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Rättviks Tillgänglighetsråd 
  
Plats Handikappföreningarnas Hus 
Datum 2017-05-15 kl. 13:00 – 14:40 
Deltagare Fredrik Ollén, m 

Conny Ploog, s 
Britt-Marie Essell, s 
Liv Lunde Andersson, s 
Stig Steenberg 
Åke Nilsson 
Hans Waxell 
Iréne Sturve 
Elisabeth Johansson 
 
 
Frånvarande  
Camilla Ollas Hampus 
Stefan Brusewitz 
Åsa Hedman 
Lena Fröyen 
 
Essell ordförande mellan 13:10 –  

Ordförande 
Kommunledningen 
Landstinget 
Landstinget 
FUB 
Reumatikerförbundet 
RSMH Nedansiljan 
Folkhälsostrateg 
Anhörigsamordnare, syn- och 
hörselinstruktör 
 
 
Kommunledningen 
DHR Nedansiljan 
Neuroförbundet 
Förvaltningschef socialförv. 
 
13:30 
 

1. Val av protokolljusterare 
Stig Steenberg valdes att justera dagens protokoll. 

2. Dagordningen godkänns (med ev. ändringar) 
Dagordningen godkändes. 

3. Genomgång av föregående protokoll 
Därefter protokollet till handlingarna. 

4. Besök  
Inga besök denna gång 

5. Information kommunledningen 
Integration. Stort möte förra veckan med representanter från både politiken 
och tjänstemannaområdet. 4 Hästar ska stänga 9 juni. Efter det har man inte 
längre några asylboenden i kommunen. Ensamkommande flyktingbarn- och 
unga (EKB): kommunen har avtal med två HVB-hem, men det kan inom 
kort kanske bara att behövas ett. Svårt att sia om framtiden. De EKB man har 
minskar drastiskt; vissa skrivs upp i ålder och andra fyller 18 år.  
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Rättvik har gjort bäst ifrån sig av samtliga kommuner vad gäller att få in 
nyanlända i arbete. Fortsatt avtal gällande vuxna flyktingar där kommunen 
har skyldighet att skaffa bostad åt dem. Ca 40-50 nya vuxna per år. 

Allvarligt problem är att våldsbejakande extremism kommer allt närmare. 
Det märktes framför allt på Rättviks marknad där det var några incidenter 
där Nordiska Motståndsrörelsen (NMR) var inblandade. Rättviks kommun 
tar nu hjälp av Borlänge som arbetar kraftfullt mot extremism.  

6. Information landstinget 
Essell: kollektivtrafiken. Pågår samtal om skatteväxling, det ska bli en 
huvudman. Återkommer med mer info. 

Kommunernan har fått remiss från landstinget vad de tycker om att det nu 
blir en sk länsregion. 

Regeringen har satsat miljarder och av dem får landstinget 15 miljoner till 
extra satsning. Fritt att lägga på valfritt område. 

Mora lasarett. Brand i akutbil 

Olyckan i Sveg  

Det finns ett förslag om mobila läkare som en satsning på de äldre. 
Uppmärksamhet ska riktas mot vårdcentralerna. Det blir en samverkan 
mellan kommuner, landsting och vårdcentraler. 

Kirurgen i Mora har börjat arbeta både kvällar och helger, man har därmed 
kunnat ta emot fler, vilket har blivit positivt. 

E-hälsan, den digitala vårdcentralen Min vård, fungerar bra. 

Digitalt högkostnadsskydd. När man når upp i 1200 kronor för läkarbesök, 
har man kommit upp på högkostnadsskyddsnivå. Sker nu automatiskt. Man 
behöver inte längre ha ett kort man ska få stämplat för varje läkarebesök. 

 

7. Information folkhälsan 
Sturve: svårt för många med digitaliseringen. Hjärnan registrerar och förstår 
bilder bättre än språk. Efterlyser ett kommunalt stöd och hjälp till äldre och 
personer med funktionshinder vad gäller IT och digitalisering. Alla har inte 
samma förutsättningar, det blir inte jämlik hälsa. Alla måste få samma 
möjligheter att ta till sig information.  

Samtliga i Tillgänglighetsrådet är eniga om att detta är ett stort behov som 
behöver tillgodoses så snart som möjligt. 

Conny Ploog tipsar om Datorverkstan på torsdagar. 

Elisabeth ger förslag på att upprätta ett internetcafé. Diskussionen går vidare 
om att dessa behöver vara riktade till olika målgrupper. Kan kommunen och 
Buketten samarbeta på något vis?  

Förslag om att man skulle kunna vara i Handikappföreningarnas Hus. 

Stig Steenberg poängterar att förståndshandikappade som bor i egen lägenhet 
är en helt isolerad grupp som måste fångas upp. 
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Frågan tas vidare. 

Fallförebyggande gruppen. Ny skrivelse som ska skickas ut till de 1526 
stycken 75-plussare i kommunen där man bland annat erbjuder ett hembesök 
med information. Utbildning i fallförebyggande syfte till fysioterapeuter. 

Rörelse i vardagen är mycket viktigt att fokusera på. Stor satsning om detta 
under 2018. 

31/5 Planeringsmöte om psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder på 
Buketten. Aktörer från bland annat Rättvik och Leksand. 

8. Information Handikappföreningarnas Hus 
En social gemenskap via kurser och samtal. För första gången ett musikcafé 
förra veckan. Man hade allsång. Kommer att fortsätta under hösten, då det 
blev god uppslutning och det var mycket uppskattat. Man har en egen kör 
som är ute på vårdcentraler och underhåller. 

 

Nya kurser? Svårt att hitta kursledare. 11 olika kurser just nu.  

100-120 personer som besöker per vecka.  

Essell: avseende ekonomi så kan bör man få stöd från de 
medlemsorganisationer som är med i huset. Medlemmarna betalar sin avgift 
till sin förening. Då bör väl respektive förening betala för de aktiviteter som 
deras medlemmar vill utöva här i Handikappföreningarnas hus? 

 

Steenberg: Handikapplatser parkering. Fredrik tar med sig frågan. 

Waxell: dator till huset. Fredrik tar med sig frågan. 

Länsdansmöte om årets danser. 21 oktober hyr man Rättviksparken. 10 
danser runtom i Dalarna. Rättvikare kommer att åka till Mora, Leksand, 
Borlänge. 

Man vill inte längre ha rekvisitioner inom gruppboendena utan kontanter. 
Fredrik tar upp det med förvaltningschefen socialförvaltningen. 

9. Information socialförvaltningen 
Ingen närvaro. 

10. Övriga frågor/laget runt 
Besök till nästa möte? Vägingenjör Ulf Haglund.  

Underskrift 
Ordförande Justerare Sekreterare 
Underskrift Underskrift Underskrift 

   

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande 
Fredrik Ollén Stig Steenberg Sophia Adler 
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