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Plats och tid

Beslutande

övriga deltagande

Utses attjustera

Stora samlingssalen, Hagby Ängar, 2020-02-20 klockan 13.00-15.00

enligt bifogad närvarolista .

Fredrik Bergström, socialchef
Lisa Nyquist, utvecklingsstrateg §§ 1-3
Louise Stikkel orum, special istundersköterska välfärdsteknik § 3
Eva Henebäck, VD Norabostäderifastigheter § 1
Carina Royson, bostads chef § 1
Kristina Wah lstedt, enhetschef Hagby Ängar § 1
Pia Bohl in, enhetschef hemtjänst § 1

Enar Moberg (PRO)

Justeringens
platsoch tid

Under

skrifter Sexreterare
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Verksamheterna informerar

Vd och bostadschef på Norabostäder informerar att nyproduktionen
Gullvivan kommer igång tidigare än beräknat. Första spadtaget tas i
mars 2020 och inflyttning beräknas till december 2020. Visning/öppet
hus kommer att ske när det är färd igt för inflyttning.

Fråga uppkommer om hur mång som står i bostadskö till Norabostäder?
Det är 1700 personer som står i kön, men många står där för att samla
poäng och är därför inte i nuläget i behov av att få bostad.

Enhetschef för hemtjänsten berättar att man håller på att bygga för att få
omklädningsrum för personalen och att man jobbar på att
utveckla/förbättra kontaktmannaskapet inom hemtjänsten.

Fråga uppkommer om det är svårt att rekrytera personal och hur
kontinuiteten för brukaren är dvs hur många personal som en brukare
träffar? Vid förra mätningen av kontinuiteten räknades ut att en brukare i
genomsnitt möter 18,2 personal under en två veckorsperiod.
Hemtjänsten arbetar på att få ner den siffran. Det är inte super-enkelt att
rekrytera just nu. Hemtjänsten har en bra introduktion för nyanställda.

Enhetschef för Hagby Ängar vård- och omsorgsboende berättar att i och
med den nya resursfördelningsmodellen har Hagby Ängar fått mer
resurser till bemanning . Detta innebär att verksamheten har större
möjlighet att satsa på aktiviteter för brukarna .

Den 3 juni är den årliga festen i folketspark som Hagby Ängar har för
brukarna. Alla är välkomna att komma!

Fråga uppkomme r om stjärn märkning av Hagby Ängar? Enhetschefen
svarar att verksamheten under 2019 har utbildat all persona l via svenskt
demenscentrum för att bli stjärnmärkta. Två specialistsjuksköterskor har
också blivit utbildade för stjärn märkning och dessa utbildar i sin tur
personalen på boendet.

Hagby Ängar arbetar också med att utveckla anhörigvården och vill
arbeta med BPSD-registret för att förbättra bemötandestrategin när det
gäller demenssjuka som är utåtagerande.

Kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet
tackar för informationen.
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Utdragsbestyrka_nde /
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Uppdatering om arbetet med projekt Rosen 
nytt vård- och omsorgsboende i Nora

Socialchefen informerar om arbetet med projekt Rosen - det nya vård
och omsorgsboendet i Nora kommun. Ett utkast på lokalprogramsplan
har skickats till kommunala pensionärsrådet och kommunala
handikappråd et inför dagens sammanträde.

Arbetet med att ta fram en lokalprogramsplan för Rosen har fortgått
under vintern 2019/2020 med olika arbetsgrupper. Lokalprogramsplanen
skrivs av socialchef och utvecklingsstrategen. Planeringen är att kunna
presentera lokalprogramsplanen för politikerna i mars.
Lokalprogramsplanen ska kunna ligga till grund för arkitekterna när
Rosen ska byggas.

Den övergripande visionen med Rosen är att tillföra Nora kommun ett
modernt boende, anpassat för en äldre målgrupp med stora behov av
stöd och omsorg som i sin utformning stödjer ett arbetssätt som tar den
enskildes resurse r, delaktighet och integritet som utgångspunkt. Det är
viktigt att ha ett nära samarbete med vårdcentralen i utformningen av
Rosen och att fortsätta det nära samarbetet när vård- och
omsorgsboendet är på plats. Socialchefen och enhetschef på
vårdcentralen i Nora har täta kontakter i arbetet med Rosen.

