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Föregående protokoll

Protokollet har skickats ut till kommunala handikapprådet och
kommuna la pensionärsrådet. Ordförande frågar om någon har något
att påpeka angående föregående protokoll.

Påpekande uppkommer om att det står "gubbgänget" i protokollet
gällande nyttjande av bassängen på Hagby Ängar men att det är både
herrar och damer som är seriösa och håller sig friska genom nyttjandet
av bassängen.

KPR/KHR beslutar att lägga föregående protokoll till
handling arna.

1Xteraressign~
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Presentation av dem ensdagvård och aktiv itetscenter

Lina Wele n, arbetsterapeut och Jessi ca Haglund, projektledare
presenterar verksamheterna demensdagvård och aktivitetscente r.

Det har skett förändringar inom verksamheten med utgångspunkt av de
strateg ier för kvarboende som kommunstyrelsen antog i beslut Ks
§90/2016. Det har utifrån strategierna skapats ett antal projekt.

Innan förändringen drog igång fanns det endast ett alternativ i
dagvården som kallades "dagrehab" dit alla samlades. Det innebar att
personer med olika behov samlades och det blev en lägre nivå på
verksamheten. Nu har det delats upp på social dagvård,
demensdagvård och aktivitetsce ntrum .

Resultatet blir en mer anpassad verksamhet och nivå, brukarnas
primära behov til lgodoses och att det förebyggande arbetet kan
utvecklas. I de enkätu ndersökningar som gjorts hos de brukare som
nyttjar insatserna framgår överlag en mycket positiv bild av brukarnas
upplevelser.

Demensdagvården är till för personer som har en deme nsdiagnos som
ligger i fasen mild-medel och man måste ha ett biståndsbeslut. De
skjutsar brukarna till och från demensdagvården.

Fråga uppkommer om det finns en uppskattning av hur stort behovet av
insatserna som finns utöver de redan inskrivna. Lina Welen svarar att
det är svårt att avgöra men att de försöker sprida information om att
insatserna finns till dem som kan ha behov av insatserna och till dem
som kan ha kontakt med potentie lla personer som har behov. Welen
säger att de gärna kommer ut till föreningar och berättar om
verksamheten och uppmanar alla att sprida informationen om att
verksamheten finns!

Fråga uppkommer om demensdagvården har minnesträning. Haglund
svarar att de inte har minnesträning utan arbetar med välbefinnande
och att alla ska kunna känna att man kan.

Fråga uppkommer om hur personer med demensdiagnos får
hjälpmedel? Welen svarar att personen tar kontakt med kommunens
arbetsterapeuter.

Synpunkt uppkom mer om att fallolyckor är ett stort problem och att det
är bra med den förebyggande träningen på aktivitetscenter som stärker
den enskildes förmåga.

1 i sterares sign fr
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Fråga uppkommer om projekten kommer fortsätta efte rsom det är
viktigt att det f inns. Welen svarar att det är upp till politikerna att ta
beslut om att projekten ska fortsätta.

Kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsråde t
tackar för informationen.

1·1l teraress;gn 76/
II Utd ragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Återkoppling studiebesök i Örebro samt
workshop om studiebesök och mötesformen för kommunala
handipprådet (KHR) och kommunala pensionärsrådet (KPR)

En workshop med anledning av studiebesöken i Örebro samt en
frågeställning kring mötesformen för KPR/KHR genomfördes gruppvis.
Efter muntlig redovisning och kort diskussion tar ordförande och
sekreterare med sig åsikterna och det skriftliga materialet för
genomgång .

Ordförande tackar för redovisningen och materialet.

11usterares sign~

lJtdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Soc ia lchefen in fo rmerar

-uppföljning överens komme lse om utskrivningsklara och SiP
Socia lchefen informerar att Nora kommun klarar detta bra och har
hittills i år inte behövs betala något till Regionen. Nora har lyckats ta
hem patienter som är utskrivningsklara inom den tid som kommunen
ska. Kommunen har ett hemtag ningsteam som arbetar med klara av att
samordna hemtag ningen. När det gälle r SiP så har det inte skett i den
utsträckning som varit tänkt, ofta på grund av att den enskilde tacka t
nej.

-välfärdsteknik, digital signering
Socialchefen informerar om att digital signering införts i hemtjänsten,
på gång att införas i särskilt boende för äldre och ska i ett nästa steg
införas inom funktionsstöd. Det blir en tydligare överblick och enklare
att göra uppföljning.

Socialchefen informerar att det pågår ett försök av mobila
trygghetslarm med GPS inom särskil t boende för äldre och
hemtjänsten. Utvärdering komme r ske hösten 2018.

Kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet
tackar för informat ionen.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Fråga uppkommer om det är tillåtet att parkera på båda sidor av gatan
utanför systembolaget. Ordförande tar med sig frågan.

Synpunkt uppkommer om att tillgänglighetsperspektivet bör finnas med
när kommunen gör broschyrer eller lägger information på nätet för
turister.

Synpunkt uppkommer om Prästgatan som blir gågata på sommaren
försvårar för människor att ta sig med bil till apoteket.

Information om att det är vårfest på Hagby Ängar den 30 maj.

Den övriga frågan om anhörigstöd i Nora bordläggs till nästa
sammanträde.

Den övriga frågan som handlar om bassängen på Hagby Ängar
bordläggs till nästa sammanträde.

Kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet
tackar för informationen.

I~;stera res sign~

Utdragsbestyrkande
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Närvarande Närvarande Omröstningar

Beslutande Ej

beslutande

ledamöter § §

Ja Nej Avs. Ja Nej Avs.

DHR Britt SDiik 1

FEB Torbiörn lindblom

DHR Stia Broms 1

FUB Hans Nordaren

HlF Anita Karlsson 1

RiB Gun-Britt Linden
1

Parsmo

Su Håkan Kanaert

Su Jonas Akerman 1

RÖl Bror-Erik Israelsson 1

Ks Kent Nilsson 1

Ks Biraitta Bora 1

Ks Ursu la Steffensen 1

Ersättare

RiB Maraareta Olsson

PRO Ulf Eklund 1

FUB Maria Ekh

HlF Johnny Spiuth 1

org Vakant

ora Vakant

Ks Tom Rvmoen

Ks Susanne Forsbera

RÖl Camilla Sörman

Antal : 11
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Närvarande Närvarande Omröstningar

Beslutande Ej

beslutande

Ledamöter § §

Ja Nej Avs. Ja Nej Avs.

AS Laila Daniel sson

AS Marianne Sandbera

Ks Jonas Akerman 1

Ks Kent Nilsson 1

PRO Britt Arg årds

PRO Enar Mobera 1

PRO Siv Gustafsson 1

SKPF Biraer Vahlsten 1

SKPF Inavar Lönnström 1

SPF Anniette Lindvall 1

Ersättare

AS Hasse Sandbera

AS Lars Eriksson

Ks Helena Vilhelmsson

PRO UllaBritt Lind 1

PRO Ulf Eklund 1

PRO Karin Lundberg 1

SKPF Vakant

SKPF Vakant

SPF Britt Alderholm

Antal: 10


