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Rättviks Tillgänglighetsråd 
  
Plats Handikappföreningarnas Hus 
Datum 2017-11-28 kl. 13:00 – 15.20 
Deltagare Britt-Marie Essell 

Stig Steenberg 
Hans Waxell 
Åke Nilsson 
Stefan Brusewitz 
Lena Fröyen 
 
Ingrid Svensson 
Ulf Haglund 
Sophia Ek 
 
 
Frånvarande 
Fredrik Ollén (M) 
Joanna Stridh (C) 
Conny Ploog 
Iréne Sturve 
Elisabeth Johansson 
Liv Lunde Andersson (S) 
Åsa Hedman 
 

Ordförande 
FUB 
RSMH Nedansiljan 
Reumatikerförbundet 
DHR Nedansiljan 
Förvaltningschef 
socialförvaltningen 
Demenssjuksköterska 
Vägingenjör 
Sekreterare 
 
 
 
Kommunledningen 
Kommunledningen 
Kommunledningen 
Folkhälsostrateg 
Syn- och hörselinstruktör 
Landstinget 
Neuroförbundet Falun och Norra 
Dalarna 
 

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

2. Dagordningen godkänns 
Dagordningen godkändes. Därefter till handlingarna. 

3. Genomgång av föregående protokoll 
Till handlingarna. 

4. Besök 
Ingrid Svensson, demenssjuksköterska informerade om olika delar kring 
fokus på ”Ett demensvänligt samhälle”.  

• Matvarubutikerna i Rättvik, Vikarbyn med flera har fått information 
om att det finns en webbutbildning kallad ”Bemötande inom 
dagligvaruhandeln”. Utbildningen finns hos Myndigheten för 
delaktighet: www.mfd.se. Klicka in på Ett demensvänligt samhälle. 

http://www.mfd.se/
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• Det finns inom samma myndighet (MFD) även information och råd 
gällande miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet.  

• Man har även informerat poliser och ordningsvakter om en 
webbutbildning i hur man bemöter personer med demens. Anordnas 
av Svenskt Demenscentrum. 

• Till biblioteket i Rättvik har man gett tips och råd om hur man 
förenklar för besökare med demens. 

• Har kontaktat Bildarkivet och har nu i Furudal fått till en 
fotoutställning med gamla bilder från förr i tiden. Gamla bilder kan 
ge en positiv effekt på personer med demens som vanligtvis har 
lättare att dra sig till minnes sådant som skett långt tillbaka i tiden. 

• Demensförbundet och Vuxenskolan har en utbildningsserie ”Att 
slippa göra resan ensam” som vänder sig till yngre drabbade 
personer. 

• På kommunens hemsida under Anhörigstöd, Demenssjuksköterska 
finns mycket information och länkar som är till god hjälp. 

• Det finns ett intresse att starta en demensförening i Rättvik. 
På www.gagnefsflugan.se. kan man se exempel på hur en lokal 
demensförening ser ut. 

 

Ulf Haglund, vägingenjör, informerade och svarade på frågor från Rättviks 
Tillgänglighetsråd. 

• Problematiskt med de höga trottoarkantstenarna.  
Två bakomliggande orsaker: bilar ska av säkerhetsskäl inte kunna 
köra upp på trottoarerna och vid behov ska ny asfalt kunna läggas för 
att stärka vägbanan. 

• Svårigheter med nya bostadsbyggandet i centrum då trottoarer stängs 
av.  
Man ska nu börja stängsla in och sätta upp hänvisningsskyltar vid 
behov.  

• Backavägen från Hundklubben och vidare är inte kommunens utan 
Vägverkets ansvarsområde. Önskemål om att kommunledning och 
vägförening utövar påtryckning hos Vägverket för att rusta upp sin 
ansvarsdel av Backavägen. 

• Önskemål om att parkeringsplatser runtom i centrum målas upp 
ordentligt. 

• Önskemål om handikappskylt vid två centrala parkeringsplatser. 
Diskussion om detta tas vidare tillsammans med Ulf Haglund. 

• 40 km/h kommer att bli bashastighet i Sverige i stället för 50 km/h.  
 

http://www.gagnefsflugan.se/
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5. Information kommunstyrelsen 
• Samhällsutvecklingsförvaltningen har tillfälligt fått flytta till andra 

lokaler i centrum då deras lokal saneras på mögel. 

• Mycket skadegörelse och nedskräpning i både centrum och 
framförallt på högstadiet på sistone. De nyrenoverade 
omklädningsrummen i idrottshallen har redan fått skador för omkring 
100 000 kronor. Kommunpolis är informerad om detta. Vädjan till 
allmänheten om att anmäla så fort man ser något som tyder på 
skadegörelse/ nedskräpning. 

