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Fö regå ende protokoll

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

Kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet
beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Protokollsutdrag till

I l Ut ragsbestyrkande
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Presentation väntjänstens verksamhet

Brigitta Theander, ordförande väntjänsten, presenterar väntjänstens
verksamhet.

Väntjänsten är en ideell förening med frivilligarbetare som kan hjälpa
människor i vardagen. Väntjänsten konkurrerar inte med hemtjänst
utan kan ge extra guldkant på tillvaron .

Det är 24 aktiva som arbetar ideellt och under tystnadsplikt på uppdrag.
Uppdrag kan exempelvis vara att gå ut och promenera med boenden
och brukare eller följa med på besök på vårdcentral eller sjukhus.
Väntjänsten utförde uppdrag 1071 timmar under år 2017.

Väntjänsten gör tidningen "Veteranbladet" sedan 2017.

Väntjänsten finns tillgänglig och har telefontid på Tullbackagården på
måndagar mellan klockan 9.00-10.30 och har telefontid

Kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet
tackar för informationen.

1~sterares sign 1&
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Återkoppling workshop
Under kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådets
möte 22 maj 2018 genomfördes en workshop angående mötesformerna
för KPR/KHR samt studieresan till Örebro som genomförts tidigare på
våren 2018. Vid dagens sammanträde ger ordförande en återkoppling
till det som framkommit under workshopen .

-Studieresan våren 2018
Studieresan gick till innovationslägenheten på Ängen, gångstråket i
Vivaiia och äldre boendet Trädgårdarna.

Det var intressant att se vilka hjälpmedel som finns och som är på väg
att utvecklas. Det bästa var påminnelsehjälpmedel som ger stöd att
komma ihåg. En åsikt uppkommer om att det känns främmande att ha
kontakt med en robot , men att det finns andra bra hjälpmedel.

Gångstråket tittade vi på från bussen men det såg ut att vara bra och
att det skulle kunna skapas något liknande i Nora.

Det mest intressanta med Äldreboendet Trädgårdarna var
verksamhetens synsätt på de som bor på Trädgårdarna. Hyresgäster
eller kunder är mer positivt än brukare. Asikt uppkommer om att det var
inst itutionskänsla än hemkänsla och att det var onödigt stora korridorer.

Det framkom på workshopen flera önskemål om fler stud iebesök till
olika destinationer. Asikt uppkommer om att inbjudan till studiebesök
behöver skickas ut 6 månader innan datumet för studiebesöket istället
för en månad innan .

-Mötesformerna för KHR/KPR
Det finns delade meningar om mötesformerna för KPR/KHR. Sedan
några år tillbaka har kommunala pensionärsrådet och kommunala
handikapprådet gemensamma möten. Det framkommer att det finns
både positivt och negativt med att ha gemensamma möten. A ena
sidan är det många frågor som berör båda grupperna och det är bra att
grupperna får samma information . A andra sidan skulle det vara bra
med uppdelat åtminstone ibland eftersom grupperna kan ha olika
agendor. En åsikt uppkommer om att slå två flugor i en smäll genom att
slå ihop råden till ett gemensamt råd och samtidigt byta namn till
tillgänglighetsrådet. Denna diskussion tas med som underlag inför
nästa mandatperiod.

Kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet
tackar för informationen.

11 J terares sign 1!5
IT Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Sammanträdestider för kommunala handikapprådet och
kommunala pensionärsrådet 2019

Sekreterare delar ut förslag på datum för kommunala handikapprådet och
kommunala pensionärsrådet för år 2019 . Det är en ny mandatperiod då det
ska väljas ny ordförande, ny viceordförande, nya ledamöter och nya
ersättare. Dessutom finns diskussioner om att mötesformerna skulle kunna
förändras i det att ibland ha separata möten där kommunala
pensionärsrådet träffas enskilt och kommunala handikapprådet träffas
enskilt.

Sekreterarens förslag är att sammanträdesdatum fastställs till
20 februari, 17 april, 18 september och 4 december.

Sekreterare ska tillsammans med ny ordförande se över tider och lokaler
för sammanträdena samt mötesformerna under kommande mandatperiod.
Information om detta återkommer ordförande med

Kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet beslutar

att fastställa sammanträdesdatum för år 2019 enligt upprättat förslag.

1;;raressign I !5
t v Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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- Anhörigstöd
Under förra mötet för KPR/KHR uppkom frågan om Nora kommuns
anhörigstöd . Det upplevs som att det förut har funnits någon som arbetar
med kommunalt anhörigstöd men att denna tjänst inte är kvar. Anhöriga
upplever det som otydligt vem eller vart man kan vända sig. Åsikt
uppkommer att det vore önskvärt att det finns en väg in i kommunen där
man kan lotsa till anhörigstödet. Åsikt uppkommer att det kunde vara
givande för kommunen att titta på Örebro kommuns anhörigstöd för att få
tips hur det kan göras i Nora. Örebro har ett länsövergripande uppdrag att
stötta andra kommuners anhörigstödsarbete.

