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Justerares sign

Y/l/
Utdragsbestyrkande

Genomgång av befintliga reglementen, syftet med rådet m.m
och Synpunkter inför framtagande av revidering av
reglementen för kommunala handikapprådet och kommunala
pensionärsrådet

Det mesta i kommunala handikapprådet och kommunala
pensionärsrådets reglemente är likalydande men det finns ett par
olikheter.

Ett exempe l på olikheter är att får kommunala pensionärsrådet välja en
vice ordförande från pensionärsorganisationerna medan vice ordförande
i handikapprådet är politikern som är vice ordförande i socialutskottet.
Ett förslag som förs fram är att vice ordförande i pensionärsrådet ändras
att vara politikern som är vice ordförande i socia lutskottet.

Ett annat exempel på olikheter är att pensionärsorganisationerna utser
ledamöter och ersättare till rådet efter proport ionell valmetod utifrån
medlemsantalet per 31 december året före valpe riod. När det väljs med
proportionell valmetod kan det innebära att organisationer som har färre
medlemmar än andra kan hamna utanför och inte få platser. Förslag förs
fram om att omformera så att alla organisationer som vill vara med ska
få minst en plats men att fördela resterande platser utifrån medlemsantal
så att en organ isation med stort medlemsantal får fler platser än en
organisat ion med färre medlemmar.

Diskussion om KPRs reglemente § 8 där det står att representationsrätt i
rådet har pensionärsorgan isationer som på riksnivå erhållit
avtalsreglerad överläggningsrått och/eller är verksamma inom
kommunen. Det krockar med den proport ionella valmetoden i § 7 då det
kan innebära att de organisationer som har representationsrätt ändå ej
får platser. Denna paragraf finns inte i kommu nala handikapprådets
reglemente . Förslag förs fram om att denna paragraf stryks. Förslag
uppkommer om att det borde skrivas in i reglementena att för att vara
valbar till kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet
så behöver personen vara folkbokförd i Nora kommun.

Diskussion förs om att det i reglementena står om ersättning där det
hänvisas till ett annat reglemente nämligen kommunens reglemente för
"ersättning till kommunala förtroendemän". När man sedan läser det
reglementet så får inte KPR och KHR arvode . KPR och KHR har tidigare
framfört och framfö r åter igen att man borde få arvode.
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Det är bra att det står i § 3 att KPR och KHR fungerar som remissinstans
men det är sällan det händer. Dessutom vore det bättre att KPR och
KHR får komma in tidigare i processen:

Upplevelsen är att KPR och KHR sällan eller aldrig får möjlighet att
uttrycka sina synpunkter och verkligen vara remissinstans. Dessutom
har det sedan en tid tillbaka varit prat om att ett grupp bestående av
personer ur organisationerna ska få möjlighet att granska ritningar etc.
inför byggnationer men det har fortfa rande inte blivit verklighet.
Andemeningen som framförs är att upplevelsen är att kommunen inte tar
KPR och KHR på allvar och att det måste ske en förändring i den
attityden.

§ 7 står det de gamla namnen till Samhällsbyggnadsförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförbundet bergslagen . Förslag framförs att ändra till
rätt namn.

§ 7 står att BKT, BMB, Norabostäder och enhetschefer från välfärd kalas
till sammanträden. Diskussion om alla ska kallas till varje sammanträde
eller att istället kalla in utifrån teman. Inget ändringsförslag framkommer
utan åsikt finns att kalla till varje gång eftersom det är en föruts ättning för
att samverka.

Förslag om att det ska stå i reglementet att inför revidering av
reglementen ska KHR och KPR ges möjlighet att lämna synpunkter på
ändringar.

Förslag framförs att kommunen inför revideringen av reglementena görs
en omvärldsbevakning av andra kommuners reglementen för
kommunala pensionärsrådet och kommuna la handikapprådet.

Kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet
beslutar

att sekreteraren tar fram förslag på ändringar av reglementena, utifrån
diskussionerna som förts idag, till nästa sammanträde så att råden kan
besluta om att överlämna sina synpunkter på ändring av reglementen till
kommunen

Justerares sign

fr/?
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till



NORAKOMMUN

Kommunala handikapprådet
Kommunala pensionärsrådet

KPR + KHR § 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-26

Sida

15

Kommunens ambition för dialog med civ ilsamhället

Kommunens ambit ion är att ha dialog med olika organisatio ner,
civilsamhället, företag m.m. för att se vad man kan göra tillsammans för
invånarna i Nora kommun. Fler aktörer behöver hjälpas åt och göra
insatser för exempe lvis äldre och funktionsnedsatta personer.

Kommunens ekonomiska situation kräver att kommunen behöver spara
och effektivisera. Fler behöver hjälpas åt då kommunen inte mäktar
med.

Diskussion förs om att ensamhet är ett stort samhällsproblem. Det vore
en god ide att Puben som fanns på Tullbackagården öppnades igen eller
en restaurang dit äldre/funktionsnedsatta personer kunde komma för att
bryta ensamheten. Ett annat problem i Nora är avsaknade n av
exempelvis trygghetsboende och transportsystem i centrum som innebär
att det är svårt att ta sig till Hagby Ängar.

Fråga uppkommer om vad som har hänt med f1extrafikförslaget och
förslaget att sätta upp sittplatser (på lyktstolparna) upp till Hagby Ängar
samt även Hitorp.

