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Platsoch tid

Beslutande

Övrigadeltagande

Utsesattjustera

Konsthallen Biblioteket, 2017-09-12, kl 10.00 - 12.00

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

Maria Viduss , sekreterare
Håkan Blaxmo, trafikingengör, SBB §§14-15
Lise-Lott Moro, enhetschef hemtjänsten, §§ 14-15
Inger Lennartsson, enhetschef HSR, §§ 14-15
Carina Royson , Bostadschef/Lokalchef, Norabostäder, §§ 14-15
Leif Johansson, fastighetschef, Noraboståder §§ 14-15
Sabina Elisson, kostchef, §§ 15-16
Lisa Nyquist, utvecklingsstrateg, §§ 15-18
Elin Sörman , kultursekreterare, § 20

Anita Karlsson (HLF)
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Utdragsbestyrkande

Föregående protokoll

Ordförande går igenom föregående protokoll.

Ordförande informerar att det kan utläsas i ersättningsreglementet
för kommunala förtroendevalda att representatner ur KPRlKHR inte
får arvode från Nora kommun . Det är Kommunfullmäktige som
beslutat anta reglementet och det är därför kommunfullmäktige som
fattar beslut om ändringar i reglementet.

Asikten från hela KPRlKHR är att det ska stå med i protokollet att
KPRlKHR vill att KPRlKHR ska få arvode. Ordförande tar med sig
denna åsikt.

Fråga uppkommer om att ta fram kostnaden för arvoderingen var
under 2015 då arvoden betalades ut.

Reglementet för KHR, Reglementet för KPR och
ersättningsreglementet för kommunala förtreondevalda ska skickas
till KPRlKHR.

Margareta Eriksson (S) Ordförande, tar upp frågan om studiebesök
och informerar att hon tycker det är en god ide att genomföra. Hon
och Britt Argårds håller kontakten om planering. Eriksson tar gärna
emot tips och ideer från KPRlKHR.

KPRlKHR beslutar att lägga föregående protokoll till
handlingarna.

Protokollsutdragtill
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Verksamheterna informerar

Hemtjänsten representeras av Lise-Lott Moro, enhetschef
hemtjänsten. Moro berättar att alla larm byts ut till digitala larm under
sommaren. Det har fungerat bra.

Inger Lennartsson, enhetschef HSR, berättar att den nya
verksamheten social dagvård startat och demensdagvård som snart
ska starta . Lennartsson informerar om möjligheten att träna på
kommunrehab.

Fråga uppkommer til Lennartsson om hur beredskapen från
kommunens sida är inför att utskrivningsklara patienter ska komma
till kommunens ansvar inom tre dagar. Inger informerar att Nora har
god beredskap med ett vårdplaneringsteam som tar sig an detta.
Nora klarar redan idag att ta hem inom tre dagar och har bara
blivit ålagda att betala för totalt 4 dagar under 2017. Kostnaden har
gått ner markant från förra året 2016.

Håkan Blaxmo , trafikingengör Samhällsbyggnadsförbundet
Bergslagen, berättar att han började sin anställn ing våren 2017.
Blaxmo säger att han gärna ser att KPRlKHR ger honom en lista på
saker som det finns önskan om att åtgärda och stråk som kan för
bättras.

Åsikt uppkommer om att Blaxmo kan titta på protokollet från
tillgänglighets- och trygghetsvandringar där det finns lista på flera
saker som behöver åtgärdas . KPRlKHR kan skicka åtgärdsförslag
via sekreteraren Maria Viduss som kan sammanställa och skicka
vidare till Blaxmo .

KPRlKHR tar bland annat upp problem med ett träd som växt ner på
cykelvägen mot ICA Soltunet, Handikapparkeringen vid apoteket
samt att alla andra handikapparkeringar i stan bör ses över och att
det finns behov av fler handikapparkeringar på fler platser, att
korsningen vid Israelssons möbler är farlig , att det borde varnas om
korsande cykeltrafik vid kyrkogården i centrala Nora.

Önskan uppkommer om att vid KPRlKHR nästa gång ta upp en
egen punkt om trafik.

Justerares sign

1PJ/)j;
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Uldragsbeslyrkande

Ifk

Norabostäder representeras av Carina Royson , Bostadschef/Lokal
chef , och Leif Johansson, fastighetschef. De berättar att
Norabostäder börjat planerat möjligheterna att bygga på gamla
tennisbanan (Gullvivan 9). De tittar på hur många hus och vilken typ
av hus.

