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Plats och tid

Samlingssalen Hagby Ängar, 2021-09-01, klockan 10.30-12.15

Beslutande

enligt bifogad närvarolista.

Fredrik Bergström, socialchef
Kristina Wahlstedt, enhetschef Hagby Ängar § 5
Hanna Brandell, enhetschef Hagby Ängar§ 5
Håkan Blaxmo, trafikingenjör, § 3
Maria Viduss, sekreterare

övriga deltagande

Enar Moberg (PRO)
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KPR § 3

Trafikfrågor
Håkan Blaxmo, trafikingenjör, redovisar trafikåtgärder som är på gång
och svarar på frågor.
Samhällsbyggnad Bergslagen har påbörjat bygget av en rondell vid ICA
Supermarket som planeras pågå under tre månader. Det finns
förberedelser med öppningar i refugerna för att kunna dra cykelväg där.
Det har genomförts ett byte av mark mellan OK och kommunen. OK
kommer att rivas till en hårdgjort grusyta och saneras för att kunna bli
tjänligt för exempelvis bostadsbyggande. Troligtvis är så kommer
nyetablering av en automatstation att ske 2022 vid nya rondellen.
Bron mellan Kvarnbacken och Kvarnvägen är avstängd för
underhållsarbete. Beräknas klar november- december 2021. En karta
lämnas in till Blaxmo om en otrygg plats vid Kvarnbacken.
Bron över Hagbyån är akut avstängd tillsvidare. Man får gå och cykla
men inte åka bil över. Det är oklart när det kan bli åtgärdat - möjligen år
2022 men mer troligt 2023.
Strandpromenaden åtgärdas, strandskoning som tar ett par månader.
Farthinder håller på att byggas vid Heimdalsvägen samt farthinder vid
Hittorpsvägen med "busskuddar".
Laddplatser för elbilar ska driftsättas under september; fyra på torget,
sex på skojarbacken och två vid Bryggeriet.
Det ska byggas en bussterminal i miniformat vid Soltunet med säkra
gång- och cykelövergångar. Detta för att behov finns att kunna byta
bussar där. Det finns inte i nuläget behov av cirkulationsplats men
möjlighet finns om behovet skulle uppstå i framtiden.
Fråga uppkommer om Prästgatan som gågata. Blaxmo informerar om
regelverket kring gågator. Man får åka in på en gågata i vissa fall
exempelvis för att genomföra en varuleverans.
Synpunkt uppkommer om att stopplinjen Svartälvsgatan/Rådmansgatan
sitter för långt ifrån korsningen.
Synpunkt om att skyltar sitter för högt upp så de inte syns för bilisterna.
Synpunkt om att handikapparkeringarna borde målas i gatan eftersom
det inte i nuläget är tydligt.
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Synpunkt om att man borde justera från att tillåta 3 ton till 3,5 ton på en
viss gata.
Fråga uppkommer om överskyltning för parkering på Skojarbacken som
kan misstolkas. Blaxmo svarar att det alltid är en avvägning vid
skyltning. Det ska vara tydligt att tolka men även gälla utifrån
lagstiftningen.
Det finns en app för att felanmäla problem till Samhällsbyggnad
Bergslagen som alla gärna får använda.
Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen.
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KPR §4

Avrapportering coronaläget
Det har varit ett bra engagemang från ideella krafter och föreningar
under coronapandemin. Det är viktigt med hälsofrämjande aktiviteter.
I dagsläget är det lugnt inom omsorgsområdet; inga smittade brukare
och låg smitta inom personalen. I Nora kommun finns den största
smittspridningen inom skolområdet där skolbarn konstaterats smittade.
Det går även vanliga förkylningar, vilket har bidragit till att det i vissa
skolor är så många som 25 % av barnen hemma i sjukdom. Om två
elever i samma klass konstateras med covid-smitta inom 14 dagar ska
hela klassen testas . För att snabbt kunna genomföra denna testning av
eleverna kommer kommunen ta in ett litet lager och förvara testkit för
covid-19.
Alla brukare som velat har fått två vaccinationsdoser.
Fråga uppkommer om det finns en organisation eller åtgärder för att få
de som inte har vaccinerat sig att vaccinera sig. Kommunen får inte
tvinga någon att vaccineras utan det bygger på frivillighet. Kommunen
får inte föra register över de som inte vaccinerat sig utav personalen och
gör inte heller det. Det finns ingen planerad kommunal kampanj för att
fler ska vaccinera sig. Alla anställda i Nora kommun får vaccinera sig på
arbetstid.
Omsorgen har arbetat och arbetar med hygienrutiner för att stoppa
smitta när utbrott skett inom verksamheten.
Under pandemin har en del verksamheter haft stängt för att minska
smittspridning men nu har flera verksamheter öppnat upp igen
tillexempel rehabcentrum , träningslokalerna på Hagby Ängar och
Biblioteket. Rekommendationerna är fortsatt att de som kan arbeta
hemifrån ska göra det i den mån det går.

