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Plats och tid
Kulturhuset tio14, kl. 17:30 – 19:30 och via Teamslänk.
Närvarande ledamöter:
Katarina Gustavsson
Inge Fakt
Jonas Linder
Ingveig Danielsen
Lena Montelius
Anna Strindberg Lennhed
Daniel Drugge
Kent Blomqvist
Håkan Hammar
Åke Henriksson
Lars Jalkevik
Jonas Gustavsson
Veronica Zetterberg

Ordförande
DHR
SRF
Funktionsrätt
HRF
KS
Socialnämnden
Omvårdnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Myndighetsnämnden för bygg och miljö
FUB
MSN
KS

Närvarande ersättare:
Lisa Wellhard
Camilla Andersson Sparring

Epilepsiföreningen
Omvårdnadsnämnden

Övriga närvarande:
Pernilla Wigren(punkt 24)
Marie Östberg
Viktoria Rydh Forsman
Rikard Forsman

Kommundirektör
MOS
DHR
DHR

Underskrifter
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Val av justerare

Beslut

Funktionshinderrådet beslutar att välja Ingveig Danielsen att justera dagens protokoll.

§ 23

Tillgänglighetsplan

Beslut

Funktionshinderrådet har tagit del av informationen och beslutar att lägga
informationen om tillgänglighetsplan till protokollet.
Tillgänglighetsplanen diskuterades på förra mötet. Ordföranden informerar om ytterligare
diskussioner som förts kring en tillgänglighetsplan, bland annat med inblandning av både
kommunalråd och kommundirektör, vilket givetvis känns lovande.
§ 24

Information om omorganisation i Falu kommun

Beslut

Funktionshinderrådet har tagit del av informationen.
Kommundirektör Pernilla Wigren har blivit ombedd att berätta om den stora
omorganisationsförändring som kommer upp för beslut i kommunfullmäktige den 26
november. Ursprunget är socialnämndens underskott i många år. Det finns en tydlig
förväntan från politiken att vidta åtgärder för att komma till en budget i balans.
För att Falu kommun behöver bli effektivare och spara pengar har kommundirektör
Pernilla Wigren fått i uppdrag av kommunstyrelsens ledningsutskott att utreda och föreslå
en ny tjänstemannaorganisation.
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Förslaget innebär en stor organisationsförändring och om det blir verklighet gäller den nya
organisationen från 1 januari 2021.
Förslaget i korthet:




Socialförvaltningens LSS-sektion och socialpsykiatri flyttas över till
omvårdnadsförvaltningen.
Socialförvaltningens barn- och familjesektion flyttas över till barn- och
utbildningsförvaltningen.
Socialförvaltningens vuxensektion och sektor AIK (arbetsmarknad, integration och
kompetens) bildar en ny, ännu namnlös förvaltning.

Parallellt med den politiska processen fortsätter kommundirektörens planeringsarbete inför
ett eventuellt införande. Rekryteringen av en chef för den nya förvaltningen (AIK och delar
av socialförvaltningen) påbörjas när ett beslut är fattat. Maria Jonsson, nuvarande AIK-
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chef, ska vara tillförordnad förvaltningschef under det första halvåret 2021 tills dess att ny
förvaltningschef har rekryterats.
För de allra flesta medarbetarna blir det inga större förändringar, varken i fråga om
arbetsuppgifter eller närmaste chef. Däremot kommer många medarbetare att få en ny
förvaltningstillhörighet och samtidigt beräknas ledning och administration minska med ett
tiotal tjänster.
Omorganisationer skapar rädsla och oro, så därför kallar kommundirektören till möte varje
vecka där hon berättar vad som hänt sedan sist. Alla som vill kan delta i mötena, som
spelas in och läggs på intranätet. Ett spännande och nytt sätt att kommunicera.
Efter frågor och svar kring tjänstemannaorganisation och den politiska styrningen tackar
ordföranden för informationen och påtalar vikten av att få återkoppling längre fram i det
här forumet hur den tänkta organisationen fungerar.
§ 25

