PROTOKOLL
Datum

2017-09-19

Tillgänglighetsrådet
Plats

Handikappföreningarnas Hus

Datum

2017-09-19 kl 13.00-15.00

Deltagare Britt-Marie Essell
Stig Steenberg
Hans Waxell
Åke Nilsson
Iréne Sturve
Elisabeth Johansson
Yvonne Cederquist-Olsson
Birgit Löf

Ordförande
FUB
RSMH Nedansiljan
Reumatikerförbundet
Folkhälsostrateg
Anhörigsamordnare, syn- och
hörselinstruktör
Tf förvaltningschef
Sekreterare

1. Vad av protokollsjusterare
Åke Nilsson valdes att justera dagens protokoll.
2. Dagordningen godkänns
Dagordningen godkändes. Elisabeth Johansson önskar få egen rubrik till
kommande möten, Information Buketten.
3. Genomgång av föregående protokoll/minnesanteckningar
Vägingenjör Ulf Haglund hade förhinder att medverka idag, en ny inbjudan
ska göras till nästa möte. Därefter lägges protokollet till handlingarna.
4. Besök
Inga besök denna gång.
5. Information kommunstyrelsen
Biografen är klar och hade nypremiär 8 september efter renoveringen. Nu
mera handikappvänlig med större plats för rullstolar. Rådet vill gärna besöka
biografen, Fredrik får i uppdrag att tala med Bosse om detta. Rapporter till
kommunledningen har inkom om att nazistiska Nordiska motståndsrörelsen
figurerar i Rättvik. Bland annat har propaganda delats ut i brevlådor och
klottrat budskap på många platser i Rättvik. Rosor har också delats ut. Om
man ser eller misstänker någon verksamhet av detta slag ska det rapporteras
till kommunledningen snarast.
Hans Waxell undrar om det finns Wifi i Handikappens Hus. Yvonne
rekommenderar Hans att ta kontakt med IT-avdelningen om detta.
Aktivitetsbidrag söks hos Fritidsförvaltningen.
På Fällbytomten ska det byggas ca 40 smålägenheter. Tillgänglighetsrådet
tar upp att tidigare har handikappföreningar varit involverade inför nybygg-
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nationer och rustning av äldre lägenheter. Britt-Marie föreslår att
föreningarna tar kontakt med RFAB, Ebbe Evbjer om att de tidigare fungerat
som en remissinstans. Möjligheten att få vara med kan vara en tillgång.
6. Information landstinget
Den ekonomiska prognosen är +220 miljoner för år 2017.
Efter remissvar från alla 15 kommuner + Landstinget Dalarna är alla eniga
om att en Länsregion bildas. Den 25 september tas beslut i Landstingsfullmäktige att skicka in ansökan till Regeringen om att få bilda en Länsregion i
Dalarna.
Förslag att Landstinget blir huvudman för Kollektivtrafiken, och att en
skatteväxling sker från och med 2018-01-01.
Ny lag om utskrivning från slutenvården gäller från och med 180101. BrittMarie har varit på utbildning i detta. Samverkan mellan öppenvård primärvård – sluten vård och patienten. Lagen om betalningsansvar (5dgr)
försvinner och det blir en annan ordning. När en person blir inlagd på
sjukhus blir det vårdplanering direkt.
Möjlighet att få digitalisering av hemtjänst nattillsyn har infört i Falu- och
Mora kommun. En webbkamera finns då hos brukaren. Den kopplas på för
tillsyn en halvtimme efter brukarens önskemål. Personal loggar in i datorn
och ser då om allt är lugnt eller om brukaren bör få ett nattbesök. Det
positiva med fjärrtillsyn är att brukaren inte bli väckt då personal från
nattpatrullen gör besök på natten. Finns film på nätet om detta. Personal från
Hjälpmedelscentralen är vid begäran ute hos föreningar och kommuner och
informerar om detta.
Hans Waxell har en fundering kring tandvård, kan den jämföras med
sjukvård. Tandvårdsbidraget kommer att höjas till 600 kr. Andra bidrag kan
fås om personen har behov, då behövs vanligtvis ett intyg från läkare.
7. Information folkhälsan Irené Sturve
Internationella Fallförebyggande veckan inträffar vecka 40. Information på
Buketten kommer att hållas 4 okt mellan kl 13-16, rörelse i vardagen. Ett
utskick har gått ut till alla +75 åringar i Rättviks kommun om hur man bäst
kan förebygga fall. Hur man kan träna upp benstyrka och balans. All
personal inom äldreomsorgen i Rättviks kommun kommer att vid ett tillfälle,
halvdag, få utbildning i just detta.
Judoklubben i Rättvik har haft gratis utbildning i fallteknik för äldre. Artikel
finns i DN från 55+-mässa. Irené har erbjudit diakonin i Boda ett nytt
gymnastikprogram.
Irené informerar om att hon slutar sin anställning som folkhälsostrateg till
årsskiftet och att någon efterträdare inte är aktuell. Osäkert hur det blir till
vårens mässa +55.
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8. Information Handikappföreningarnas Hus
Hans Waxell informerar om att just nu arbetar de med ett musikkafé. Kör
tränar här, allsång och dragspelare. Intresse för kurser ökar. Kurs i dragspel,
två grupper i keramik, matlagning, japansk slöjd, Qi-Gong, träffpunkt dagtid
mm. Alla kurser är en slags social samverkan. Intresse för matlagningskurs
för herrar finns, ledare till detta sökes. Önskemål om att politiker kommer
och hälsar på. Lokalen finns bemannad av Hans W vardagar mellan klockan
9-14.
FUB har haft surströmmingsfest med underhållning av musik på
församlingshemmet.
9. Information Buketten Elisabeth Johansson
Anhörigvecka på Buketten vecka 40. Program pågår hela dagarna mellan
måndag-torsdag. Hela programmet med information och tider kommer att
annonseras. Fredag är det öppet hus mellan kl 10-14. Bok- och
informationsbord från organisationer, föreningar, kommun och landsting
kommer att finnas där.
10. Information Socialförvaltningen
Yvonne C-O har inget särskilt att informera om men man får gärna ställa
frågor. En fråga som uppkommer är om kommunen har klarat av vikariesituationen för hemtjänsten i sommar. Yvonne informerar om att det har varit
svårt att få tag på vikarier och att antalet personer som söker till
undersköterskeutbildningen har minskat. Information angående kommunens
budget önskas tas upp nästa gång. Finns utrymningsplan för alla
verksamheter i kommunen? Yvonne föreslår att man kontaktar Rune Daniels
för att få information om vad som gäller.
11. Övrigt
Bjuda in till nästa möte:
Ulf Haglund, vägingenjör (kunde inte komma idag)
Bjuda in till kommande möten:
Rune Daniels, räddningstjänsten
Tandvården
Hjälpmedelsnämnden
Äldreomsorgen
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Sekreterare
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