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§ 31 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Inger Wendel, Norra Västmanlands
diabetesförbund

§ 32 Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll 2017-09-21

§ 33 Besök

Karin Ahlin Andersson, kostchef för Norbergs kommun presenterar sig
och sitt arbete med kostorganisationen och Björkängens kök. Både skola
och äldreomsorg serverar två olika maträtter att välja mellan.
Annika Hedberg Roth informerar om den inkomna motion som
kommer att tilldelas socialförvaltningen för vidare utredning, angående
matdistribution och att de tillagas vid Björkängens kök.

§ 34 Information kommunen

Sofia Ekman presenterar sig som ny områdeschef för LSS för Lillgårdens
gruppboende och personlig assistans.
Annika Hedberg Roth:
- Budget för 2018 är beslutad i kommunfullmäktige.
- Överenskommelsen mellan kommunen och Region
Västmanland, Trygg och effektiv utskrivning från slutenvården.
- Johanna Odö har tagit frågan med Daniel Magnusson om att
funktionsnedsattas organisationer vill vara med, för vidare
planering av tillgänglighet vid den nya idrottshallen.
- Ny områdeschef till äldreomsorgen är rekryterad, Catherine
Perlefelt.
Gunnar Löfgren (PRO) efterfrågar hur förvaltningen arbetar kring
verksamheten för Arbetsmarknad. Annika svarar med att det pågår en
genomlysning av arbetsmarknadsenheten.
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§ 35 Information från organisationer
Lena Norgren (HRF) informerar att de nyligen haft ett medlemsmöte
och Johanna Odö besökte dem. Nu i december månad kommer de att
äta en jultallrik tillsammans med medlemmarna i föreningen.
Gunnar Löfgren (PRO) informerar om
- den stora kongressen PRO kommer att ha 2018, pga detta
kommer deras lokala styrelsemöte att tidigareläggas. PRO i
Norberg har flera vakanser i styrelsen som de måste tillsätta.
- Diskussioner kring regeringens förslag om sänkt skatt till
pensionärer och om hur man kan fånga upp fattigpensionärer
Inger Dovås (PRO) informerat de varit och träffat Tobbes resor, för att
planera eventuell en medlemsresa.
Inger Wendel, Norra Västmanlands diabetesförening informerar om
- Världsdiabetesdagen den 14 november.
- Ordförande för deras förening kontaktade Stig Bergman, som
själv har diabetes om att ev lysa upp kommunhuset med en blå
lampa, den 14 november. Världsdiabetesdagen.
- Bjuds på jultallrik för medlemmarna nu i december, vid Need
Coffee Shop.
- Äldrefrågor, inför valet 2018.
Göran Karlsson (DHR)informerar att de kommer att bjuda sina
medlemmar på julbord i december.

§ 36 Tillgänglighet
Gunnar Löfgren (PRO) efterfrågar varför inte NVK har en representant
med i RÄF.
Annika Hedberg Roth tar detta med sig till kommunchefen.
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§ 37 Trygghetsvandring äldre
Annika Hedberg Roth informerar om att arbetsgruppen haft ett möte.
Datum för trygghetsvandringen bestäms vid första au den 25 januari
2018.

§ 38 Kalendarium 2018
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