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NORA KOMMUN

Socia lutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdalum

2018-08-28

Su § 41

Godkännande av dagordning

Sida

49

11~tstera res sign tJsI
Utdragsbestyrkande

Pia-Maria Joh ansson (LPo) anmäler en övrig fråga angående tjänsten
som fälta ssistent.

Socialutskottet beslutar

att godkänna dagordningen med tillägg av en övrig fråga om tjänsten
som fältassistent.

Protokollsutdrag till



NORAKOMMUN

Socialutskottet

Su §42

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-08-28

dnr ks20 18-044

Sida

50

11i steraressign /)d

Utdragsbestyrkande

Information Martingården

Fastighetsstrategen ger utskottet en lägesrapport angående modulerna
på Martingården. Modulerna är uppsagda och avtalet upphör under
2019.

Pia-Maria Johansson (LPo) begär att få göra en protokollsa nteckning i
ärendet vilket bifalls av ordföranden .

Socialutskottet tackar för informationen.

Protokollsanteckning:
Det är beklagligt att inte mer har gjorts för att komma undan kostna
derna för modulerna på Martingården före kontraktstidens utgång, eller
för att kunna nyttja lokalerna för andra ändamål fram till kontraktets ut
gång.

Protokollsutdrag till



NORAKOMMUN

Socialutskottet

Su § 43

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatorn

2018-08-28

dnr ks2016-504

Sida

51

Justerares sign

111 .~~
Uldragsbestyrkande

Förslag till handikappolitisk plan

Kommu nfullmäktige antog den 29 oktober 2003, § 65, en handikappoli
tisk plan för åren 2003-2006.

Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2016, § 139, att revidera
den handikappolitiska planen. Planen skulle vara färdigs tälld till den 30
september 2017. Efter önskemål från socialchefen förlängdes utred
ningst iden till den 31 december 2017 .

Utkast av den handikappoiitiska planen har presenterats för kommu
nala handikapprådet för inhämtande av synpunkter.

Planen grundar sig på FN:s konvention om rättigheter fär personer med
funktionsnedsättning. Sveriges kommuners och landstings, SKL:s, re
komme ndationer för kommunernas arbete med personer med funkt
ionsnedsättning har också legat till grund för planen.

Nora kommu n vill på detta sätt synliggöra de områden och de rättig
heter personer med funktionsnedsättningar har. Planens fokusom råden
ska på ett naturligt sätt bli en del av olika parters verksamhetsplane
ring. Uppdraget berörda parter får utifrån den handikappolitiskaplanen
blir att upprätta mål och åtgärder utifrån fokusområdena , vars resultat
årligen kommer att följas upp utifrån varje verksamhets årsberättelse .

Namnet handikappolitisk kan i dag anses förlehat varfö r utredaren före
slår att planen byter namn till "Nora kommuns plan för personer med
funktionsnedsättning".

Under utskottets behandling av ärendet yrkar John SundelI (KO) bifal l
till förs laget.

Håkan Kangert (M) och Pia-Maria Johansso n (LPo) yrkar på återremiss
av förslaget för en översyn av tydligheten och ambitionsnivån i planen .
Ska det stå bör eller skall etc.

Ordföranden ställer propos ition på återremissyrkandet och finner att det
avslås.

Därefter stä ller ordföranden proposition på bifallsyrkandet och finner att
dit bifalls.

Protokollsutdrag till



NORAKOMMUN

Socialutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesda!um

2018-08-28

Socialutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Sida

52

Justerares sign

11~ :;fI!
tJtdragsbestyrkande

att anta den handikappolitiska planen för Nora kommun 2018-2025
samt

att ändra namn på planen till "Nara kommuns plan för personer med
funktionsnedsättning".

Håkan Kangert (M) och Pia-Maria Johansson (LPo) reserverar sig till
förmån för återremissyrkandet.

Protokollsutdrag tm



NORAKOMMUN

Socia lutskottet

Su § 44

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL
Sammanlrådesdalum

2018-08-28

dnr ks2018-0144

Sida

53

Uldragsbestyrkande

Struktur och samverkan mellan enheterna inom omsorg

Frågan bordlades på samma nträdet den 15 maj.