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen.
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KPR § 5

Övriga frågor
Kristina Wahlstedt, enhetschef Hagby Ängar ska gå i pension och
Hanna Brandell tar över Wahlstedts tjänst. Wahlstedt tackar för dessa år
och Brandell presenterar sig själv. PRO ger Brandell ett medskick om att
starta upp gårdsrådet igen.
Fråga uppkommer om nuläget kring kvarteret Rosen - det nya
äldreboendet i Nora kommun. Mark och miljödomstolen beslutade att
avslå detaljplanen utifrån ett av överklagandena. Kommunen har valt att
inte överklaga Mark- och miljödomstolens beslut utan ska istället titta på
möjligheterna att anpassa bygget till de nya förutsättningarna det vill
säga kommunens beställning och beslutet att byggnaden inte får
utformas som tänkt. Det finns också en osäkerhet i om behovet av 90
platser kvarstår då coronaeffekten förstärkt en trend i det att man inte
söker sig in till särskilt boende i lika stor utsträckning som
prognostiserat. Tanken var att när det nya äldreboendet var klart ska
Tullbackagården flytta dit och planen var att det skulle kunna bli
trygghetsboende i Tullbackagården. Det är osäkert i nuläget hur det blir
med Rosen.
Det har genomförts ett Seniorkollo med dagsaktiviteter. Det var 9
deltagare. Under kollot genomfördes hälsofrämjande aktiviteter såsom
gympapass. Deltagarna önskade fortsätta med gympapassen och det
kommer att fortsätta under hösten med hjälp av Röda Korset och
Väntjänsten. Inför kollot gjordes en koll om det fanns intresse av
övernattning på kollot men det var få deltagare som ville övernatta
utifrån coronapandemin . Diskussion förs om att det behöver göras en
utvärdering av kollot för att få till en bättre inriktning för målgruppen inför
framtida seniorkollon. Synpunkt om att planera i god tid i förväg och
informera mer för att fler ska få kännedom om seniorkollot.

Fråga uppkommer om kommunens kommunikatör kan användas av
föreningarna. Ordförande tar med sig frågan.
En diskussion förs gällande klagomål på rehabilitering som skickats till
bland annat till PRO, politiker och tjänstemän . Fredrik redogör för
processen ser ut när klagomål inkommer till kommunen samt arbetet
med rehabilitering inom omsorgen.
Önskemål uppkommer om att bjuda in en forskare från Umeå, Yngve
Gustavsson, att berätta och diskutera mat för äldre.
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Diskussion om Framtidens "Nära vård"-reform som håller på att utformas
nu. Tom Rymoen, ordförande, ingår i en referensgrupp. Denna reform är
jämförbar med ädelreformen.
Synpunkt att det var bra/positivt med informationen som Väntjänsten
skickat ut till seniorer 65+.
Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen.
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slut

Ja

Ledamöter
Tom Rvmoen (KS) ordf

X

Kent Nilsson (KS)

X

Britt Araårds(PRO)vice ordf

X

Enar Moberq (PRO)

X

Leif Jakobsson (PRO)

X

Monica Hoikkala (PRO)
Anne-Charlotte Bjernerheim

X

(SKPF)
Ingvar Lönnström /SKPF)
Marianne Sandbera /AS)
Britt-Marie Larsson (AS)

X

Ersättare
Pia-Maria Johansson

X

(KS)
Jan Ericson (PRO)

X

Håkan Ekebacke(PRO)

X

Nils Göran Hååq (PRO)
Gunilla Liljeqvist (PRO)

X

Anniette Lindvall (SPF)
Britt Alderholm (SPF)

X

Karin Hedenström (AS)
Ann-Mari Karlsson (AS)

Antal

X
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Nej
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Nej
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