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Plats ochtid

Beslutande

Övriga deltagande

Utses alt justera

Konsthallen Biblioteket , 2018-02-21, kl. 10.00-12.10

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

Fredrik Bergström, social chef
Maria Viduss, sekreterare
Eva Henebäck, vd Norabostäder §§ 1-2
Inger Lennartsson , enhetschef HSR §§ 1-2
Kristina Wahlstedt, enhetschef Hagby Ängar, §§ 1-2
Joakim Eriksson, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen §§ 1-3
Håkan Blaxmo, trafik ingenjör, SBB §§ 1-3
Ulla Berg, ordförande patientnä mnden § 5
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Föregående protokoll

Jonas Akerman (S), ordförand e, frågar om kommunala pensionärsrådet
och kommunala handikapprådet har några frågor angående
föregående protokoll. Inga frågor uppkommer.

KPR/KHR beslutar att lägga föregående protokoll till
handlingarna.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Verksamheterna informerar

Joakim Eriksson, Samhä llsbyggnadsförbundet Bergslagen, informerar
om vad som finns i budget och planeras unde r 2018. Det handlar om
bland annat om beläggn ing och tillgänglighetsanpassningar. Eriksson
informerar om sandning .

Fråga uppkommer om att ett förslag eller synpunkt som lämnades in
när det efterfrågades förslag om parker i Nora kommun. Detta förslag
handlade om allmänningen i Striberg. Eriksson tar det med sig och
undersöker detta.

Eva Henebäck, vd Norabostäder, informerar att Nora bostäder har god
uthyrn ing. Nora bostäder har två tomter där det planeras nyproduktion.
På den ena tomten efterfrågar Nora bostäder invånarnas ideer om vad
som ska byggas och det har inkommit 10 synpunkter. Det krävs en i
detaljplan för att gå vidare med planer på denna tomt. På den andra
tomten inväntar Nora bostäder en upphandling som beräknas vara klar
till somma ren 2018. Syftet med upphandlingen är att få ned priset och
skapa ett 15-tal bostäder exempelvis radhus.

Fråga uppkommer om planer finns att bygga mellan boende i Järnboås.
Henebäck svarar att det inte finns några såda na planer i nuläget, men
Nora bostäder känner till önskemålet om mellanboende .

Fråga uppkommer om vad det ska bli med "gammelgården". Henebäck
svarar att det pågår diskussion med kommunen om gammelgården.

Inger Lennartsson, enhetschef HSR, informerar att den sociala
dagvården har öppnat.

Krist ina Wahlstedt, enhetschef Hagby Ängar, informerar att planering
pågår för vårfesten den 30 maj kl. 11.00. Alla är välkomna!

KPRlKHR tackar för informationen.

!j)rareSS;9n ;;/ JV
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Håkan Blaxmo , trafikingenjör Samhällsbyggnad Bergslagen (SBB),
informerar om vad som är på gång när det gäller trafik i Nora kommun.

Det kommer vara mer frekvent parkerin gsövervakning än tidigare. En
trafikplan håller på att tas fram där gång- och cykelvägar också ingår.
En parkeringsutredning pågår i syfte att nyttja platsmark så effektivt
som möjligt. Samhällsbyggnad gör nu trafikmätningar och har satt upp
fastighetdisplay. En utredning pågår i syfte att försöka få tillstånd en
cirkulationsplats vid ICA Supermarket.

Synpunkt uppkommer om att det är svårt för människor med rullator
eller rullstol att ta sig fram på gatorna. Bättre snöröjning och sandning
behövs på Prästgatan. Blaxmo svarar att han jobbar på att det ska bli
bättre och att ändringar är på gång.

Synpunkt uppkommer om att det är dåligt plogad väg utanför centrala
Nora och att det plogas sent på dagen utanför Nora. Blaxmo svarar att
vissa vägar tillhör Trafikverket och då rår inte SBB ej över plogningen.

Synpunkt uppkommer om att övergångsställen är dåligt utjämnade
vintert id. Det är höga kanter och svårt för rullstolsburna och personer
med rullatorer. Blaxmo svarar att han jobbar för att detta ska förbättras .

Synpunkt uppkommer om att det vore en ide att göra om Prästgatan till
gångfartsområde. Blaxmo svarar att det finns en hel del
utformningskrav om man ska göra en gata till gångfartsområde. Det
krävs exempe lvis att gatan måste vara väldigt tydlig t "gångarens gata".

Synpunkt uppkomm er om att handikapparkeringarn as placering i Nora
inte är uppdaterat utifrån var verksamheter ligger idag. Det finns
exempelvis ingen handikapparkering vid Tingshuset. Dessutom är
parkeringarna fortfarande felaktigt utformade. Blaxmo svarar att i
arbetet med parkerin gsutredning en ska detta beaktas . Blaxmo säger
att han gärna tar hjälp av kommunala handikapprådet när det detta.