Socialchefen svarar att Nora kommun har anhörigstöd inbakat i olika
tjänster för olika grupper av anhöriga. Det finns ingen specifik tjänst där
arbetet med anhörigstöd ligger. Kommunen borde tillsammans med
föreningarna kunna växeldra uppdraget. Kommunen kan förbättra arbetet
med anhörigstöd.

- Bassängen Hagby Ängar
Ordförande berättar att han tittat på frågan men kommit till vägs ände .
Ansvaret för att bygga om så att fler kan nyttja bassängen ligger inte på
kommunen. Det är Region Örebro län som är ansvarig . Önskemål om att
Regionen kommer på nästa sammanträde.

Synpunkt uppkommer om att ramp vid Hagbygården måste åtgärdas
och gå upp ända till dörren.
Synpunkt uppkommer om att information om var hjärtstartare finns i
kommunen finns första sidan på nora.se för att man enkelt ska komma
åt informationen . Dessutom borde information finnas på
turistbroschyrer.
Synpunkt uppkommer om att färdtjänsten inte ar så bra service. Det är
ofta lång mellan att personen är klar med sitt ärende till att en
färdtjänstbil kommer och kör hem.
Synpunkt uppkommer om att det ser illa ut att kommunens personal
pratar i telefon under färd i kommunbilar. Socialchefen berättar att det
finns inköpt handsfree till alla bilar inom hemtjänsten.
Synpunkt uppkommer om att även i höst erbjuda halkskydd till
pensionärer.

Kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet
tackar för informationen.

Protokollsutdrag till

1/ "1Jldragsbeslyrkande
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SDI - en gruppövning där du får lära känn a dig sjä lv och andra
på ett nytt sätt

Ordförande har tagit fasta på att KPR/KHR gärna vill ha fler workshop och
har till detta sammanträde tagit fram en gruppövning. Gruppövn ingen utgår
från personlighetskategorier i tre olika färge r där röd är
beslutsam/konkurrenskraftig , gul är analytisk/strukturerad och grön är
stödjande/samsyn. Människor är komplexa varelser och man kan bestå av
flera personlighetsdrag och passa in i olika färger. Ordförande uppmanar
deltagarna att välja den färg som mest passar in på den perso nlighet man
upplever att man är.

Ordförande ger sedan de tre grupperna som därmed bildas att fundera
kring vad som är bra och mindre bra kvaliteer kopplade till varje
färgkategori. Gruppe rna kommer fram till att det är bäst att ha en blandad
grupp när man ska ta sig an en uppgift - alla behövs för att samarbetet ska
fungera. Det är viktigt att förstå att det finns olika personlighetstyper som
man får förhålla sig till för att ett samarbete ska bli så bra som möjlig t.

Kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet tackar
för informationen.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Närvarande Närvarande Omröstningar

Beslutande Ej

beslutande

Ledamöter § §

Ja Nej Avs. Ja Nej Avs.

AS Laila Danielsson 1

AS Marianne Sandberg 1

Ks Jonas Åkerman 1

Ks Kent Nilsson 1

PRO Britt Argårds

PRO Enar Moberg 1

PRO Siv Gustafsson 1

SKPF Biruer Vahlsten

SKPF Ingvar Lönnström

SPF Anniette Lindvall

Ersätt are

AS Hasse Sandberq

AS Lars Eriksson

Ks Helena Vilhelmsson

PRO UllaBritt Lind

PRO Ulf Eklund 1

PRO Karin Lundberg 1

SKPF Vakant

SKPF Vakant

SPF Britt Alderholm 1

Antal: 9
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Närvarande Närvarande Omröstningar

Beslutande Ej

beslutande

ledamöter § §

Ja Nej Avs. Ja Nej Avs.

DHR Britt Spiik 1

FEB Torbjörn Lindblom

DHR sue Broms 1

FUB Hans Nordgren

HlF Anita Karlsson

RiB Gun-Britt Linden
1

Parsmo

Su Håkan Kanuert

Su Jonas Akerman 1

RÖl Bror-Erik Israelsson 1

Ks Kent Nilsson 1

Ks Birgitta Borg

Ks Ursula Steffensen 1

Ersättare

RiB Maroareta Olsson 1

PRO Ulf Eklund 1

FUB Maria Ekh

HlF Johnny Spjuth 1

arg Vakant

arg Vakant

Ks Tom Rvmoen 1

Ks Susanne Forsbero

RÖl Camilla Sörman

Antal: 11


