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Plats och tid

Tullba ckagården, 2019-04-17, klockan 10.00-12.00

Beslutande

enligt bifogad närvarolista.

Övriga deltagande

Ida Kleist Andersson , fastighetsstrateg § 3
Anniette Lindvall , SPF
Britt Alderholm , SPF
Maria Viduss , sekreterare
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KHR + KPR § 1
Val av vice ordförande kommunala pensionärsrådet
I reglementet för kommunala pensionärsrådet i Nora kommun står i § 7
att En ledamot från pensionärsorganisationerna väljs till vice ordförande
i pensionärsrådet.
Enar Moberg (PRO) yrkar på att det största pensionärsförbundets
ordförande ska vara vice ordförande i kommunala pensionärsrådet dvs
Britt Argårds (PRO).
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och frågar om
kommunala pensionärsrådet kan välja Britt Argårds (PRO) till vice
ordförande. Ordförande finner att kommunala pensionärsrådet beslutar
välja Britt Argårds till vice ordförande i kommunala pensionärsrådet.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
att Britt Argårds (PRO) väljs till vice ordförande i kommunala
pensionärsrådet.
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KHR + KPR § 2

Datum för möte om syftet med råden, rollen som ledamot m.m
I reglementet för kommunala pensionärsrådet i Nora kommun och i
reglementet för kommunala handikapprådet står i § 10 att samtliga
ledamöter ska vid varje ny mandatperiod ges ett tillfälle att samlas för
att gå igenom syftet med rådet , rollen som ledamot m.m. Detta möte
kan vara gemensamt för kommunala pensionärsrådet och
kommunala handikapprådet.
Kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet
diskuterar potentiella datum och landar i att det vore bra om mötet
inleds med att kommunen bjuder på lunch och därefter hålls mötet
under några timmar på eftermiddagen. Ett möjligt datum är 11 juni.

KHR + KPR beslutar
att ge Tom Rymoen ordförande i uppdrag att kalla till ett möte om
syftet med råden , rollen som ledamot m.m gärna den 11 juni 2019.
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KHR + KPR § 3

Allaktivitetshuset - lägesrapport om byggprojektet
Ida Kleist Andersson. Fastigh etsstateg, ge r en aktuell lägesrapport
om byggprojektet All aktivitetshuset.
Fastig hetsstrategen visar bilder på pågående etapp 2 som ska stå
klart i augusti 2019 och innefatta dansloka l, stud iecirkelrum, pentry ,
ny entre samt lokaler för Kom Tek.
Fråga uppkommer om vilk a bildn ingsförbund som kommer att ha
lokaler i allaktivitet shuset? Andersson svarar att hon inte har de n
listan i huvudet men att det är ett antal.
Fråga uppkommer om bokn ingsförfarandet för att boka möteslokalen i
Allaktivitetshuset komm er vara? Fastighetsstratege n svarar att när
det är klart kommer det finnas ett samlat system för bokn ing av de
möteslokalerna som är öppna för allmän heten där föreningarn a kan
boka lokalen.
Fråga uppkornrner om det finns ett tänk kring tillgänglighet och
allergier dvs om pälsdjur, nötter, parfyme rad tvål är tillåt na.
Fastighetsstrategen tackar för inspelet. Fastighetsstrategen berättar
att inga pälsdjur förutom ledarhundar är tillåtna men att de ska titta på
en lösning för att inte därmed göra lok alerna tillgängliga för
pälsdjursallergier. Det kommer vara kommunal städning av lokalern a
och därmed ska tvålen inte vara ett hinder för allergiska.
Fastighetsstrategen tar med sig frågan om nötter.
Fråga uppkommer om Bågskytteföreningens stora loka l kan nyttjas
av andra föreningar under dagtid då den inte används av
Bågskyttef öreninge n? Fastighetsstrategen har en dialog med
Bågskyttef öreningen om detta och Bågskytteföreni ngen har uttryckt
att föreningen vill dela med sig av lokalen på något sätt till andr a
förenin gar.
Fråga uppkommer om möblering till möten? Fastig hetsstrategen
berättar att planeri ngen är att ha ett förråd med bord och stolar att
använda vid möten.
En dis kussion förs sedan om behovet av flera möteslokaler i
allmänhet i Nora komm un både för större evenemang och mindre
sam ma nkoms ter.
Ordförande tackar för informationen.
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KHR + KPR § 4