Laget runt

Beslut

Funktionshinderrådet har tagit del av samtliga rapporter om aktuella tillgänglighetsfrågor.
Ordföranden får i uppdrag av rådet att skicka skrivelse till Region Dalarna (= kollektivtrafikmyndighet) angående otillgänglig busstrafik. Ordförande följer också upp frågan om
tillgängliga övergångsställen.
LISA (Lisa är numer första ombud i länets epilepsiförening): Personer med epilepsi och
andra neurologiska sjukdomar får dålig hjälp i skolan och hemma under pandemin, de blir
lätt isolerade. Det måste bli bättre under den här tiden så den här gruppen får den hjälp som
behövs. Håkan Hammar tar med sig frågan och återkommer till nästa möte.
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INGE (DHR): Verksamheten ligger så gott som nere, expeditionen är stängd för spontana
besök, men är öppen mellan 11.30 och 15.
JONAS (SRF): När det gäller SRF och synskadade så är alla medlemsmöten inställda,
däremot ringer vi runt. I frågan om hörselinstruktör så vi har gått till media eftersom inget
händer.
CAMILLA (Omvårdnadsnämnden): Jonas Hampus på omvårdnadsförvaltningen jobbar
med frågan om syn och hörselinstruktör. Situationen är tuff på förvaltningen, personalen
går på knäna. Hanteringen av frågan har varit fruktansvärt dålig, men den lever och ska
utredas. Det kommer att lösa sig. Och idag har vi återigen tagit upp diskussionen vad gäller
hörselslingor. Sektor service har uppdraget och kommer att börja kontrollen av slingornas
funktion.
LENA (HRF): Informerar om utbildning i hörselkunskap. Skickar info till Jonas Hampus.
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LARS (FUB): Vi har också varit tvungna att ställa in möten, kan genomföra några få
aktiviteter. Vi ser problem med övergångsställen, har vi koll på tillgänglighet, följs lagen?
Ordförande tar med sig frågan.
ANNA (KS): Informerar om att medborgarförslag försvinner i kommunen och ersätts av epetition från 2021. Det är ett sätt att ta vara på medborgarnas synpunkter. Kommer att ske
digitalt, men ska vara möjligt att även lämna skriftligt och muntligt. Anna uppmanar
funktionshinderrådet att vara med och bevaka de här frågorna.
DANIEL (Socialnämnden): Daglig verksamhet, fontänhus och ombyggnation är de frågor
som är aktuella på agendan. Vi fortsätter med daglig verksamhet som dock är begränsad
med färre och kortare dagar på grund av pandemin. Ombyggnation pågår i stadshuset, där
det blir mottagningsrum. Tillgängligt med rullstol, men känns trångt att komma in.
JONAS (MSN): Det byggs mycket i Falun och det är viktigt att tillgänglighetstänk finns
med från början. Jonas kommer att bevaka olika ärenden så att tillgänglighet följs upp. Ser
gärna att funktionshinderrådet kommer in med remissyttrande när det är aktuellt.
HÅKAN (BoU): Det finns förslag att samlokalisera grundsärskolan i Haraldsboskolan
(gamla Ecole). Önskemålet var att hålla till centralt, men där var svårt att hitta något så det
blev Haraldsbo. Har inte hört att det saknas resurser men kollar upp till nästa möte.
Håkans tips till Jonas när det gäller tillgänglighet i skolan: kolla nya skolutredningen vilka
förändringar som ske och vilka som då är i behov av bättre lokaler.
INGVEIG (Funktionsrätt): Jobbet med att bryta ensamheten är svårt. Vi försöker med
boule och kafé, men de vi inte når är de vi skulle behöva nå. En annan fråga är bussarna
som inte är tillgängliga för alla. Man kan inte betala på bussarna om man inte har mobil
eller ipad. Katarina får i uppdrag av rådet att skicka skrivelse till Region Dalarna som har
ansvar för kollektivtrafiken. Skrivelsen görs på arbetsutskottet.
Funktionshinderorganisationerna vill ha kopia på brevet och sedan se svaret.
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VERONICA (KSS): Informerar om träbyggnadsseminarium den 2/12. En fastighetsstrategi
är aktuell, med svar på frågor som: vad ska vi äga, vad ska satsas på?
§ 26

Övriga frågor

Beslut

Funktionshinderrådet har tagit del av informationen. Rådets ledamöter bidrar med kort text
för summering av vad som tagits upp i rådet under året.
Inför nästkommande möte önskar ordföranden att de ledamöter som är valda från nämnder
och styrelser bidrar till årets verksamhetsberättelse. Var och en bidrar med kort text om de
tillgänglighetsfrågor som under året varit aktuella inom respektive verksamhet. Materialet
skickas till rådets sekreterare Annica Ovesson senast 20 november.
Verksamhetsplanen för 2021 ska tas på decembermötet.
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Ordföranden informerar vidare om möte med kommunikationskontoret för att Falu
kommuns hemsida ska bli mer lättillgänglig.
§ 27

Mötets avslut

Till sist påminner ordföranden om nuvarande restriktioner i kommunen och hänvisar till
folkhälsomyndighetens hemsida. Hon tackar för ett bra möte och förklarar det avslutat.
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Nästa möte är bokat den 9 december 2020 och är planerat att vara både fysiskt och
via Teams-länk.
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