Det ska bli 90 lägenheter varav 10-15 korttidsplatser. Lägenheterna bör
vara 32-35 kvm och det beräknas att ca 70-75 medarbetare ska ha sin
arbetsplats på boendet. Planeringen är att vård- och omsorgsboendet
står klart för inflyttning under hösten 2023.

Fråga uppkommer om man varit på Trädgårdarna och tagit intryck från
det vård- och omsorgsboendet? Socialchefen svarar att man tagit
inspiration av arbetssättet på Trädgårdarna men utformningen av
byggnaden är mer inspirerad av nya vård- och omsorgsboendet i
Askersund.

Fråga uppkommer om hur många lägenheter som Askersu nd har och
vilken totalkostnaden var för boendet i Askersund ? Socialchefen svarar
att boendet i Askersund har 96 lägenheter. Socialchefen vet inte
kostnaden för byggnationen i Askersund men att hyreskostnaden för
brukaren att bo i en lägenhet där kommer bli ca 7500 kronor. I dagsläget
finns inte kostnadsberäkning för vad Rosen kommer att kosta eller vilken
hyreskostnad det kommer bli för brukaren.

J U~Sign ~ Protokollsutdrag till
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Socialchefen informerar att inför att Rosen byggs behöver planering och
ställningstagande tas för nuvarande Tullbackagården . Det skulle kunna
göras om till trygghetsboende eller bra boende för äldre.

Socialchefen uppmanar representanterna ur kommunala
pensionärsrådet och kommunala handikapprådet att skicka in
synpunkter på utkastet till JokalprogramspJan till
fredrik.bergstrom@nora.se innan 16 mars 2020.

Kommunala han dikapprådet och kommunala pensionärsrådet
tackar för informationen.

~Sign //2
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Digitalisering och vä lfärdsteknik inom omsorgen

Socialchefen, utvecklingsstrateg och specialistsjuksköterska inom
välfärdsteknik informerar om arbetet med välfärdsteknik inom omsorgen.

Välfärdstekniken utvecklas genom digitalisering. Det är viktigt med
välfärdsteknik utifrån två perspektiv; att öka målgruppens möjligheter till
delaktighet , inflytande och självständighet samt genom tekniska och
digitala lösningar öka effektivitet och kvalitet i det verksamheten gör.

Nora kommun kan i nuläget erbjuda mobila trygghetslarm,
läkemedelsautomat och vanliga trygghetslarm för målgruppen.
Läkemedelsautomaten matar ut dosen som brukaren ska ta och
uppmärksammar brukaren på att dosen ska tas.

Just nu utbildas en medarbetare inom hemtjänsten till
specialistundersköterska i välfärdsteknik i syfte att kunna utveckl a Nora
kommun gällande välfärdsteknik. Digital signering är infört i syfte att
säkerställa att medicinering ges i rätt tid. Hemtjänsten är på gång att
införa nyckelfritt som innebär att medarbetaren inte behöver ha med
nycklar för att komma in till brukarna utan låser istället upp med en
digital nyckel som laddas ned i telefonen. Nyckelfritt beräknas vara
infört under sommaren 2020.

Kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet
tackar för informationen.

Protokollsutdrag till
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Synpunkter på riktlinjer för myndighetsutövning enligt
socialtjänstlagen avseende stöd i ordinärt boende och
särskilt boende

Socialchefen informerar om de nya reviderade riktlinjerna för
myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen avseende stöd i ordinärt
boende och särskilt boende som håller på att tas fram. Utkast till
riktlinjer har skickats ut till kommunala pensionärsrådet och kommunala
handikapprådet inför dagens sammanträde.

Det finns riktlinjer idag men denna revidering innebär en omfattande
förändring i och med att riktlinjerna kommer utgå från Individens behov i
centrum (IBIC) med livsområden och tidsramar som reglerar vad som är
skälig levnadsnivå.