Synpun kt uppkommer om att det är ett problem att bilar kör in på
resecentrum, vilket inte är tillåtet. Blaxmo svarar att om man ser detta
ska man kontakta polisen, men det som SBB skulle kunna titta på är en
annan utformning av vägen som gör det lättare att vända bilen så att
bilisterna väljer att inte köra in på resecentru m för att vända.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Synpunkt uppkommer om att det är skymd sikt när man kör på
Herrgårdsgatan. Blaxmo att det tittas på och finns förslag på att
exempelvis bredda gatan eller ha stopplikt.

KPR/KHR tackar för informationen.

Protokollsutdrag t1ll

Uldragsbestyrkaiilie
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Socialchefen informerar
-SIP (Samordnad individuell plan)

Fredrik Bergström , socialchef, redovisar vad SIP syftar till och vad som
ingår i SIPen.

SIP är en förkortning av samordnad individuell plan. När det är
nödvändigt för flera olika huvudmän eller verksamheter att samverka
för att ge en individ den insats som denne har behov av ska SIP
initieras. SIP initieras av den enhet som ser att det finns behov av
samverkan. Alla som behöver involveras för att planera utförandet av
individens behov måste medverka på SIP-möte. Uppföljning är viktigt.
SIP avslutas när målet med samordning har uppnåtts och detta sker i
samråd med den enskilde .

En viss begreppsförvirring finns nu i början över vad som är
vårdp lanering och vad som är SIP.

Fråga uppkommer om man ser gruppen med låg autonomi så att de
inte riskerar att hamna mellan stolarna. Socialchefen svarar att han
tolkar att dessa individer finns med i en av de prioriterade grupperna
som SIPen ska arbeta kring.

Fråga uppkommer om äldre personer med cancer utan anhöriga finns
med i SIPen eftersom de riskerar att skickas hem och fara illa.
Socialchefen menar att det borde fungera i SIP och vara slutenvården
som då ser att en SIP behövs och initierar det.

Fråga uppkommer om samordnarna inom primärvården nu kommer
vara dem som har kontakten istället för läkare. Socialchefen svarar att
han antar att det främst blir samordnaren som har dialog med
kommunen.

Fråga uppkommer om det finns planer att upprätta en äldremottagning i
Nora under våren 2018. Socialchefen svarar att primärvården planerar
inrätta detta under senvåren 2018. Äldremottagning innebär att fler
resursen inom primärvården är tillgängliga för äldre under vissa tider.

KPRJKHR tackar för informationen.

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande
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Patientnämndens arbete

Ulla Berg, ordförande i patientnämnden , närvarar för att berätta om
patientnämnden arbete .

Patientnämnden är ett förtroendeorgan som tar emot
klagomål/synpunkter på vården (inte omsorgen).

Berg beskriver gången inom patientnämnden exempelvis går det till så
här; ett klagomål inkommer till patientnämnden och om den som lämnat
klagomålet vill skickas det till berörd vårdgivare med uppmaning att
vårdgivaren ska svara för vad som skett under den händelse som
beskrivs i klagomålet. Om den som lämnat klagomålet vill det så får
denne svaret som vårdgivare n gett. Patientnämnden får alltid tillbaka
svaret från den berörde vårdgivaren och sammanställer en rapport med
ett större antal händelser som sedan ges till kvalitetsansvarig.
Rapporterna används i kvalitetsutvecklingen.

Berg informera r att utifrån ett Regeringsbeslut så håller
patientnämnden på att ställas om och är inne i en omställn ingsperiod i
nuläget. Det nya är att den enskilde främst ska vända sig till den
vårdgivare som den har klagomål på men att om den enskilde inte
känner sig bekväm med det kan denne istället vända sig till
patientnämnden.

Fråga uppkommer om det finns ett samarbete mellan patientnämnden
och patientombudsmannen. Berg svarar att det inte finns något
samarbete och att dessa organ har olika roller. Patientombudsmannen
ska bevaka patienternas rättigheter och företräda patienterna men den
rollen har inte patientnämnden.

Fråga uppkommer om man alla rapporter finns på regionens hemsida.
Berg svarar att alla rapporter finns där och att alla rapporter blir allmän
handling efter att protokollet justerats.

Fråga uppkommer om patientnämnden är ett tandlöst organ eller om
det har förändrats till att ha mer tyngd? Berg svarar det är både ja och
nej. Patientnämnden har ingen möjlighet att bestraffa vårdgivare och
kan inte ge ersättn ing till patienter för vårdskador. Men det har fått mer
tyngd på grund av att rapporterna används i förbättringsarbetet.

