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Plats ochtid

Beslutande

Övrigadeltagande

Utses att justera

Justeringens
plats och lid

Under

skrifter Sekreterare

Ordförande

Justerande

Konsthallen , biblioteket, 2017-11-14, kl. 10.00 - 12.30

ordinarie ledamöter jämte tjänstgörande ersättare samt
icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Fredrik Bergström, socialchef
Maria Viduss , sekreterare
Monika Jansson
Lisa Nyquist , utvecklingsstrateg
Kristina Wahlstedt, enhetschef Hagby Ängar, §§21-22
Ida Kleist Andersson, fastighetsstrateg, § 24
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringenhar tillkännagivits genom anslag
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Föregående protokoll

Ordförande går igenom föregående protokoll.

KPRJKHR beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

;;;;:ij;n
Utdragsbeslyrkande

Protokollsutdrag till
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Verksamheterna informerar

Kristina Wahlstedt, enhetschef Hagby Ängar, informerar om de
aktiviteter som genomförts på Hagby Ängar. Det har bland annat varit
surströmmingsskiva och kräftskiva . Nu planeras för julfest.
Enhetschefen informerar om att boende fått elektron isk sula som det
går att se var den boende befinner sig. På så sätt kan den boende
vandra friare och personalen kan hålla koll på vart denne är ändå.
Enhetschefen vill lyfta medarbetarna som kämpar på och gör sitt
yttersta för att ge de boende ett fint liv.

Fråga uppkommer om de dåliga vägarna vid Hagby Ängar.
Enhetschefen svarar att hon pratat med Norabostäder om detta . Tips
uppkommer om att istället vända sig till trafikingenjören på
Samhällsbyggnad direkt.

Fredrik Bergström, socialchef, berättar om det som inträffat på
Tullbackagården angående missförh ållanden där kommunen skickat in
en Lex Sarah anmälan till inspektionen för vård och omsorg . Socialchef
berättar vilka åtgärder som gjorts och vilka som kommer att göras för
att säkerställa att det inte sker igen. Ätgärderna finns i en
handling splan. Målet för handlingsplanen är att återgå till god kvalitet
för de som bor på avdelningen som det handlar om på
Tullbackagården.

Fråga uppkommer om vem som ansvarar för att åtgärderna genomförs
och att det följs upp. Socialchef svarar att han som socialchef har ett
ansvar, enhetscheferna har ett ansvar och alla som arbetar på
avdelningen har ett ansvar för att de boende ska få ha ett gott liv.

Frågor uppkommer om hur situationen ska lösas och hur man skapar
bra attityder til l de människor man arbetar med. Socialchef säger att det
inte finns några indikationer i utredningen som visar på att
medarbetarna ser på de boende på ett negativt sätt. Socialchef säger
att det behövs en bättre introduktion för nya medarbetare och att man
jobbar med de åtgärder som finns i handlingsplanen.

KHR + KHR tackar för informationen.
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Remiss Handikappolitisk plan för Nora kommun

Lisa Nyquist, utvecklingsstrateg, går igenom förslag till
handikappolitiskplan för Nora kommun. Hon önskar få in synpunkter
skriftligt antingen skickade till Lisa Nyquist eller Maria Viduss senast
den 30 november 2018.

Planen ska vara färdig sista december och ska ses som ett redskap för
förbättringar för den kommunala verksamheten. Tanken är att planens
aktiviteter ska återrapporteras till Kommunala Handikapprådet och
Kommunala Pensionärsrådet en gång per år.

Fråga uppkommer om det finns någon åldersbegränsning för de som
planen gäller. Utvecklingsstrategen svarar att det inte finns någon
åldersbegränsning utan att planen ska gälla alla åldrar.

Synpunkt uppkommer om punkt 27:1 i planen "att ha tillräcklig inkomst"
att det borde stå skälig levnadsnivå istället. Utvecklingsstrateg tar med
sig synpunkten.

Synpunkt uppkommer om hur orden ska tolkas och vem som tolkar or
den i planen. Utvecklingsstrateg svarar att varje verksamhet som ska
använda sig av planen tolkar orden och att det följs upp i
årsredovisningen.

Synpunkt uppkommer om huruvida det istället för
funktionsnedsättningar ska bytas mot funkt ionsvariationer.
Utvecklingschef och socialchef berättar att de utgått från FNs
benämningar men att det är bra att få in dessa synpunkter. Om KPR +
KHR tycker att benämningen ska vara funkt ionsvariationer så ändras
det i planen.