Syftet med riktlinjerna är att vägleda och bidra till en rättssäker
handläggning, likvärdiga utredningar och tydliga beslut. Riktlinjerna
kommer att kompletteras med rutin eller överenskomna arbetssätt i
verksamheten.

Fråga uppkomrner om vad verksamheten kan göra i de fall som en
person som är i behov av hjälp tackar nej till hjälp? Socialchefen
informerar att verksamheten då arbetar med att motivera individen att ta
emot hjälpen, men det finns ingen möjlighet att tvångsmässigt hjälpa
någon med stöd av socialtjänstlagen.

Socialchefen uppmanar representanterna ur kommunala
pensionärsrådet och kommunala handikapprådet att skicka in
synpunkter på utkastet till riktlinjer till fredrik .bergstrom@nora.se innan
16 mars 2020.

Kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet
tackar för informationen.
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Uppdatering o m Trafik-, cykel - och parkeringsutredningarna

Trafik-, cykel- och parkeringsutredningarna har varit på remiss under
2019. Kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet fick
information om utredningarna och var remissinstans.

Nu har Trafik- och cykelutredningarna reviderats utifrån remissgången
och blivit till Trafikplan och cykelplan. Planeringen är att ta upp trafik
och cykelplan för beslut i kommunen under våren 2020. Däremot fortgår
arbetet med parkeringsutredningen och är inte klart för beslut än.

Kommunala handikapprådet och kommunala pensionärsrådet
tackar för informationen.
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Information om kommunens ekonomi

Ordförande informerar att Nora kommuns resultat för 2019 enligt det
preliminära bokslutet kommer bli överskott på 3,6 miljoner kronor. Det är
en stor förändring från prognoserna som pekade mot ett underskott på
ungefär 20 miljoner kronor .

Kommuna la handikapprådet och kommunala pensionärsrådet
tackar för informationen.
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Kommunala handikappradets sammanträde 2020 -02-20

Närv , Närv , Omröstninaar

beslut ej be- 1& s
Ledamöter slut Ja Nei Avs Ja Nei Avs

Tom Rvmoen IKS) ordf, X

Kent Nilsson (KS) vice

ordf,

Solveia Oscarsson (KS) X

Pia-Maria Johansson (KS) X

Bror-Erik Israelsson (ROL)

suc Broms (DHR) X

Gunnbritt Linden Parsmo X

·IRiB)

Tuula Nordaren IFUB)

Anita Karlsson IHLF) X

Vakant (FEB)

Christina Wendin (AAF) X

Ersättare

Jan Ulfberq (KS)

Jan Rvlander (KS)

Camilla Sörman (ROL)

Britt Spiik (DHR)

Marqareta Olsson (RiB) X

vakant (FUB)

Jonny Spjut (HLF) X

vakant (FEB)

Anna-Lena Didic (AAF)

Antal 7 -
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Kommunala nensionärsradets sammanträde 2020-02-20

Närv, Närv, Omröstninaar

beslut ej be- l 'l 'l

Ledamöter slut Ja Nei Avs Ja Nei Avs

Tom Rvmoen IKS) ordf X

Kent Nilsson IKS)

Britt AraårdslPRO)vice ordf &&1 -2

Enar Mobero lPRO) X

Leif Jakobsson IPROl X

Monica Hoikka la (PRO) X

Birner Vahlsten (SKPF)

lnovar Lönnström (SKPF)

Marianne Sandbero (AS)

Britt-Marie Larsson (AS) X

Ersättare

Pia-Maria Johansson X

I (KS)

Jan Ericson (PRO) &&3-6 l~~ i -2.

Håkan Ekebacke(PRO) X

Nils Göran Hååa (PRO)

Gunilla Lilieavist (PROl X

Anniette Lindvall (SPF) X

Britt Alderholm (SPF) X

Per-Erik Doverud (AS) X

Ann-Mari Karlsson (AS) X

Antal
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