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enligt bifogad närvarolista. 

Fredrik Bergström, socialchef 
Eva Henebäck, vd Norabostäder/Norafastigheter § 7 
Maria Viduss, sekreterare 

Stig Broms (DHR) 

··~ ······v~ ......... .. .......................... . 
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Utdragsbestyrkande 

KHR§7 

Information från Norabostäder/fastigheter 

Eva Henebäck, vd Norabostäder/fastigheter informerar om vad som är 
på gång inom Norabostäder/fastigheter. 

Under coronapandemin har Norabostäder/fastigheter haft nolltolerans 
mot att vara på jobbet vid minsta symptom. Bolaget har dock varit hyfsat 
förskonade från sjukdomsfall. När åtgärder behöver göras av bolaget i 
bostäder tillämpas ett tryggt och säkert tillvägagångssätt där kontakterna 
med de som bor minimeras. 

Gullvivan närmar sig färdigställande och följer tidsplan. Det är 12 
lägenheter varav 11 redan är tecknade och en ska inom kort lottas ut till 
någon av de som gjort intresseanmälan för Gullvivan. Planering för att 
inflyttning kan ske från 1 december 2020. Bolaget kommer ha en öppen 
visning av lägenheterna i november. Visningen kommer att annonseras 
ut och ska vara coronasäker. 

98-99 % av bostadsbeståndet är uthyrt. Det är ca 1 O lägenheter som 
byter hyresgäster per månad. 

Just nu har bolaget skickat ut en enkät till hyresgästerna. Synpunkt 
uppkommer om enkäten inte verkar ha gått ut till alla hyresgäster för det 
finns personer som inte fått enkäten. Henebäck ska kolla upp det. 

Fråga uppkommer om hur det ligger till med planeringen för tomten på 
Västmannagatan? Henebäck svarar att bolaget lämnat in för 
detaljplanändring men inte fått det beviljat ännu. 

Fråga uppkommer om hur stor andel av bostadsbeståndet som är 
tillgängligt för personer med exempelvis rullstol. Henebäck vet inte det 
på rak arm men ska ta reda på det. 

Kommunala handikapprådet tackar för informationen. 

Protokollsutdrag t ill 
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Utdragsbestyrkande 

KHR § 8 

Information från organisationerna/föreningarna som ingår i 
kommunala handikapprådet om genomförd verksamhet under 
coronapandemin 

DHR och RTP rapporterar att föreningarna har ställt in alla sociala 
aktiviteter men kämpar nu framåt för att kunna öppna upp igen. DHR har 
inte ens haft årsmöte än på grund av coronapandemin. DHR saknar 
badet och skulle vilja komma igång med det igen. 

FUB rapporterar att man haft god kontakt med gammelgården och A
huset. Det har fungerat bra och man har kunnat göra mindre resor 
tillsammans. 

HLF rapporterar att man inte haffnågra aktiviteter under sommaren i 
Nora, dock lite aktiviteter i Lindesberg. Styrelsemöten kommer igång 
igen nu efter att inte ha haft några möten sen i mars. HLF saknar 
vattengympa i bassängen. 

AAF rapporterar att man haft tipspromenader i alla kommuner, minigolf, 
digitala föreläsningar, Läger i Uskavi och digitala styrelsemöten. 
Föreningen deltog på distans i blodomloppet, vilket var bättre för deras 
medlemmar så man hoppas att blodomloppet även efter 
coronapandemin ordnar digitalt deltagande. 

RIB rapporterar att det varit sparsamt med aktiviteter och att de varit 
tvungna att ställa in mycket under våren. Två styrelsemöten och 
bokcirkeln har genomförts. Mötena har startat igång igen nu. Planerar 
aktiviteter till våren och hoppas på fler möten. Föreningen vill gärna att 
badet öppnar som badet på Lindesbergs lasarett som har 
gruppverksam heter. 

Ordförande tycker det ör bra att få denna information om vad som har 
gjorts i föreningarna. Det ska tas med i utvärderingen av kommunens 
hantering av coronapandemin och vara en input i hur man ska arbeta 
tillsammans i framtiden. 