Utskottet för en diskussion om struktur och samverkan mellan enhet
erna inom socialtjänsten och omsorgen.

Efter diskussionen föreslås att punkten återigen bordläggs för vidare
diskussioner på nästa utskott.

Socialutskottet beslutar

att bordlägga ärednet till nästkommande sammanträde för socialutskot
tet.

Protokollsutdrag till



NORA KOMMUN

Socia lutskottet

Su § 45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantr ädeedatum

2018-08 -28

dnr ks2018-044

Sida

54

Ra pport till utskottet om omorganisationen inom funktions
stöd

Under 2017 genomfördes en omorganisation inom funktionsstöd där
gruppledarna försvann och det inrättade s samordnare . Verksamheten
har iåtit genomföra en utvärdering av omorganisat ionen geno m en en
kätundersökning bland de anstäl lda.

Utvecklingsstrategen presenterar en sammanställning av enkätsvaren.
Sammanställningen kommer att ana lyserar av berörda enhetschefer
och medarbetare.

Socialutskottet tackar för informationen.

aA uste ,a,es sign /2(J Protokollsutdrag till

'1.Jtdragsbestyrkande



NORAKOMMUN

Socialutskottet

Su § 46

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum

2018-08-28

dnr ks2018-044

Sida

55

I IJ~usterare5 sign /2
Iiu ,,/ ?9

Utdragsbestyrkande

Information välfärdsteknik

Socialchefen informerar om hur verksamheten avser använda det bevil
jade statsbidraget för investeringar i välfärdstekn ik som beviljats Nora
kommun.

Satsningarna tar sin utgångspunkt i inriktningen som anges i kommu
nens strategiska plan för införande av e-hälsa.

Socia lutskottet tackar för informationen.

Protokollsutdrag till



NORAKOMMUN

Socialutskottet

Su § 47

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdalum

2018-08-28

dnr ks2018-143

Sida

56

1~usle rares sign Iz
Utdragsbestyrkande OJ

Socialchefen informerar

Socia lchefen presenterar verksamhetsrapporten för det första halvåret
2018 för utskottet.

Socialutskottet tackar för informationen.

Protokollsutdrag till



NORAKOMMUN

Socia lutskottet

Su § 48

SAMMANTRÄDESPR OTOKOLL
Sammanträdesdafurn

2018-08-28

dnr ks2017-110

Sida

57

/ /isterares sign !h
Utdraqsbestyrkande

Ra pport från kontaktpolitiker

Jonas Äkerma n (S) berättar att han varit ute i verksamheten.

Pia-Maria Johansson (LPo) berättar att hon har haft kontakt med några
gode män.

Socialutskottet tackar för informationen.

Protokollsutdrag till



NORAKOMMUN

Socialutskottet

Su § 49

Övriga frågor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanlrädesdalum

2018-08-28

dnr ks2018-044

Sida

58

Justerares sign

/b\
Wdragsbestyrkande

Pia-Maria Johansson (LPo) anmälde en övrig fråga om tjänsten som
fältassistent. På grund av tidsbrist föreslår ordföranden att frågan bord
läggs till nästkommande sammanträde med socialutskottet.

Socialutskottet beslutar

att bordlägga Pia-Maria Johanssons (LPo) fråga om fältassistenttjäns
ten till nästkommande sammanträde med socialutskottet.

Protokollsutdrag till
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När varo-ochomröstn ings lista
SOCIALUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE 2018-08-28

Närvarande Närvarande Omröstningar

Beslutande Ej

beslutande

Ledamöter § §

Ja Nej Avs. Ja Nej Avs.

S Jonas Åkerman X

S Kent Nilsson X

S Ursula Steffensen §§41-46

S Ulla Beraström

M Håkan Kanaert X

KD John SundelI §§41-46

LPo Pia-Maria Johansson X

Ersättare

S Eleonor Karlsson

S Bror-Erik Israelsson §§41-46

V Eva Haldert

M Tom Rvmoen §§47-49 §§41-46

Närvarorätt

Helena Vilhelmsson (e) §§41-45

Antal:
7, §§41-46 2
5, &&47-49


