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Plats ochlid

Beslutande

Övrigadeltagande

Utses alt juslera

Justeringens
platsoch tid

Under

skrifter

Organ

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Hagby Ängar, 2019-12-04, kl 08.30-10.30.

enligt bifogad närvarolista.

Fredrik Bergström, socialchef
Kicki Agrell, sekreterare

Stig Broms (DHR)
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Sammanlrädesdatum

Datum för
anslags uppsättande

Förvaringsplats

för protokollet

Underskrift

2019-12-04
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Tom Rymoen, ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanlrädesdalum

2019-12-04

SIda

20

Förslag till sammanträdesdatum för år 2020

Kommu nala handikapprådet föresl ås sammanträda under 2020 enligt
nedanstående förslag

20 februari, 19 maj, 24 september och 26 november.

Kommunala handikap prådet beslutar

I enlighet med förslaget.

~ares sign $ fY
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Synpunkter inför revidering av kommunala handikapprådets
reglemente

Vid sammanträdet 2019-09-26 diskuterades reglementets innehåli och
utformning och sekreterare n fick då i uppdrag att ta fram förslag till änd
ringar utifrån dessa diskussioner.

Vid dagens sammanträde föreligger ett upprättat förslag till reglemente
där ytterl igare synpunkter och oklarheter framförs . Ordföranden tar med
sig synpunkterna för klarläggande och sekreteraren får i uppdrag att ut
forma ett nytt förslag.

Kommuna la handikapprådet beslutar

att ett nytt förslag tas fram inför beslut i kommunfullmäktige

~ign $13-.
Utd ragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Övriga frågor
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2019-12-04
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22

• Enligt enhetschefen på Tullbackagården kan samlingssalen hy
ras den tid den inte används av verksamheten på TulIbackagår
den. IT-chef och fastighetscontroller tittar på ett system för bok
ning av kommunens lokaler digitalt. Kommunala lokaler hyrs ut
till faststä lld hyra av kommunfullmäktige

• Samhällsbyggnads Bergslagen har lanserat en app där man kan
göra felanmälan, rapportera fel eller lämna synpunkter. Appen
kan laddas ner på SBB:s hemsida www.sbbergs lagen.se.

Ordföranden tackar för informationen.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande



NORAKOMMUN

Kommunala handikapprådet

KHR § 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-04

Sida

23

Information från enhetscheferna inom social välfärd, SBB för
bundet, SBB förvaltn ingen och Norabostäderifastigheter

Lena Staberg, enhetschef för funktionsstöd, informerar att man under
året arbetat med att verkställa tagna beslut. Ambitione n är att alla får ett
boende inom kommun men då det är svårt med bostäder köper man in
från andra kommuner. Stadsgå rden kommer att flytta till Gammelgården
och Allaktivitetshuset och där öppna cafe och ha hand om fritidsbanken.

Hanna Engvall och Linda Ingemarsson, enhetschefer hälso- och sjuk
vård och rehabfrågor, informerar om bl a den läkemedelsautomat som
ska underlätta för patienternas medicinering. Det finns även en proble
matik med stor persona lomsättning .

Pia Bohlin, enhetschef för hemtjänsten , informerar om införandet av
nyckelfritt samt det kontaktman naskap som finns för att brukarna ska
känna trygghet.

Kristina Wahlstedt, enhetschef Hagbyängar, informerar om den stjärn
utbildning som personalen genomgår för att boendet ska bli stjärnmärkt.
Bland personalen finns ett stort engagemang för att aktivera de boende.

Mart in Lindström, förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen,
som arbetar med lill syn och planeringsfrågor informera r om byggnat
ioner i centrala Nora, utveckling av Bryggeriet. Det är brist på tomtmark i
Nora. Nora kommun har bestä llt detaljp lan för Stensnäs etapp 3 samt för
industr imark i Pershyttan.

Eva Henebäck, vd för Norabostader/Nora fastigheter, informerar om att
underhållsarbeten är prioriterat område. Byggnat ion av nya parhus kom
mer att påbörjas 2020 med inflyttning våren 2021 .

Planeringen av nya Karlsängsko lan är vilande då upphandlingen är
överk lagad .

Ordföra nden informerar om att Guldfiskdammen kommer att torrläggas
för att bekämpn ing av sjög ull ska kunna göras, detta kommer att ta upp
till tre år.

Ordfö randen tackar för informationen

~Sign $ti-
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till



lillI NORA
• KOMMU N Närva ro-o ch o m r öst n i n gs l ista

t äd 2019 12 04•d tI h dOkKommuna a an I annra e s samman ra e - -
Närv, Närv, Omröstninaar

beslut ej be- I~ s
l edamöter slut Ja Nei Avs Ja Ne i Avs

Tom Rvmoen (KS) ordf. x

Kent Nilsson (KS) vice x
ordf.

Solveia Oscarsson (KS)

Pia-Maria Johansson (KS) x

Bror-Erik Israelsson (RÖl)

Stia Broms (DHRl x

Gunnbritt Linden Parsmo

(RiB)

Tuula Nordaren IFUB) x

Anita Karlsson (Hl F)

Vakant (FES)

Christina Wendin (AAF)

Ers ättare

Jan Ulfbera (KS)

Bert il Roden (KS)

Camilla Sörman (RÖLl

Britt Spiik (DHR)

Maraareta Olsson (RiB) x
vakant (FUB)

Jonnv So jut (HLF) x
vakant (FEB)

Anna-Lena Did ic (AAF)

Antal