Kommunala handikapprådet tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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KHR § 9 

Information från omsorgsområdet om coronaläget nu och 
framåt 

Fredrik Bergström, socialchef informerar om hur coronapandemin 
hanterats av område omsorg. Fokus har varit att skydda de som 
behöver skyddas från corona. 

Besöksförbud har införts på äldreboenden sedan i våras men man har 
samtidigt hittat alternativ för att kunna ha besök på ett säkert sätt. 
Regeringen har aviserat att besöksförbudet kommer hävas 1 oktober 
2020. 

Ett antal verksamheter stängdes ned under coronaperioden såsom 
aktivitetscentrum, växelvård och social dagvård. Nu har dessa 
verksamheter startats upp igen. 

Avdelningen Stinsen på Tullbackagården omvandlades till en renodlat 
covid-platsavdelning i syfte att alla coronapatienter skulle vara där och 
inte blandas med de som inte har corona. Nu återgår Stinsen till det 
vanliga igen men beredskap finns att starta upp en avdelning med bara 
covid-platser igen. 

Nora kommuns omsorg har varit förskonade från smittade brukare. Det 
fanns ett konstaterat fall i särskilt boende för äldre. Brukaren tillfrisknade 
från corona och inga andra brukare smittades. 

Område omsorg har arbetat för att säkerställa att skyddsutrustning finns 
och har adekvat kvalitet. I början fanns inte tillräckligt med 
skyddsutrustning i lager. Nu finns det mesta i god mängd tack vare inköp 
av utrustning, att ett privat företag i kommunen kom med tusentals 
munskydd och att röda korset tillverkat visir. 

Det har varit stor sjukfrånvaro eftersom alla medarbetare uppmanas 
vara hemma vid minsta symptom på corona. För att lösa 
vikariesituationen startades en timmis-skola så att nya vikarier kunde 
utbildas. Testning av pågående coronasmitta genomförs kontinuerligt 
när personal har symptom. Antikropptestning av personalen har 
genomförts. Ytterst få medarbetare har haft konstaterad covid och ett 
antal har antikroppar. 

Nu försöker område omsorg ställa om till det nya normala med en ökad 
beredskap för att möta corona om situationen förändras. 

Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkande 

Fråga uppkommer om hur samarbetet varit mellan omsorg och 
tandvården. Socialchefen svarar att då tandvården endast haft öppet för 
akut tandvård så har det förebyggande fått stå tillbaka. Upplysning för 
fram att nu har tandvården startat mottagning igen. 

Kommunala handikapprådet tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 
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Utdragsbestyrkande 

KHR § 10 

Övriga frågor 

På sträckan förbi Tränkårsvägen borde det sitta en skylt om att det är en 
återvändsgata. Frågan får tas upp på kommande sammanträde då 
representant från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bjuds in. 

Det är mycket fortkörning på vågen förbi Hagby Ängar vilket riskerar att 
det kan bli olyckor. Frågan får tas upp på kommande sammanträde då 
representant från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bjuds in. 

Varför har man lämnat en hög kant vid Järntorgsskolan när man byggde 
om övergångsstället? Frågan får tas upp på kommande sammanträde 
då representant från Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen bjuds in. 

Kommunala handikapprådet tackar för informationen. 

Protokollsutdrag till 



WNORA 
• KOMMUN Närvaro-och omröstningslista 

Kommunala handikaooradets sammanträde 2020-09-24 

Närv, Närv, Omröstninqar 

beslut ej be- ~ ~ 

Ledamöter slut Ja Nei Avs Ja Nei 

Tom Rvmoen (KS) ordf. X 

Kent Nilsson (KS) vice 

ordf. 

Solveia Oscarssan /KS) 

Pia-Maria Johansson /KS) 

Bror-Erik lsraelsson /RÖU 

Stig Broms (DHR) X 

Gunnbritt Linden Parsmo 

(RiB) 

Tuula Nordgren (FUB) X 

Anita Karlsson (HLF) X 

Vakant (FEB) 

Christina Wendin (AAF) X 

Ersättare 

Jan Ulfberq (KS) 

Jan Rvlander (KS) X 

Camilla Sörman (RÖL) 

Britt Spiik (DHR) X 

Marqareta Olsson (RiB) X 

vakant (FUB) 

Jonny Soiut (HLF) X 

vakant (FES) 

Anna-Lena Didic (AAF) X 
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