Utvecklingsstrateg uppmanar till att lämna synpunkter till henne senast
30 november.

KHR + KHR tackar för remissversionen och möjligheten att lämna
enskilda skriftliga synpunkter på förslaget.

Justerares sign
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Ida Kleist Andersson, fastighetsstrateg, ersätter Lars Skoghäll, utveckl 
ingschef på dagens sammanträde. Fastighetsstrategen berättar om hur
långt planerna komm it med Allaktivitetshuset och planerna framöver.

Allaktivitetshuset kommer att ligga i Windahls bilars gamla lokaler. En
intresseförfrågan skickades ut till föreningar som fick möjlighet att
inkomma med önskemål och behov gällande planerna för ett
allaktivitetshus. Efter detta har en arkitekt ritat förslag utifrån behoven .

Tanken är att bygga i etapper och flytta in olika föreningar i etapper.
Det är inte hugget i sten hur utformningen ska vara utan det kommer att
ske kontinuerligt under arbetet. Tanken är att lokalerna ska kunna
användas till flera föreningar och att föreningarna får boka in sig på
tider i lokalerna.

AME (arbetsmarknadsenheten) har redan flyttat in i verkstaden som
finns i allaktivitetshuset. I nästa steg ska bågskytteföreningen flytta in.

Synpunkt uppkommer om att ritningsgranskningsgruppen ska inbjudas
att titta på ritningarna för att se över att det är handikappanpassat osv.
Det finns en sådan grupp som inte nyttjats än. Fastighetsstrategen
säger att det är ett krav i processen att ritningsgranskningsgruppen ska
användas i arbetet med allaktivitetshuset.

Fråga uppkommer om det finns någon planering för en större
Möteslokal eller medborgariokai i allaktiv itetshuset eftersom det finns
behov av det i Nora kommun . Fastighetsstrateg säger att tanken är att
allaktivitetshuset ska kunna nyttjas till många olika aktiviteter och att
det finns tankar på att skapa mötesvänliga lokaler som går att boka.

Synpunkt uppkommer om boulebana och bowling . Fastighetsstrategen
svarar att det är en god ide med boulebana och det kan mycket väl bli
så, däremot är inte lokalerna lämpliga för bowling.

Synpunkt uppkommer om att det vore intressant att innan sommaren
2018 får en uppdatering om läget för allaktivitetshuset.

KHR + KHR tackar för informationen.
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Sammanträdestider KHR + KPR år 2018

I den utskickade försla get var de datum som föreslogs torsdagar men
det var meni ngen att det skulle vara onsdagar. Sekreteraren korrig erar
därför förs lagen till att Kommunala Handikapprådet och kommunala
Pens ionärsrådet sammanträder mellan 10.00 - 12.00 under dessa
onsdagar under 2018:

21 februari
23 maj
19 september
21 novem ber

KHR + KHR beslutar att fastställa ovanstående förs lag till
sammanträdesdatum för år 2018.

Justerares sign
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Socialchefen informerar

-Reg isterutdrag för personal inom äldreomsorgen
Socia lchefen berättar som bakgrund att kommuner i vissa fall är
skyldiga att begära registerutdrag från personer som ska anställas
inom kommunens verksamhet. Dessa fall handlar exempelvis om
personal på HVB-hem och inom förskolan. Det är ett lagkrav att
begära registerutdrag inom dessa vissa fall.

Kommunen har möjlighet att begära registerutdrag och den
enskilde individen har möjlighet att få ut registerutdrag på sig själv.
Fast det är utan lagstöd kommunerna begär ut och det är därmed
inte heit klart om kommunen då har rätt lagligt att neka anställning
på grund av vad som framkommer i registerutdraget. Ungefär var
femte svensk kommun har valt att begära registerutdrag utan
lagstöd.
Nora kommun begär inte registerutdrag utan lagstöd.

Socia lchefen menar att om Nora kommun ska börja begära regis
terutdrag inom äldreomsorgen behöver det föras en diskussion om
vilka brott som ska vara avgörande för att neka anställ ning, hur
kommu nen ska hantera de konsekvenser för rekrytering som kan
uppstå samt att kommunen behöver besluta om riktlinjerna för
dett a.

