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Plats ochtid

Beslutande

Övriga deltagande

Utsesattjustera

Justeringens

prats och tid

Konsthallen Biblioteket, 2017-02-28, kl. 10.00-12.00

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

Fredrik Bergström, socialchef
Maria Viduss , nämndsekreterare
Stefan Nilsson, enhetschef hemtjänsten, §§1-2
Mikael Wengrud, Samhällsbyggnadsförbundet bergslagen, §§1-2
Carina Royson , Nora bostäder/Nora fastigheter §§1-2
Veronica Arrborn , enhetschef Tullbackagården, §§1-2
Kristina Wahlstedt, enhetschef Hagby Ängar, §§1-2
Inger Lennartsson, enhetschef HSR, §§1-2
Susanne Cederlund, folkhälsoutvecklare, §3
Jonas Karlsson, folkhälsoutvecklare, §3
Cecilia Ebbesen, enhetschef funktionsstöd, §4

Siv Gustafsson (PRO)
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Siv Gustafsson

ANSLAG/BEVIS
Protokolletär justerat. Justeringen har tillkännagivitsgenom anslag

Individnämnden

Paragrafer 1-7

Sammanträdesdatum 2017-02-28

Datumför
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Förvaringsplats

för protokollet

Underskrift.

Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset

.Q).a!!:f!I .{~.t!~ :.
Margaretha Eriksson , ordförande
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Föregående protokoll

Ordförande går igenom föregående protokoll. Protokollet hade inte
skickats ut till råden denna gång. Protokollet läggs alltid ut på
nora.se under fliken för kommunala handikapprådet och kommunala
pensionärsrådet. Man går in på Nora.se klickar på "Kommun & poli
tik" och sedan på "möten och protokoll" och sedan på "Rådgivande
organ". Synpunkter uppkommer om att protokollet borde skickas ut
till råden och att råden borde få information om var
protokollen kan hittas på nora.se. Ordförande tog med sig frågan om
hur råden ska få del av protokollet framöver.

Fråga uppkommer om vad som skett sedan förra mötet när det
gäller IT-guiden . Socialchefen berättar att han pratat med både ett
företag och med rektor på ett IT-gymnasium i Örebro om hur man
skulle kunna ha IT-guide i Nora kommun. Socialchefen frågar råden
om hur råden vill att upplägget ska vara och vilka behov som äldre
har när det gäller en IT-guide. Socialchefen har tanken att starta en
grupp som planerar upplägget för IT-guide i Nora kommun
bestående av personer ur organisationerna som har nytta av IT
guide. Synpunkter uppkommer om att skicka fråga till
organisationerna att berätta vilka som ska vara med i denna grupp.
Socialchefen tar med sig detta.

Synpunkt uppkommer om att e-postadress till nya Socialchefen,
Fredrik Bergen, ska finnas i protokollet. fredr ik.bergström@nora.se

Råden beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

Protokollsutdrag till
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Verksamheterna informerar

Mikael Wengrud, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen,
informerar alt en trafikingenjör anställts som kommer se över
trafiks ituationen i Nora. Först ska trafikingenjören titta på
Prästgatan.

Fråga uppkommer om att det behöver bli verkstad med att förbättra
handikapparkeringarna i Nora centrum . Det har tagits upp ett flertal
gånger såsom markeringarna i marken , skyltarna och lutningen.
Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen har vetskap om delta och
påpekat problematiken.

Fråga uppkommer om att varför gatan som sträcker sig från Järn
torgsskolan ner mot COOP ofta är oplogad. Samhällsbyggnadsför
bundet Bergslagen tar med sig frågan.

Synpunkt uppkommer om att det borde finnas en varningsskylt för
korsande cykeltrafik vid Karlslundskyrkogården.

Carina Royson , Nora bostäder/Nora fastigheter, informerar om köp
av 2 tomter i centrala Nora genomförts; en på gamla tennisbanan
vid kyrkogården och en i korsningen NygatanNästmannagatan. Det
är inte klart var som ska göras på tomterna än men eventuellt kan
bostäder byggas.