Diskussion uppstår om upplevelsen att kommu nen ställer föreningar
inför fullbordat faktum utan att dialog förts innan. Ett exempel är att
föreningarna som nyttjar Tullbackagårdens samlingssal fått ett brev där
det står att föreningarna inte får vara i lokalen längre från 2020.
Föreningarna hänvisas till att använda Allaktivitetsh uset istället och att
titta på nora.se för information - och på nora.se står det inget om detta.
Förklaringen som föreningarna fått är att lokalen behövs för den egna
verksamheten på Tullbackagården, men fören ingarna menar att de
boende kan och får vara med på flera av de aktiviteter som föreningarna
anordnar. Kent Nilsson (S), vice ordförande har ej hört detta tidigare och
ska ta det med sig för att kolla upp vad som skett. Pia-Maria Johansson
(Lpo) uppmanar föreningarna att göra en gemensam skrivelse för att
påtala problemet.

Ordförande tackar fö r informationen.

Justerares sign
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Utdragsbestyrkande
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Mötesklimat och ambition för rådens sammanträden

Fråga uppkommer om uppföljn ing av det som tas upp i KPR och KHR.
Förslag om att protokollen ska skickas till berörda tjänstemän.

Ordförande tackar fö r informationen.

Justerares sign
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Protokollsutdrag mI



NORAKOMMUN

Kommuna la handikapprådet
Kommunala pensionärsrådet

KPR + KHR § 11

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanlrädesdatum

2019-09-26

Sida

17

Fö rutsättn ing och sam mansättn ing av rå den

Britt Spiik (DHR) är i dagsläget ersättare för DHR men föreslår att hon
själv ska få en plats som ordinarie ledamot för RKP. Spiik berättar vidare
att RKP försvunnit ur kommunens föreningsregister och borde därför bli
tillfrågad att få plats i kommunala handikapprådet.

Vice ordförande och sekreterare tar med sig frågan.

Ordförande tackar fö r informationen.

Protokollsutdrag till
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En fråga utanför dagordningen om äldreboendet ställdes till
ordföranden, kommunalrådet Tom Rymoen, som deltog den sista
halvtimman av mötet.

Det var PRO Nora som träffat Anna-Lena Persson, vd Akerby, och Per
Johansson, Se-gruppen AB.

De två berättade att Akerby planerar att bygga ett äldreboende och då
kommunen i dagsläget saknar 25-30 platser och det tar lång tid för
kommunen att bygga äldreboende vid kvarteret Rosen vid
Vårdcentralen - ett bygge som "grannar säkert kommer att överklaga".
Därför vill Persson/Johansson bygga på Akerby och håller på och
förhandlar ett långsiktigt bindande avtal med Nora kommun om 40
platser som kommunen garanterar att använda och betala under 20 år.
Anna-Lena Persson och Per Johansson förklarade bestämt att vid ett
extrainsatt sammanträde i somras var den politiska ledningen i Nora
överens om ett avtal och att äldreboende på Akerby kommer att stå
klart 2021. Detta kan enligt PRO försena Rosenbygget.

Ordföranden Tom Rymoen menade att det inte finns några förhandlingar
med Akerby om ett sådant avtal och på direkt fråga om Ake rby far med .
osanning om avtalet så svarade han jakande. Tom Rymoen tillade att
planeringen av Rosenbygget fortsätter och kan vara klart 2023. Han
berättade också att socialchefen fått i uppdrag att ta fram alternativa
lösningar om behov av fler platser uppstår inom äldreomsorgen innan
nytt särskilt boende i kvarteret Rosen är klart.

Ordförande tackar för informati onen.

~
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Närv, Närv, Omröstningar

beslut ej be- § §

Ledamöter slut Ja Nej Avs Ja Nej Avs

Tom Rymoen (KS) ordf. §12

Kent Nilsson (KS) vice X

ordf.

Solveio Oscarsson CKS)

Pia-Maria Johansson (KS) X

Bror-Erik Israelsson (ROll

Stio Broms (DHR) X

Gunnbrilt Linden Parsmo X

I (RiB)

Tuula Nordoren (FUB) X

Anita Karlsson (HLF) X

Vakant (FEB)

Christina Wendin (AAF) X

Ersättare

Jan Ulfberg (KS)

Berti l Raden (KS)

Camilla Sörman (RÖL)

Britt Spiik (DHR) X

Margareta Olsson (RiB)

vakant (FUB)

Jonny Sp jut (HLF) X

vakant (FEB)

Anna-Lena Did ic (AAF)

Antal
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Närv, Närv , Ornr östninqar

beslut ej be- s 1&

Ledamöter slut Ja Nei Avs Ja Nei Avs

Tom Rvmoen (KS) ordf &12

Kent Nilsson (KS) X

Britt Arqårds(PRO)v ice ordf

Enar Moberq (PRO) X

Leif Jakobsson (PRO) X

Monica Hoikkala (PRO) X

Biruer Vahlsten (SKPF)

lncvar Lönnström (SKPF) X

Marianne Sandbero (AS) X

Britt-M arie Larsson (AS)

Ersättare

Pia-Maria Johansso n §§8- §12

(KS) 11

Jan Ericson (PRO) X

Håkan Ekebacke(PRO)

Nils Göran Hååq (PRO)

Guni lla Lilleov ist (PRO) X

1(SKPF)

1(SKPF)

Hans Sandberq (AS) X

Ann-Mari Karlsson (AS) X

Anta l


