollektivtrafiken: Landstinget tar över kollektivtrafiken från 2018. Detta 
sker genom en skatteväxling. Landstinget tar 51% av kostnaden och 
kommunerna 49 %. 

Mammografi: Mammografin blir avgiftsfri för personer mellan 40-74 år 
inom ramen för screening. Gruppen kallas med intervallen 18-24 månader. I 
Dalarna gäller att kvinnor som är äldre än 74 år ges möjlighet att fortsätta 
med avgiftsfria screeningsundersökningar vart annat år, men får själva 
beställa tid för undersökning. Om de vill ha undersökning annan tid utanför 
intervallet får de betala 150 kr för bildtagningen respektive 350 kr om 
ultraljudsleddprovtagning av brösten behöver utföras av läkare. 

De som är över 85 år: Avgiftsfri öppenvård för personer över 85 år. 

Andra satsningar: Avgiftsfri medicin för barn. Personcentrerad vård (stödja 
personens tilltro till sin egen förmåga), E-hälsa. 

6. Information folkhälsan Irené Sturve 
”What´s on 2017” - Hållbara framtidstrender. En inspirerande temakväll där 
vi får ta del av framtiden innan den inträffar. Erik Herngren från Kairos 
Future kommer att vara föreläsare. Detta blir den 5 dec kl 18,30 Wasa Bion. 

Den planerade Tillgänglighetsdagen den 8 december ser ut att bli inställd. 
Inget större intresse för den just nu, den får skjutas fram till våren 2017. 

Simhallen i Rättvik har fått massa beröm för deras nya fräscha look. 
Lokalerna är städade och fina och gästerna är nöjda. 

Webbutbildning 9/11 för personal som kommer i kontakt med våld mot äldre 
och personer med funktionshinder. 15 personal per verksamhet kommer att 
vara med. Utbildningen signalerar vad man ska göra och vart man vänder sig 
om dessa problem uppstår. 

Irené tar gärna emot förslag på temadagar som rymmer inom tillgänglighets-
området. 

Hur stor är tillgängligheten av datorer för äldre? Den frågan tar Åke Nilsson 
upp. Avgiften för pappersfakturor höjs till 45 kr, dyrt i längden. Utveck-
lingen går fort och känns besvärlig för många äldre och handikappade. 
Möjligheten att låna fasta datorer finns på Kulturhuset, men det förutsätter 
att man själv kan utföra och logga in och betala sina räkningar. 

7. Information Handikappföreningarnas Hus 
En skylt är nu inköpt och uppsatt ovanför ingången till Handikapp-
föreningarnas Hus.  

Brandsläckare finns inte i lokalerna vilket borde finnas. Ordförande ger 
förslag på att Hans Waxell tar kontakt med Rune Daniels angående detta. 

Funderingar angående försäkringar, vad gäller inomhus och utomhus om 
olyckan är framme. Kontakta kommunchefen Ulf Israelsson om detta. 

Handikappföreningarnas Hus är till för olika föreningar vars medlemmar har 
någon form av funktionsvariation. 
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Då det inte alltid finns utbildad personal inom hemtjänst och LSS anställs 
även de som inte har utbildning. Finns det någon möjlighet för dessa att få 
utbildning här i kommunen? Frågan går vidare till nästa möte. 

Lördag den 3 december kommer en Gospelkör från Enviken att uppträda i 
Församlingshemmet. Underhållning, kaffe och julsmörgås, allt detta för   
100 kr. Välkomna önskar FUB. 

8. Information Buketten Elisabeth Johansson 
För den som är drabbad av någon slags ohälsa är det många gånger en tung 
belastning för anhöriga. Om man tänker att det runt varje drabbad kan finnas 
mellan 1 -10 anhöriga som på olika sätt behöver stöd. Med tanke på detta ska 
Buketten driva ett projekt med medel från regeringen som ska stärka stödet 
till anhöriga inom detta område – Psykisk ohälsa, neuropsykiatriska  
funktionsnedsättningar, missbruk/beroende. Tillsammans med Elisabeth J 
ska Keijo Nieminen jobba i projektet och han har en bred kunskap inom 
dessa målgrupper. 

I nystarten av Buketten kommer vi bland annat att anordna utbildningstill-
fällen för personal inom socialtjänsten. Anhörigskola inom olika diagnoser 
har vi också på gång. Bland annat avslutar vi ikväll en anhörigskola för 
bipolär sjukdom. Pågår också en grupp unga föräldrar till barn och ungdomar 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vi kommer att ha kvällsöppet 
1 dag/vecka för anhöriga som inte kommer ifrån på dagtid. Planer på att 
etablera ett större samarbete med olika föreningar och organisationer för 
dessa målgrupper med bland annat cafékvällar. 

Buketten har invigning den 12 december kl 14 och start för öppning är 
onsdag den 14 december. 

Elisabeth Johansson önskar få ett stående punkt på kommande kallelser. 

9. Övrigt 
Beträffande fikat, hur gör vi i fortsättningen? Mötet bestämmer att en kopp 
kaffe ordnar någon av ledamöterna och att vid varje termins avslutning ska 
det bjudas på tårta. Irené Sturve åtar sig uppdraget att ordna det sistnämnda. 

 

 
 

Underskrift 
Ordförande Justerare Sekreterare 
Underskrift Underskrift Underskrift 

   

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande 
Britt-Marie Essell Stig Steenberg Birgit Löf 
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