Fråga uppkommer om när hissen vid resecentrum, som är ur
funktion , ska lagas. Nora bostäderlNora fastigheter tar med sig
frågan.

Fråga uppkommer om person som har rullator i hyreslägenhet inom
Nora bostäder som inte får ha rullatorn parkerad i trappuppgången.
Nora bostäder/Nora fastigheter har vetskap om problematiken som
kan uppstå i och med detta men informerar alt det beror på
brandsäkerhet att varken rullatorer, cyklar eller barnvagnar får vara
parkerade i trapphusen.

Stefan Nilsson , enhetschef hemtjänsten och Veronica Arrborn,
enhetschef Tullbackagården, har inget särskilt att informera om men
är närvarande vid mötet och svarar gärna på frågor.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Kristine Wahlstedt, enhetschef Hagby Ängar, informerar om att arbe
tet kring elt samlat demensboende på Hagby Ängar pågår med ut
bildningsinsatser. Just nu planeras den årliga vårfesten . Wahlstedt
berättar också att många av de boende badar i dag.

Uppkom information om att det saknas nyckel i omklädningsrummet
för herrar på Hagby Ängar . Wahlstedt säger alt det är Regionens
som ansvarar över det och att hon ska berätta det för dem då hon
träffar dem i dag.

Fråga uppkommer om var kortt idsboendet ska hamna. Arrborn be
rättar att det ska hamna på Tullbackagården.

Inger Lennartsson, enhetschef för Hälso-, sjukvård och rehabilite 
ring, berättar om att arbetet fortgår för alt genomföra de strategier
för kvarboende som kommunstyrelsen antagit.

Fråga uppkommer om hur länge man får gå på Dagrehab . Behovet
av insatsen styr och många vill gå kvar efter att man inte har behov
längre av sociala skäl. Lennartsson tittar på att starta upp social
dagvård så kan det erbjudas istället för Dagrehab när man inte har
behov av Dagrehab längre.

Det uppkom en diskussion kring betalningsansvarslagen,
utskrivningsklara patienter samt gränsdragning mellan Regions och
kommunens ansvar. Det är synd att Regionen stänger platser pga
personalbrist och delta spiller över på kommunen . Fråga uppkom
om hur kommunen tar diskussionen med Regionen om detta.
Socialchef säger alt det är viktigt att samarbeta med Regionen och
därmed kunna ta diskussionen om att stängning av platser får
konsekvenser för kommunen . Socialchef säger att vi behöver ha ett
särskilt gott samarbete med primärvården för att kunna ta emot
utskrivningsklara patienter.

Socialchef informerar också om att ett avtal är på gång mellan Reg
ionen och kommunerna gällande betalansvaret.

Råden tackar för informationen.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Information från fokusgrupperna i arbetet med äldreplan

Susann Cederlund och Jonas Karlsson , folkhälsoutvecklare på folk
hälsoteamet, redogör för ärendet.

Nora kommun har valt att ta fram en äldreplan som innefattar mer än
enbart äldreomsorgen. Nora har valt att ha ett medborgarperspektiv
och att planen ska gälla personer över 65 år.

Inom arbetet med att ta fram äldreplan för Nora kommun har
folkhälsoteamet bjudit in äldre att delta i fokusgruppsintervjuer.
Totalt har 21 personer deltagit i 4 fokusgruppsintervjuer. Det som
framkommit i intervjuerna redovisar Cederlund på dagens
sammanträde uppdelat på sex olika områden; hälsa, vård , boende ,
fritid , tillgänglighet och trygghet.

Fråga uppkommer om 21 personer är lite för få. Cederlund och
Karlsson förklarar att antalet personer inte behöver vara stort när det
gäller kvalitativa/djupa intervjuer. De anser att det kommit fram
mycket i intervjuerna.