Övriga frågor
-Trafikutredning, parkeringsutrednin g och cykelutred ning
Trafikingenjö ren var inbjuden till dage ns möte för att redovisa vad
som är på gång inom Sam hällsbyggnadsförbundet berg slagen med
fokus på trafikutredning, parkerings utredning och cykelutredningen
som gjorts . Dessvärre fick trafikingenjören förhinder och punkten får
flyttas till ett framtida möte .
- Bassängen Hagby Ängar
Frågan om vilken huvudman som äger frågan är komplicerad. En
renovering eller nybygg nation av reningsverket behövs. Regionen hyr
lokalen av Norafastigheter . Fråga n får föras vidare till ett framtida
möte.
- ev revidering av komm unala pensionärsrådets och kommuna la
hand ikapprådets reglemen ten
Det behövs en revidering av både kommunala pens ionärs rådets och
kommunala handikapprådets reg leme nten . Dels eftersom det står om
exempe lvis BMB och BKT som bytt namn. Dels eftersom
reglementena är olika exempelvis när det gäller beräkn ing av
mandatfördelning och att pensionärsrådet får välja sin vice
ordförande medan handikapprådet inte får det. Ett nytag kring
reg lementena kan nu göras och ska påbörjas under möte om syftet
med råde n, rollen som ledamot m.m i ju ni.
-insynsplatser
Beräkningen av mandatfördelningen till kommunala pensionärsrådet
förde med sig att en av de förenin gar som anmält önskan om att
finn as representerad i kommunala pensi onärsrådet inte fick någon
plats. Det har även inkommit nya föreningar som önska r vara
represe nterade efter det att processen kring mandatfördelningen
redan genomförts. Frågan är då om hur man kan hante ra detta .
Nuvarande reglementen ger inte svar på fråga n. Ett alternativ är att
revide ra reglementet för att exempelvis ge insynsplatser till fören ingar
som inte fått platser utifrån mandatfördelningen och föreningar som
startar under mandatperioden . Detta tas upp i samband med
revideringen av reglementena som påbörjas under möte om syftet
med råden , rollen som ledamot m.m i ju ni.
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-Kommunala plane r och beslut som berör föreningarna som är
representerade i kommunala pensionärsrådet och handikapprådet remisser
Synpunkt uppkomme r om att det borde finnas en policy för att
kommunen ska bli bättre på att remitte ra exempelvis plane r till
kommunala pensionärsrådet och handi kapprådet. De som berörs av
besluten behöver komma till tals inför att besluten tas i större grad än
nu. Det allra viktigaste är att de planer som är lagstadgade remitteras.
- Tillgänglighet vid toaletterna på glasstorget
Synpun kt uppkommer om att det inför sommaren behöver förbättras
tillgängligheten till toaletterna på gla sstorget. I somras stod
blomk rukor i vägen.
-Önskemål om punkter till möten i höst
Lägesrapp ort om trygghetboende, Ä ldreplan och handikapplan ,
Flextrafik till Hagby Ängar, Lägesrappo rt kvarteret Rosen
Datum för Regionens öppna möte om kvarteret Rosen
-14 maj klockan 17.00.
- oppos itions rådet presenterar sig och sitt uppdrag
Pia-Maria Johansson (LPO), oppos itionsråd presenterar sig själv och
berättar om rollen som oppositio nsråd.
I uppdraget ligger att hålla sig ajour om det som händer och informera
oppo sitionspartierna om detta . Alla oppo sitionspartier nyttjar
oppos itionsrådet för informationsinhämtning. Oppositions rådet uttalar
sig inte alltid för hela oppositionen utan tydliggör vid alla ensk ilda
tillfällen ett uttalande görs vilka av oppos itionspa rtierna som står
bakom uttalandet.
Johansson har gjo rt ett förs lag på en uppdragsbeskrivning för
oppositionsrådet som hon skickat till både oppositionen och
majoriteten .
- PUB äldreboe nde
Förra ordfö randen berättade på ett tidiga re möte om ide om att ha en
PUB i ett av äldreboendena - vad har hänt i den frågan? Information
om att förutsättn ingarna för detta förändrats med ökade kostnader.
Oklart om det kommer bli en PUB.
-Uppdatering om kollektiv trafik
Ordföra nde informerar att dialog har förts med Länstrafiken om
kollektivtrafiken till, från och inom Nora kommun. Planer finns att göra
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människor bor och går på bussarna.
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Nä rv ar o -o ch o mröstn ings l ista
Kommunala handikapprådet sammanträden den 17/42019
Närv ,

Närv,

bes lut

ej be-

Ledamöter

slut

Tom Rvmoen fKS) ordf.

X

Kent Nilsson (KS) vice

X

ordf.
Solveio Oscarsson (KSl

X

Pia-Maria Johansson (KS)
Bror-Erik Israelsson (RÖL)
Stiq Broms (DHR)

X

Gunnbritt Linden Parsmo

X

lR iB)
Tuula Nordaren (FUB)

X

Anita Karlsson (HLF)

X

Vakant (FEB)

X

Christina Wendin fAAF)

Ersättare
Jan Ulfbero {K Sl
Berti l Raden (K S)
Camilla Sörman (RÖl)
Britt Spiik {DHRl

X

Maro areta Olsson (RiB)

X

va kan t {FUBl
Jonn v Spj ut {HLFl
va kant (FEB)
Anna-Lena Didic (AAFl
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X
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Närvaro -och omröstningslista
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Närv,

Närv ,

beslut

ej be-
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slut

Ja

Ledamöter
Tom Rymoen (KS) ordf

X

Kent Nilsson (KS)

X

Britt Aro årds (PRO)

X

Enar Moberq (PRO)

X

Leif Jakobsson (PRO)

X

Mon ica Hoikkala (PRO)

X

Blrcer Va hlst en (SK PF)
lnovar Lönnström (SK PF)

X

Marianne Sandbero (A S)
Britt-Marie Larsson (A S)

X

Ersättare
Pia-Maria Jo hansson

X

(KS)
Jan Ericson (PRO)
Håkan Ekebacke(PRO)

X

Nils Göran Hååg (PRO)

X

Gun illa Liljeqvist (PRO)

X

(SKPF)
(SKPF)
Hans San dberg (A S)
A nn-Mari Karlsson (A S)

Anta l

X
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