Synpunkt uppkommer om att det är viktigt att svaga äldre som bor
ensamma hemma behöver ha den tryggheten att det inte är någon
som kommer hem till dem som har begått brott och att den äldre
borde ha rätt att neka att någon sådan person kommer hem till den
äldre .

Synpunkt uppkommer om att det borde ha införts angående äldre
omso rgen i lagen när lagen om att kommunen ska begära det inom
barnomsorgen. Synpunkt uppkommer om att det borde vara lätt att
införa detta i Nora kommun. Socialchefen svarar att det behöver
föregås aven rejäl diskussion inom kommunen innan politiken fat
tar ett sådant beslut.

Fråga uppkommer om hur komm unen går vidare med detta nu. So
cialchefen svarar att när/om politiken ger ett uppdrag att gå vidare
med detta så ska han göra det. Ordförande säger att vi tar med oss
frågan.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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-Överenskommelse mellan kommunerna i Örebro län och Reg
ion Örebro län angående utskrivningsklara patienter
Socialchefen redogör för överenskommelsen. Socialchef berättar
att det nu är ett större fokus på de tre parterna som måste
samverka; slutenvården, primärvården och den kommunala vården .
Han berättar om skillnaden mellan utskrivningsklar och
hemgångsklar samt om de olika spåren som 3 olika typer av vårdta
gare går i efter vistelse inom slutenvården.

Han berättar om upplägget på hur man räknar ut att kommunen får
ett betalningsansvar då det gått för många dagar som patienter från
Nora kommun fått vara kvar på sjukhus. Överenskommelsen ska
göra att det går smidigare för patienten att flytta från en huvudman
till en annan . Den nya lagen som ligger till grund för överenskom
melsen träder i kraft 1 januari 2018 .

Fråga uppkommer om vem man ska vända sig till om det inte går till
på det sättet som socialchef förklarat. Socialchef säger att det beror
på var felet ligger men säger att den fasta vårdkontakten, ansvarig
läkare eller den kommunala sjuksköterskan kan kontaktas. Tips
uppkommer om att man kan vända sig till patientnämnden som kan
hjälp till. Önskemål framkommer om att bjuda in patientnämnden till
ett sammanträde med KPR + KHR under 2018. Ordförande tycker
det är ett bra förslag .

Fråga uppkommer om hur det bestäms och planeras att det efter en
operation behövs kommunal vård under en period . Socialchefen sä
ger att det ska ingå i Samordnad individuell plan (SiP).

Fråga uppkommer om socialchef tror att detta kommer att fungera i
praktiken och vilkå är riskerna för att det inte fungerar. Socialchef
svara att han tror det men att alla tre parter har sina utmaningar.

Synpunkt uppkommer om att det är viktigt att titta på den mänskliga
aspekten när en patient flyttas över mellan huvudmännen så att
patienten är införstådd med vad som sker och varför det sker.

-SiP (Samordnad individuell plan)
På grund av tidsbrist skjuts denna informat ion till nästa
sammanträde för Kommunala Handikapprådet och Kommunala
Pensionärsrådet

KHR + KHR tackar för informationen.

Protokollsutdrag till
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-A rv ode KHR oc h KPR
Sekreterare informerar att det tas fram ett ärende för politiken att
besluta om att ge arvode till representanter ur fören ingarna vid
deltagande på sammanträden med Kommunala Pensionärsrådet
och Komm unala Handikapprådet. Det beräknas att det kan komma
upp för beslut i början av 2018.

-Studiebesök
Information från PRO om att PROs ordförande har planerat
studiebesöken under våren. Ordföra nde informerar att
planeringsmöte om detta ska ske tillsammans med PROs
ordförande under nästa vec ka och att därefter kan information ges
till KHR + KPR om detta.

-Trafik
Synpunkt uppkommer om att det i Nora centrum, särskilt i södra de
larna (tex kvarteret Residenset) är sneda trottoarer dvs att
trottoarerna lutar in mot vägbanan .

Synpunkt uppkommer om att träd täcker för gatubelysningen på
kvällen på olika ställen i kommunen.

Dessa synpunkter ska skickas till trafik ingenjören på
Samhällsbyggnad Bergslagen.

-"Mellanb oende i Järnboås"
På grund av tidsbrist skjuts denna information till nästa
sammanträde för Kommunala Handikapprådet och Kommunala
Pensionärsrådet

KHR + KHR tackar för inform ationen.

Protokollsutdrag till
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