• Under våren kommer PwC göra en kostnadsberäkning mellan särskilt 
boende kontra hemtjänst, men också för att se över kommunens 
långsiktiga behov inom äldreomsorgen. 

6. Information landstinget 
• Ekonomin i landstinget är stark nu: prognosen för 2017 plus 232 mkr. 

• Rekrytering av personal är den stora utmaningen. 

• Satsning fortsatt på vårdnära service (VNS). 

• Förstärkta resurser till ambulanshelikoptern med 2 mkr för mer 
flygtid och specialistutbildning. 

• Förstärka resurser på forskning. 

• Nära sjukvård – närsjukvård och mobila team. En satsning på 5 mkr. 
Det görs i samarbete med Ludvika och Smedjebackens kommuner. 
Målgruppen är personer med många sjukdomar där vården kräver ett 
samarbete mellan kommunens hemsjukvård, primärvården och 
slutenvården. Teamet gör gemensamma hembesök tillsammans med 
kommunens personal. 

• Landstingsdirektören har fått i uppdrag att genomföra en extern 
utredning om BB och förlossningen i Mora. 

• Från 2018 tar landstinget över ansvaret för kollektivtrafiken. 
• 1 januari 2018 bildar Region Dalarna och landstinget ny 

regionorganisation. Vissa ansvarsområden från länsstyrelsen läggs 
över på region Dalarna. Läs mer på www.ltdalarna.se/regionbildning.  

7. Information Buketten Elisabeth Johansson 
Utgår. 

8. Information folkhälsostrateg 
Utgår.  

9. Information Handikappföreningarnas Hus 
• Hans Waxell har frågor kring datorer och uppkoppling. En IT-kunnig 

inom kommunen kommer till huset och ser över 
bredbandsmöjligheter. 

http://www.ltdalarna.se/regionbildning
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• Man har god hjälp med viss administration av en person anvisad av 
arbetsförmedlingen.  

• Delar av dagverksamheten i kommunen får någon dag i veckan ha sin 
verksamhet i Handikappföreningarnas Hus då det annars råder brist 
på lokaler. 

• Kurserna som finns i dag kommer samtliga att fortsätta nästa år. 

10. Information socialförvaltningen 
Lena Fröyen informerar.  

• Brist på lokaler och kontor inom kommunen. Annexet där 
samhällsutvecklingsförvaltningen sitter är utrymt på grund av 
saneringsbehov. Man ser över möjligheterna att få in verksamheter i 
Bukettens lokaler. 

• Stort arbete kring tekniska hjälpmedel i alla verksamheter. Man 
använder sig av läsplattor på särskilda boenden. Vid gruppboenden 
använder man sig mycket av teknikcoachning. Goda resultat. 

• Ser över alla delar för att ändra måltidsordningen på särskilda 
boenden för att förkorta nattfastan. Projekt tillsammans med Anders 
Frodig, kostchef. Även satsning på aktiviteter inom särskilt boende. 

• Nattillsyn med kamera kommer att starta upp inom äldreomsorgen. 
Ingen tidsplan ännu. 

• Äldreomsorgens personal har haft utbildning inom psykisk hälsa. 

• Stig Steenberg:  
- Svårt för brukare på gruppboenden att få med sig personal på 

fritidsaktiviteter. Fröyen svarar att man bör skicka in skriftliga 
synpunkter om detta till socialförvaltningen.  

- Kommunen har gjort intervjuer om hur man uppfattar sin 
livssituation på gruppboenden. Fröyen tar med sig frågan om hur 
resultatet blivit och orsaken till denna enkät. 

• Inom äldreomsorgen har man fått testa så kallade VR-glasögon (VR 
= virtual reality översättning: virtuell verklighet) för att skapa 
upplevelser av att till exempel fiska, resa med mera. 

11. Övrigt 
• Mötestider 2018: 

Tisdagar kl. 13-15 Handikappföreningarnas Hus: 

27/2 

15/5 

18/9 

27/11 
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• Punkter från förra protokollet: 
Bjuda in till kommande möten: 
Rune Daniels , räddningstjänsten 
Tandvården 
Hjälpmedelsnämnden 
Äldreomsorgen 

Hans Waxell och Stig Steenberg meddelar Fredrik Ollén om vilka som bör 
bjudas in och till vilka datum. 

 

Underskrift 
Ordförande Justerare Sekreterare 
Underskrift Underskrift Underskrift 
   

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande 
Britt-Marie Essell Stig Steenberg Sophia Ek 
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