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Plats och lid

Danssalen, Allaktivitetshuset, klockan 13.00-15.00

Beslutande

Tom Rymoen (KS) ordförande
Kent Nilsson (KS) vice ordförande
Britt Spiik (DHR)
Margareta Olsson (RiB)
Tuula Nordgren (FUB)

Övriga deltagande

Jan Rylander (KS)
Kjell Fallberg (DHR)
Britt Davidsson (RiB)
Jonny Spjut (HLF)
Lovisa Lundqvist, sekreterare
Fredrik Bergström, socialchef
Joel Larsson, kommunsekreterare

Utses alt justera

Margareta Olsson (RiB)
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KHR § 16
Genomgång av föregående protokoll
Ordförande går igenom föregående protokoll.
Kommunala handikapprådet beslutar att lägga föregående protokoll
till handlingarna.

--

(

(

(

(

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

NORA KOMMUN
Kommunala handikapprådet

Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

Sida

2022-10-11

23

KHR § 17

Information om bibliotekets tjänster och hjälpmedel för digitala
verktyg
Tom Rymoen, ordförande, informerar.
Digitala första hjälpen på Nora bibliotek tar emot frågor kring det digitala och
kan lära ut hur deras våra olika digitala tjänster fungerar.

(

De kan visa och lära ut hur man kan
•
•
•
•
•
•

låna e-böcker att läsa eller lyssna på i Biblio,
titta på strömmande film från bibliotekets filmtjänst Cineasterna,
använda bibliotekets nya utökade hemsida för att reservera och låna
om böcker,
läsa tidningar och tidskrifter från hela världen gratis i Press Reader,
hitta film och böcker på nätet,
lyssna på poddradio.

Dessutom har de tips på appar och bra sidor på nätet med mera. Digitala
första hjälpen har drop in vissa dagar mellan kl. 13 och 15 på Nora bibliotek
och det är kostnadsfritt. För mer information, se bibliotekets hemsida
"bergslagsbibblan. se".
Kommunala handikapprådet tackar för informationen.
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KHR § 18

Information om revidering av reglementen
Tom Rymoen, ordförande, och Joel Larsson, kommunsekreterare, informerar.
Nora kommun har anlitat en konsult som går igenom alla reglementen,
arbetsordningar etc. i kommunen för revidering inför den nya politiska
organisationen som ska ta vid. Reglementen för KPR och KHR kommer att
revideras, dock efter att reglementen etc. för den politiska organisationen
reviderats. Förhoppningen är att utkast av förslag till revidering av regle
mentena för KPR och KHR kommer läggas fram till råden, för att råden
därefter ska kunna vara med i processen av att skriva ett färdigt förslag till
reglementen. Nämnd- och utredningssekreterare har tagit fram en tjänste
skrivelse med förslag till beslut om arvodering för mandatperioden 2019-2022,
som innebär att arvode ska utbetalas till ledamöterna i KPR och KHR.
Förslaget ska vidare för beslut i kommunstyrelsen den 12 oktober 2022, och
vid bifall i kommunstyrelsen därefter vidare till beslut i kommunfullmäktige den
26 oktober 2022.

(

(

Kommunala handikapprådet tackar för informationen.
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KHR § 19
Information om Rosen, lägesuppdatering
Fredrik Bergström, socialchef, visar en powerpointpresentation med en
lägesuppdatering om hur arbetet fortlöper med projektet Rosen.
Kommunala handikapprådet tackar för informationen.
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KHR § 20

Information om brukarundersökning
Fredrik Bergström, socialchef, informerar övergripande om resultaten från
senaste brukarundersökningarna som resultat visas för i Kolada, Jämföraren.
Informationen finns att tillgå via www.l<olada.se ➔ Jämföraren ➔ Nora
kommun. Delaktighet, inflytande och trygghet läggs stor vikt vid när
verksamheten går igenom och utvärderar resultaten från
brukarundersökningarna.
Kommunala handikapprådet tackar för informationen.
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KHR § 21

Övriga frågor
Tom Rymoen, ordförande, informerar om att detta är det sista rådsmötet han
kommer delta i eftersom han i och med slutet av denna mandatperiod avgår
som kommunalråd och att nästa möte kommer att hållas av nästa ordförande
för Kommunstyrelsen. Tom tackar för tiden som varit och önskar rådet gott
framöver.
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Kommunala handikapprådet tackar för informationen.
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