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

§ 2 Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll 2017-11-16

§ 3 Information kommunen
Lena Bergman informerar:
- Nytt projekt inom hemtjänsten, Arbetstidsförkortning påbörjades
den 5 februari. Kommer att pågå under en treårsperiod. Det
föregående projekt Mönsterarbetsplats har avlutats.
- Ny leverantör av trygghetslarm för ordinärt boende, alla enheter
är nu utbytta.
- Ny ingång till korttidsboendet för äldre på Öjersbogården, men
en porttelefon som är kopplad direkt till deras larmtelefon.
- Nya elcyklar är inköpta till hemtjänsten.
Susanne Sandström informerar:
- Lilla Björkås avvecklas nu under våren 2018. Den
tillsvidareanställda personalen erbjuds nya tjänster inom
förvaltningen.
- Under 2017 fick en boendestödjarna en utbildning, Boendestöd i
vardagen. Under år 2018 ges gruppen handledning med samma
inne håll som utbildningen.
- Ny teamledare anställd, Ola Jonsson
- Ny biståndsbedömare ÄO, Veronica Kloo
- Ny LSS-handläggare, Camilla Johansson
- Ny vik arbetsterapeut, Maria Eriksson
Annika Hedberg Roth informerar:
- Socialutskottet fick vid senaste sammanträdet en redovisning av
varje områdeschef respektive verksamhet.
-
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Annika Hedberg Roth informerar:
- Pub i särskilt boende, beslut taget i socialutskottet om att
eventuellt erbjuda pub 8 ggr under 2018. Förvaltningen har i
uppdrag att redovisa kostnadsförslag vid sammanträdet i mars.
Bilaga 2
- Svar på medborgarförslag Handlingsplan för att minska
självmord. Socialutskottet bifaller motionen och att upprättande
av handlingsplan ryms inom befintlig ram. Bilaga 3
Johanna Odö informerar:
- Medborgarlöfte, samverkan mellan polis och kommun.
Trafikfrågor har diskuterats och kommer att arbetas vidare med.
- Upphandling, att politiken vill vara mer delaktig i upphandling.
Diskussioner i Näringslivsrådet om hur man ska kunna locka
lokal företagare till kommunal upphandling. Att eventuellt dela
upp stora upphandlingar i mindre delar, för att ge fler en chans
att vara med och ge anbud.
- Agenda 2030, socialt, miljömässigt och ekonomisk hållbar
utveckling. Just nu arbetar ledningskontoret med frågan
angående bilpool och användningen av elbil och dess
laddningsmöjligheter.
- Den 2 mars 17.30 kommer Frida Hansdotter till torget i
Norberg, för att medverka vid en ceremoni för att fira hennes
OS-guld.
- Idrottshallen är under full uppbyggnad, kommer att vara klart till
beräknat, i maj.
- Huskurage, för att minska våld i nära relationer. NVK har fått i
uppdrag att anslå information i samtliga trapphus. En
handlingsplan vad man som medmänniska kan göra om man
märker att någon far illa i sitt hem.. De övriga privata
hyresvärdarna kommer även de att få information om detta med
Huskurage.
Åke Andersson informerar:
- De har inom kort utskottssammanträde, Bokslut 2017 och
föreningsbidrag 2018 är ett par av punkterna som kommer att
avhandlas.
- Idrottshallen, namn är inte klart ännu. Som både privatperson
och företagare kommer man att kunna ”köpa” en stol i hallen
med sitt namn ingraverat.
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§ 4 Information organisationerna
Inger Wendel, Norra Västmanlands Diabetesförening informerar om att
de ej deltagit vid hälsoveckan i år, men gör ett nytt försök till nästa år. De
har årsmöte nu i mars.
Sven-Erik Persson SKPF, informerar om att vid årsmötet den 28
februari väljs nya representanter till RÄF inför nästkommande
mandatperiod.
Göran Karlsson DHR, informerar att de har ett inplanerat årsmöte inom
kort.
Gunnar Löfgren PRO informerar om att de har årsmöte den 26 februari.
De har även precis avslutat den cirkel, Äldre i trafiken.

§ 5 Kommunens hemsida
Gunnar Löfgren PRO, påminner om att hemsidan behöver uppdateras
kontinuerligt.
Johanna Odö informerar om att verksamhetsutvecklare vid
ledningskontoret, har i uppdrag att se över hemsidan och dess sökord.

§ 6 Lokal Skallberget
Johanna Odö informerar om att lokalbehovet ses över. NVK har fått i
uppdrag att se över lokalerna och vilka verksamheter de kan passa till.

§ 7 Wifi inom särskilt boende
Lena Bergman informerar om att i allmänna utrymmen inom särskilt
boende inte finns wifi, men att de nya trygghetslarmen inom särskilt
boende kommer att kräva wifi. Därefter kan de boende ha tillgång till
wifi i allmänna utrymmen. I dagsläget kan den enskilde ha eget
abonnemang för datatrafik i sin lägenhet via Telia bredband.
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§ 8 Organisation socialförvaltningen
Susanne Sandström informerar om socialförvaltningens organisation och
dess uppdelning mellan områdescheferna. Bilaga 3

§ 9 Tillgänglighet
Göran Karlsson DHR, efterfrågar hur tillgängligheten är för den nya
idrottshallen.
Johanna Odö informerar om att enligt Daniel Magnusson byggs den
enligt tillgänglighetsstandard.

§ 10 Datum för trygghetsvandring
Förslag 19, 24 eller 26 april, mellan 15-17. Dessa datumförslag lämnas
över till Hannu Högberg. Inbjudan skickas ut via e-post.

§ 11 Reglemente RÄF och deltagande från
politiken
Gunnar Löfgren PRO efterfrågar deltagande från NVK.
Annika Hedberg Roth tar denna fråga med till kommunstyrelsen.

§ 12 Övrig fråga, TV Björkängens matsal
Gunnar Löfgren PRO efterfrågar varför inte tv:n som är skänkt från
Lions till matsalen Björkängen, är monterad.
Lena Bergman tar frågan med till kostchefen.
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