Fråga uppkommer om planerna för tomten Norabostäder köpt på
Västmannagatan (Tallen 7 och 9). De svarar att på den tomten
krävs en detaljplanändring för att bygga och därför tar det lite längre
tid att planera byggnation på den tomten än på gamla tennisbanan.

Fråga uppkommer om tillgänglighet för äldre och funktionsnedsatta
finns med i planerina för nybyggnationerna. Norabostäder svara att
det alltid byggs med hög tillgänglighet enligt de lagar och regler som
finns.

Fråga uppkommer om planer finns att bygga nya bostäder i
Järnboås. De svarar att det inte finns några sådana planer.

Fråga uppkommer om vilken kösituat ion som finns till bostäderna i
Norabostäder. Royson och Johansson svarar att det är 800
personer i kö och att de inte har några tomma lägenheter.

KPRlKHR tackar för informationen.

Protokollsutdrag till
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Information om maten

Sabina Elisson, kostchef, har med sig matlådor till mötet för
KPRlKHR och inforerar om hur man arbetar med mat till äldre i Nora
kommun .

Det finns alltid tvårättssalternativ för matlådorna som ges till brukare
inom hemtjänsten . På matlådorna står brukarens namn och
innehållet i matlådan .

Åsikt uppkommer om att Nora för några år sedan vann pris för
kosten och detta förpliktigar så att det fortsättningsvis är lika bra
mat. Det är viktigt att Nora sticker ut på ett positivt sätt när det
kommer till maten inom äldreomsorgen.

Det finns ett kostråd på varje äldreboende.

Åsikter framkommer om att det är bra mat inom äldreomsorgen och
att det är en flexibel personal som kan ställa upp på olika aktiviteter.

Kostchefen berättar Nora har bra personalgrupp som utvecklat
maten inom äldreomsorgen och detta höjer kvaliteten .

KPRlKHR tackar för informationen.

Justerares sign
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Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Information om seniorveckan

Lisa Nyquist, utvecklingsstrateg, presenterar programet för
seniorveckan som går av stapeln mellan 3 oktober och 6 oktober.

Arets tema är Balansera mera och mediciner. De flesta av
aktiviteterna är förlagda till Tullbackagården, men någon aktivitet är
på Hagby Ängar och någon på Biografen. Exempel på aktiviteter
som finns under seniorveckan är en föreläsning av Jonas Karlsson
på Örebro läns idrottsförbund angående vikten av fysisk aktivitet
genom hela livet och öppet hus på den nya verksamheten "social
dagvård"

Fråga uppkommer om marknadsföring av seniorveckan. Nyquist
berättar att det kommer skickas ut ett pressmeddelande om
seniorveckan och att information om seniorveckan ska läggas ut på
nora.se. Man håller på att ta fram en brosyr med programet och en
plansch som ska spridas på olika platser i Nora kommun . Dessutom
ska broschyren skickas till föreningar med koppling till målgruppen
så att programmet kan spridas genom föreningarna. De som önskar
programmet kan höra av sig till Nyqusit antingen via e-post på
lisa.nyquist@nora.se eller på telefon 0587-81156.

KPRJKHR tackar för informationen.

Justerares sign
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Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Revidering av handikappolitisk plan

Lisa Nyquist , utvecklingsstrateg, presenterardettänkta upplägget och
strukturen på den handikappolitiska planen. Planen ska utgå från
FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsätt
ning som bildar åtta stycket fokusområden;

• Rätten till jämlikhet och att inte utsättas för diskriminering
• Rätten att bli sedd och få förståelse för sin situation
• Rätten att kunna tillgodogöra sig samhällets utbud
• Rätten till personlig integritet och självständighet
• Rätten till utbildning
• Rätten till habilitering och rehabilitering
• Rätten till arbete, sysselsättning och social trygghet
• Rätten till deltagande i det politiska och kulturella livet

Asikt framkommer om att arbetsl ivet är viktigt för denna grupp och
det finns goda exempel att lära från i Toscana i Italien som kommit
långt i arbetet. Nyquist tar med sig det i arbetet med att ta fram
planen.

Asikt framkommer om att även lyfta in FN's mänskilga rättigheter för
äldre i planen . Nyquist tar med sig det i arbetet med att ta fram
planen.

Ordförande säger att Nyquist kan återkomma till KPRlKHR när
arbetet med att ta fram handikappolitisk plan för Nora kommun
kommit längre.

KPRlKHR tackar för informationen.

Utdragsbeslyrkande

f}j(
Protokollsutdrag till
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Fråga uppkommer utifrån att det skett övergrepp på äldre inom
omsorgen i Örebro huruvida det finns något krav för nyanställda
inom äldreomsorgen i Nora kommun om att visa upp registerutdrag
ur polisens register. Ordförande tar det med sig och återkommer till
nästa möte med svar.

