SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORAKOMMUN

Sida

Sammanträdesdalum

2019-12-04

Kommuna la pensionärsrådet

Plats ochlid

Hagby Ängar 2019-12-04, kl 09.30-11.30.

Beslutande

enligt bifogad närvarolista .

Övriga deltagande

Fredrik Bergström, socialchef
Lisa Nyqvist, utvecklingssteg , § 14
Kicki Agrell, sekreterare

Utses alt j ustera

Nils Göran Hååg (PRO)

19

Justeringens

Tings huset

plats och tid

tLc ~-dl~
..........................
~..~ ..j

Under-

skrifter

Sekreterare

Kicki

.

Paragrafer

re I

Ordförande

Tom Rym
Justerande

/

)

-::.;k"2. .
~~

Nils Göra

.

ååg

ANSLAG/BEVIS
Protokolletär justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunala pensionärs rådet

Sammanträdesdalum

2019-12-04

~~;~~:~edtagand' ~ O 2. O - 0 1 - O a

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats

för protokollet

Underskrin

Tingshuset
...... .. . .; J.....

Tom

..

ymoe n, ordförande

.

13-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORA KOMMUN
Komm unala pensionärsrådet

Sammanträdesdatum

Sida

20 19-12-04

20

KHR § 13

Information från en hetsc heferna inom social välfärd, SSS förbundet, SSS förva ltn inge n och NorabostäderIfastigheter
Lena Staberg , enhetschef för funktionsstöd, informerar att man under
året arbetat med att verkställa tagna beslut. Ambitionen är att alla får ett
boende inom kommun men då det är svårt med bostäder köper man in
från andra kommuner. Stadsgården kommer att flytta till Gam melgården
och Allaktivitetsh uset och där öppna cafe och ha hand om fritidsbanken.
Hanna Engvall och Linda Ingemarsson, enhetschefer hälso- och sjukvård och rehabfrågor informerar, om bl a den läkemedelsautomat som
ska underlätta för patienternas medicinering. Det finns äve n en problematik med stor perso nalomsättn ing.
Pia Bohlin, enhetsc hef för hemtjänsten , informerar om införande t av
nycke lfritt samt det kontaktman naskap som finns för att brukarna ska
känna trygg het.
Kristina Wa hlstedt , enhetschef Hagbyängar, informerar om den stjärnutbildning som perso nalen genomgår för att boendet ska bli stjärnmärkt.
Bland personalen finns ett stort engagema ng för att aktivera de boende .
Martin Lindström, förvaltnin gschef för Samhällsbygg nadsförva ltningen,
som arbetar med tillsyn och planeringsfrågor infor merar om byggna tioner i centrala Nora, utveckling av Brygge riet. Det är brist på tomtmark i
Nora. Nora kommun har beställt detaljplan för Stens näs etapp 3 samt för
industrimark i Pershyttan.

Eva Henebäck, vd för Norabostader/Nora fastigheter, informe rar om att
underhållsarbete n är priorite rat område. Byggnation av nya parhus kommer att påbörjas 2020 med inflyttning våren 2021.
Planeringen av nya Karlsängsko lan är vilande då upphandlingen är
överklagad .
Ordförande n informera r om att Guldfiskdammen kommer att torrläggas
för att bekämpn ing av sjögull ska kunna göras, detta kommer att ta upp
till tre år.

Ordföranden tac kar för informationen

u st

~

Protokollsutdrag till

rares sign

/

/#

A 4"

Utdragsbestyrkande /

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NaRA KOMMUN
Kommunala pensionärsrådet

Sammanlrädesdatum

Sida

2019-12-04

21

KPR § 14

Uppdatering om arbetet med kvarteret Rosen
Socialchefen informerar om planeringen inför byggandet av vård- och
omsorgsboendet. De grupper som bildats är en samverkansgrupp bestående av Länsgården, Landstingsfastigheter och Nora komm un. En politisk gr upp som ska faststä lla mål och vision för verksa mheten. En proj ektgrupp som ska ta fram en loka l programp lan samt ett antal arbetsgrupper. Det finns plats för deltagare i arbetsgrupperna om fler organisatio ner vill medverka, en person/organisation. Anmäl intresse till Lisa
Nyqvist, sista anmälningsdag för deltagande är 2019-12-05 . Uppstartsmöte för arbetsgrupperna blir 2019-12-11 i teaterbiografen.
När vård - och omsorgsboendet är byggt och flytt av brukare genomförd
planera r kommunen att bygga om Tullbackagården till ett trygg hets/me llanboe nde.
I dags läget finns ingen kö till vårdboe nde i kommunen.
En fråga ställs om kommunen förhandlat med Akerby om inköp av platser i planerat äldreboende. Svaret från ordförande och socialchef är nej.
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KPR § 15

Förslag till samm anträdesdatum för år 2020
Kommu nala pensionärsråd et föreslås sammanträda under 2020 enligt
nedanstående förslag
20 februa ri, 19 maj, 24 september och 26 november.

Kommunala handikapprådet beslutar
I enlighet med förslaget.
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dnr ks2019-395

Synpunkter inför revide ring av kommun ala pensionärsrådets
reglemente
Vid sammanträdet 2019-09-26 diskuterades regleme ntets innehåll och
utformning och sekretera ren fick då i uppdrag att ta fram förslag till ändringar utifrån dessa diskuss ioner.
Vid dagens sammanträde före ligger ett upprättat förslag till reglemente
där ytterligare synpunkter och oklarhete r framförs. Ordföranden tar med
sig synpunkterna för klar lägga nde och sekreteraren får i uppdrag att ut"
forma ett nytt förslag.

Kommun ala pensionärsrådet beslutar
att ett nytt förslag tas fram inför beslut i kommunfullmäktige
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KPR § 17

Övriga frågor
•
•

Önskemå l framförs att pensionärsrådet informeras om ny budget
innan kommu nfullmäkt ige beslutar.
Enligt enhetsc hefen på Tullbackagå rden kan samlingssalen hyras den tid den inte används av verksamheten på Tu libackagården. IT-c hef och fastighetscontroller tittar på ett system för bokning av kommunens lokaler digitalt. Kommunala lokaler hyrs ut
till hyra fas tställd av kommunfullmäktige.
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Leif Jakobsson (PRO)
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Tom Rvrnoen (KS) ordf
Kent Nilsson (KS)

Monica Hoikkala (PRO)
Biruer Vahlsten (SKPF)
Inqvar Lönnström (SKPF)
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Marianne Sandbero (AS)
Britt-Marie Larsson (AS)
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Pia-Maria Johansson
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