Exempel på synpunkter som framom är att äldre har ett eget ansvar
för sin hälsa men att man kan behöva en puff från andra för att ta
det ansvaret. Nora är en vacker, gammal stad som är svårtillgäng lig
för personer med rullator eller rullstol. Men man vill samtidigt inte
ändra för mycket på det vackra. Många vill bo i sitt hem så länge
som möjligt och tycker det är synd att det inte finns fler
boendealternativ såsom seniorboende och trygghetsboende. Det är
viktigt med grönområden i närheten av boendena . Det finns ett stort
utbud av kultur och fritidsaktiviteter. Dock är det ett hinder att många
av aktiviteterna är i centrala Nora och man har svårt att ta sig in om
man bor utanför centrala Nora.

Fråga uppkommer om vad nästa steg är för detta arbete.

Ordförande säger att detta bara är en del i arbetet i att färdigställa
en äldreplan för Nora kommun .

Socialchefen informerade om att arbetet fortsätter med att ta fram
äldreplanen genom att tillsammans med andra aktörer (föreningar,
Regionen , kollektivtrafiken etc) som behöver vara med i arbetet. Det
är viktigt att poängtera att det inte är en äldreomsorgsplan utan en
äldreplan med bredare perspektiv. Sedan ska kommunen tillsam
mans med dessa andra aktörer se vad var och en kan bidra med för

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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aktiviteter inom äldreplanen. Dessutom är tanken att ta in fler äldres
synpunkter.

Synpunkter uppkommer om exempelvis att ha ett nummer dit äldre
kan ringa för att få hjälp med alla frågor, att skapa ett mellanboende
i Järnboås eftersom många äldre vill bo kvar där och att en äldre
guide vore bra.

Råden vill att rapporten ska läggas på nora.se.

Råden tackar för informationen.

J;;;jh slgn ~G

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Info om daglig verksamhet

Cecilia Ebbesen, enhetschef funktionsstöd, informerar om daglig
verksamhet.

Det finns många olika aktiviteter som finns att tillgå för brukarna
inom daglig verksamhet exempelvis fixarservice och cafeverksam
het.

Verksamheten har också skaffat ett gymkort som deltagarna får
nyttja på ett gym i Nora. Synpunkt uppkommer om att det är viktigt
att se över tillgängligheten på gymmet så att alla som vill kan delta.
Ebbesen tar med sig synpunkten och säger att det är självklart att
det ska fungera för alla.

Råden tackar för informationen.

J;;Ji6 sign 4;;;
Utdragsbeslyrkande

Protokollsutdrag till
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Info angående Tillgänglighetsgruppen

Margaretha Eriksson, ordförande , informerar kort om att tillgänglig 
hetsgruppen haft träffar på olika offentliga lokaler för att se över till
gängligheten där. Gruppen har begränsat sig till inomhusmiljö i of
fentliga lokaler. Planen är att producera en rapport som ska vara fär
dig i höst.

Råden tackar för informationen.

i;;j;6sign gG;
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Socialchefen informerar

-Presentation av nya socialchefen Fredrik Bergström

Fredrik Bergström började som nya socialchef i Nora kommun i feb
ruari. Han är 45 år, bor i Örebro där han har fru och barn. Han är en
gagerad i hemvärnet. Han har varit enhetschef inom hemtjänsten
och handikappomsorg i Örebro i 14 år och innan dess underskö
terska i 8 år.

Bergström berättar att han varje dag åkt med ett leende på läpparna
på pendl ingsvägen mot Nora sedan han började jobba som social
chef. Han har under denna första tid spenderat sin tid med att lyssna
in medarbetarnas åsikter. Medarbetarna är den viktigaste resursen
som gör skillnad för brukarna varje dag. Han tror på människan som
möjliggörare och också på teknik som möjliggörarare.

Råden tackar för informationen.