Fråga uppkommer om tendensen att sjukhusen skriver ut patienter
som är sjukare som kommunen får ansvara över. Hur går det med
överrenskommerlsen med regionen om utskrivningsklara patienter.
Ordförande tar det med sig och återkommer i frågan .

Fråga uppkommer om att det i föregåendeprotokoll står att det finns
en önskan om att det ska informeras om allaktivitetshus på
sammanträde för KPRlKHR. Ordförande berättar att hon pratat med
utvecklingschefen om att han kan komma till KPRlKHR när det är
mer klart. Förhoppningsvis på nästa möte.

Ledmot ur KPRlKHR har varit på konferens angåendet SIP (Sam
ordnad individuell plan som Regionen höll i. Asikt framkommer att
det vore bra om det informerades om SIP vid ett möte för KPRlKHR.

KPRlKHR tackar för informationen.

Protokollsutdrag till
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Rapport från tillgänglighetsgruppen

Elin Sörman, kultursekreterare, lämnar rapport från arbetet med
tillgänglighetsgruppen.

Tillgänglighetsgruppen har inventerat tillgängligheten för personer
med olika funktionsnedsättningar i kommunala möteslokaler
inomhus. De lokaler som gruppen inventerat är Tingshuset,
Hagbyängars samlingssal, BiografenfTeatern, BibliotekeUkonsthal
len och kvarteret Bryggeriet.

Det tillgänglighetsgrupen främst tittat på är framkomlighet, belysning ,
ljudanläggning, aukustik, microstrålning och det helhetsintryck man
får av lokalen.

Det som genomgående kommit upp som svårigheter är att
ledstänger, hissmarkeringar och käpphållare behöver kompletteras.

Utifrån tillgänglighetsgruppens arbete tas det fram en lista med
åtgärdsförslag som ska prissättas.Ett antal tekniska undersökningar
har också påbörjats . Ett antal av problemen som
tillgänglighetsgruppen sett har man redan åtgärdat såsom
exempelvis att byta ut hörselslingan i konsthallen. Ett antal åtgärder
som kan kräva större insatser har man lagt fram som äskanden av
pengar i budget för nästkommande år.

Fråga uppkommer om det finns planer på att se över även
externa/privata aktörers platser dit allmänheten har tillträde såsom
exempelvis arbetsförmedlingen. Ordförande berättar att man tittar på
kommunala platser i detta läge men att det är en god ide att längre
fram även titta på externa aktörers lokaler som används av
kommunen såsom hotellet när det är fullmäktige och stationen.

KPRlKHR tackar för informationen.

J;;;jbs;gn

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNALA HANDIKAPPSRADETS SAMMANTRÄDE 2017-09-12

Närvarande Närvarande Omröstningar

Beslutande Ej

beslutande

Ledamöter § §

Ja Nej Avs. Ja Nej Avs.

DHR Britt SDiik 1

FEB Torbjörn Lindblom

DHR Stig Broms

FUB Hans Nordgren

HLF Anita Karlsson 1

RiB Gun-Britt Linden
1

Parsmo

Ks Håkan Kangert 1

Ks Margaretha Eriksson 1

RÖl Bror-Erik Israelsson 1

Ks Kent Nilsson

Ks Birgitta Borg 1

Ersättare

RiB Margareta Olsson 1

PRO Ulf Eklund 1

FUB Maria Ekh

HLF Johnnv Soiuth 1

oro Vakant

oro Vakant

Ks Tom Rymoen 1

Ks Susanne Forsberg

RÖL Camilla Sörman

Su Susanne Forsbero

Antal: 11
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KOMMUNALA PENSIONÄRSRADETS SAMMANTRÄDE 2017-09-12

Närvarande Närvarande Omröstningar

Beslutande Ej

beslutande

Ledamöter § §

Ja Nej Avs. Ja Nej Avs.

AS Laila Danielsson 1

AS Marianne Sandberg 1

Ks Margaretha Eriksson 1

PRO Britt Argårds 1

PRO Enar Mobera 1

PRO Siv Gustafsson 1

SKPF Birger Vahlsten 1

SKPF Ingvar Lönnström 1

SPF Anniette Lindvall 1

Ersättare

AS Hasse Sandberg

AS Lars Eriksson

Ks Helena Vilhelmsson

PRO UllaBritt Lind

PRO Ulf Eklund 1

PRO Karin Lundberg 1

SKPF Vakant

SKPF Vakant

SPF Hillevi Löwenberg

Antal: g 2