Fråga uppkommer om Lex Maria. Berg svarar att Lex Maria-anmälan till
inspekt ionen för vård och omsorg (IVO). Om man är osäker var man

Protokollsuldrag till

Utdraqsbestyrkande
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ska vända sig så är man välkommen att ringa till patientnämnden som
kan ge råd.

Fråga uppkommer om det finns någon tidsgräns för hur länge sedan
händelsen som man vill klaga på hände för att man ska kunna vända
sig til l patientnämnden. Berg svara nej det finns ingen tidsgräns .

KPRlKHR tackar för info rmat io nen.

;:jjiSSlgn7frIl!;
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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-Mellanboende i Järnboås
Torbjörn Lindblom (FEB) har lyft frågan . Lindblom utvecklar att nu när
finansministern har stuckit ut hakan om penga r till mellanboenden vore
det bra att planera för mellanboende i Järnboås. Det har inte hänt
något i kommunen än enligt Lindblom. Lindblom berättar att de vet att
det finns många intresserade av att flytta till mellanboende i Järnboås.
De har tagit fram på vilket sätt man skulle kunna uppföra
mellanboenden i Järnboås och menar att kommunen kunde bygga
bostads rätter.

Jonas Åkermari (S) ordförande, tycker det är bra att fina nsmin istern vill
satsa pengar på mellanboenden. Han vet också att ett företag hört av
sig om det. Frågan ligger hos kommunens fastighetsstrateg.

-Elöverkänslighet
Torbjörn Lindblom (FEB) vill slå ett slag för att kommunen ska tänka på
elöverkänsliga vid kommunens verksamheter såsom skola. Lindblom
vill att en broschyr han har med sig om elöverkänslighet ska läggas til l
protokollet.

-Äldreplan
Fredrik Bergström , socia lchef , informerar att en del av arbetet har
gjorts för att ta fram en äldreplan i Nora kommun men att en del
återstår. Socialchefen säger att det ska arbetas vidare med under år
2018.

-Hand ikappolitisk plan
Socialchefen informerar att planen som gått på remiss via kommunala
handikapprådet och kommunala pensionärsrådet i nuläget ligger hos
kommunchefen för vidare beredning.

-Anhörigstöd och anhörigkonsulent
Socialchefen säger att Nora är bra på anhörigperspekt ivet men tyvärr
är en för liten kommun för att ha ett anhörigcentrum såsom i Örebro.
Socialcheferna i KNÖL-nätverket (kommunerna i norra Örebro län)
diskuterar om att kunna få till något tillsammans.

-Bassängen på Hagby Ängar
Information uppkommer om att en gubbklubb inte får nyttja bassängen
längre och anledn ingen var att det innebä r för mycket arbete för
renhållningsverket. Gubbgänget vill gärna fortsätta nyttja bassängen.
Ordförande tar på sig att ta reda på mer och återkommer i frågan.

1jaressignfl JI) '
Utdragsbestyrkande

Protokollsutdragtm
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KPRJKHR tackar för informationen.

--
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Närvarande Närvarande Omröstningar

Beslutande Ej

beslutande

Ledamöter § §

Ja Nej Avs. Ja Nej Avs.

AS Laila Danielsson 1

AS Marianne Sandbera 1

Ks Jonas Akerman 1

Ks Kent Nilsson 1

PRO Britt Argårds

PRO Enar Moberg 1

PRO Siv Gustafsson 1

SKPF Biraer Vahlsten 1

SKPF Inavar Lönnström 1

SPF Anniette Lindvall 1

Ersättare

AS Hasse Sandbera

AS Lars Eriksson

Ks Helena Vilhelmsson 1

PRO UllaBritt Lind 1

PRO Ulf Eklund 1

PRO Karin Lundberg 1

SKPF Vakant

SKPF Vakant

SPF Britt Alderholm 1

Antal: 10 4
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Närvarande Närvarande Omröstningar

Beslutande Ej

beslutande

ledamöter § §

Ja Nej Avs. Ja Nej Avs.

DHR Britt Spiik 1

FEB Torbiörn Lindblom 1

DHR Still Broms

FUB Hans NordlIren 1

HlF Anita Karlsson 1

RiB Gun-Britt Linden

Parsmo

Su Håkan Kanllert 1

Su Jonas Akerman 1

RÖl Bror-Erik Israelsson 1

Ks Kent Nilsson 1

Ks Birgitta Bora 1

Ks Ursula Steffensen 1

Ersättare

RiB Maraareta Olsson 1

PRO Ulf Eklund 1

FUB Maria Ekh

HlF Johnny Spjuth

org Vakant

org Vakant

Ks Tom Rvmoen

Ks Susanne Forsbera

RÖl Camilla Sörman

Antal: 12
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