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§ 19 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Gunnar Löfgren (PRO)

§ 20 Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll 2017-04-25

§ 21 Information kommunen

Lena Bergman:
- Har skett en organisationsförändring i ledningsgruppen, en
pensionsavgång och en har bytt till ny tjänst inom skolans
område.
- Ny chef rekryterad till funktionsnedsattas område, personlig
assistans och Lillgården. Börjar den 25 september 2017.
- Fortsatt arbete och utvärdering av projekt Mönsterarbetsplats.
- Lions firar 100 år i år. De bjuder på tårta i Bubblan, Björkängen
den 8 och 10 oktober. Samtidigt delar de ut de resterande
broddar från föregående år till de som är över 65 år.
Johanna Odö:
- Förslag till beslut taget i budgetberedningen om 6,5 timmar som
heltidsmått vid hemtjänsten. Ett enat politiskt beslut från
socialdemokraterna och vänsterpariet. Kommunstyrelsen tar det
slutgiltiga beslutet i oktober.
- Svenskt näringsliv har besökt kommunen. Träffat både
tjänstemän och olika företagare för att diskutera framtiden för
näringslivet i Norbergs kommun. En av de frågor som kom upp
var hur man enkelt kan nå flera med information, och om
kommunen hemsida kan vara en sådan kanal ut till allmänheten.
Annika Hedberg Roth:
- KsSu har gemensamt delat ut tårtor till de olika verksamheterna i
förvaltningen, visa uppskatt nig för deras fina jobb de utför.
- 6,5 timmars arbetsdag för heltid i hemtjänsten. Detta sker under
en treårsperiod med start i början av nästa år.
- HVB Lilla Björkås kommer att avvecklas under 2018, det
anländer inga flera ensamkommande barn/ungdomar till
Norbergs kommun för tillfället. De som redan bor vid HVB Lilla
Björkås kommer antingen att slussa vidare till Steg 2 eller till ett
familjehem.
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Gunnar Löfgren (PRO) efterfrågar vad förvaltningen kommer att göra
med dessa tomma lokaler, både Skallberget och Lilla Björkås.
Annika Hedberg Roth svarar med att förvaltningen lämnat in en
skrivelse om Skallberget till NVK angående en eventuell ombyggnad för
att passa som LSS-boende.

§ 22 Information från organisationer
Lena Norgren (HRF) informerar att de har medlemsmöten varje månad,
sista söndagen.
Gunnar Löfgren (PRO) informerar om att Pensionärernas
riksorganisation firar 75 år i år, med tårta och kaffe i Bubblan på
Björkängen. Även de som inte är medlemmar i PRO, som fyller 75 år i år
bjuds in.
Inger Wendel, Norra Västmanlands diabetesförening informerar om att
den 14 november är det Världsdiabetesdagen.
Göran Karlsson (DHR)informerar att de nyligen haft ett möte, och att
det eventuellt till helgen, den 22 september ska besöka en älgpark.
Hildeborg Nilsson (SKPF) har haft en medlemsresa till Finland.

§ 23 Tillgänglighet
Göran Karlsson (DHR) efterfrågar om hur det är tänkt med
tillgängligheten till ny idrottshallen, tex ytterdörrar, toaletter m.m Att den
blir anpassad även för funktionsnedsatta.
Johanna Odö tar frågan med sig till Daniel Magnusson DSU, för att be
honom sända en inbjudan ut till organisationerna för disskutera frågan
kring tillgänglighet anpassad för funktionsnedsatta.
Johanna Odö informerar om att rampen på framsidan vid kommunhuset
strax är klar för att börja användas.
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§ 24 Trygghetsvandring äldre
Annika Hedberg Roth frågar organisationerna om det finns ett intresse
för trygghetsvandring avseende äldre?
Arbetsgrupp: Gunnar Löfgren, Inger Dovås, Göran Karlsson och
Hildeborg Nilsson. Sammankallande för gruppen utses Gunnar Löfgren.
Efter sammankomst meddelar de Annika Hedberg Roth ett datumförslag
för denna trygghetsvandring, tillsammans med organisationer,
tjänstemän och polis.

§ 25 Väntjänsten
Gunnar Löfgren PRO, informerar om att de tagit upp denna fråga bland
deras medlemmar, för att försöka fånga någons intresse för att ideellt
hjälpa någon äldre i ordinärt boende eller särskilt boende.
Annika Hedberg Roth ber organisationer att i sin tur bjuda in Raili
Karling-Forrs, diakon vid Norberg Karbennings församling. Raili kan ge
dem mer information om väntjänst och anhörigstöd.
Johanna Odö efterfrågar om det inte kan ha information om Väntjänst på
kommunens hemsida. På så vis når man flera kommuninvånare.

§ 25 Elrullstol

Gunnar Löfgren (PRO) efterfrågar om det inte kan finnas en lånerullstol
med elmotor på Björkängen, för att nyttjas av både anhöriga o personal
till de personer som behöver använda rullstol utomhus.
Lena svara med att arbetsterapeuten har redan fått detta i uppdrag att se
över detta med en elrullstol för utlåning, för de boende på Björkängen.

§ 26 Buss 500

Annika Hedberg Roth informerar om att buss 500 kommer att bli
anpassad för funktionsnedsatta inom kort enligt Västmanlands länstrafik,
VL.
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§ 27 Sjukfrånvaro/område

Gunnar Löfgren (PRO) efterfrågar hur sjukfrånvaron ser ut i de olika
verksamheterna och om rehabsamtal sker vid längre sjukfrånvaro.
Lena Bergman informerar om de sjuktal hon fått från personalkontoret
gällande sjukfrånvaro, både de korta och de längre. Rehabsamtal sker
alltid vid de längre sjukfrånvarotillfällena.

§ 28 Datum budgetinformation 2018

Annika Hedberg Roth föreslår om datum för budget information kan
diskuteras vid nästa Au i slutet av oktober. RÄF, rådet för äldre och
funktionsnedsatta godkänner förslaget.

§ 29 Övrigt, Pub i Säbo

Lena Bergman informerar om att de två tillfällena med Pubkväll vid
Bubblan på Björkängen har varit uppskattade. Under hösten kommer det
att ske två tillfällen till och i slutet av 2017 kommer det att ske en
utvärdering av Pub i säbo.

§ 30 Övrigt, Länsgemensamt råd för äldre

Gunnar Löfgren (PRO) efterfrågar om Norbergs kommun skulle kunna
vara värd för en sammankomst för Länsgemensamt råd för äldre.
Gunnar Löfgren får i uppdrag att återkomma till förvaltningen med
antalket deltagare för en eventuell länsgemensam träff i Norberg.
Lena Bergman tar frågan med sig till ledningsgruppen.
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