Prolokollsuldrag till
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Åsikt uppkommer om att funkt ionsnedsattaifunktionshindrade bör
vara med i arbetet med att ta fram handikappolitisk plan och ha in
syn i planen. Socialchefen tar med sig detta .

PRO tog till orda för att berätta vad de diskuterat som viktigt att lyfta
till råden:
·PRO vill vara med och kunna diskutera vid nya byggnationer och
granska ritningar.

• PRO vill att det ges information om planer på Allaktivitetshus på
rådets sammanträde den 23 maj

• PRO vill ha information om bostadsanpassningsbidrag på rådens
sammanträde den 23 maj

• PRO anser att när rådet har frågat om något till verksamheterna
ska det stå vem som är ansvarig för att en åtgärd genomförs och när
den ska vara genomförd

• PRO lyfter att de inte kan hitta information om var det finns hjärt
startare på nora.se som det sas att det skulle läggas ut vid rådens
sammanträde i höstas. PRO vill att det ska läggas ut på nora.se

• PRO lyfter att det finns problem när det saknas fasttelefoni för
trygghetslarm
Det uppkommer att hörselslingan i konsthallen inte fungerar och att
det borde fixas . Dessutom skulle mikrofoner behövas vid samman
trädena.

Information uppkom om att det har skickats en fråga till kommunen
om våndan av trådlösa nätverk i skola/förskola. Undran är därför
Vad har kommunen svarat på frågan.

Det uppkommer vilja om att få reda på sökväg till protokollet.
Utvärdering av alt ha gemensamma möten för Kommunala pension
ärsrådet och kommunala handikapprådet. Råden uppmanas att sen
ast 8 maj inkomma med åsikter och synpunkter på att ha gemen
samma möten . Det ska inkomma till Maria Viduss på ma
ria.viduss@nora.se eller Nora kommun , Maria Viduss, Tingshuset,
71380 Nora.

Råden tackar för informationen.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Närvaro-ochomröstningslista
KOMMUNALA PENSIONÄRSRADETS SAMMANTRÄDE 2017·02·28

Närvarande Närvarande Omröstningar

Beslutande Ej

beslutande

Ledamöter § §

Ja Nej Avs. Ja Nej Avs.

AS Laila Danielsson

AS Marianne Sandberg 1

Ks Margaretha Eriksson 1

PRO Britt Argårds

PRO Enar Moberg 1

PRO Siv Gustafsson 1

SKPF Birger Vahlsten 1

SKPF Ingvar Lönnström 1

SPF Annietthe Lindvall

Ersättare

AS Hasse Sandbero

AS Lars Eriksson

Ks Helena Vilhelmsson 1

PRO UllaBritt Lind 1

PRO Ulf Eklund

PRO Karin Lundbera 1

SKPF Vakant

SKPF Vakant

SPF Hillevi Löwenbero 1

Antal: 9 1
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Nä r var o - o c h o m r ö s t n i n g s l i s t a
KOMMUNALA HANDIKAPPSRADETS SAMMANTRÄDE 2017-02-28

Närvarande Närvarande Omröstningar

Beslutande Ej

beslutande

ledamöter § §

Ja Nej Avs. Ja Nej Avs.

DHR Britt Spiik 1

FEB Torbjörn Lindblom 1

DHR Stig Broms

FUB Hans Nordgren 1

HlF Anita Karlsson 1

RiB Gun-Britt Linden

Parsmo

Ks Håkan Kangert 1

Ks Margaretha Eriksson 1

RÖl Bror-Erik Israelsson

Ks Kent Nilsson 1

Ks Birgitta Borg 1

Ersättare

RiB Margareta Olsson 1

PRO Ulf Eklund

FUB Maria Ekh

HlF Johnnv Soiuth

ora Vakant

ara Vakant

Ks Tom Rvrnoen 1

Ks Susanne Forsberg

RÖl Camilla Sörman

Su Susanne Forsberg

Antal : 11


