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§ 20 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Hannele Johansson.

§ 21 Genomgång av föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll.

§ 22 Situationen inom skola/förskola

Ingela Andersson informerar om att alla lärartjänster i Norbergs
kommun är tillsatta, ett fåtal av de anställda är inte behöriga lärare och
dessa har vikariat. Inga lektioner är lärarlösa. Ett resursteam bestående av
bl.a. specialpedagoger finns, de undervisar elever i mindre grupp t.ex.
Det finns behov av mer personal till teamet men ekonomiska möjligheter
för utökning finns ej. Inga elevassistenter finns i skolan idag.
Barn med exempelvis utvecklingsstörning har rätt att få skolgång i
särskola. Norbergs kommun köper plats för tio barn i särskolan i
Fagersta, en elev läser inkluderad i Norberg. Antalet barn som är i behov
av särskilt stöd i Norberg ligger över genomsnittet jämfört med andra
kommuner. Här finns barn med t.ex. dyslexi, språkstörningar,
koncentrationsstörningar, Aspergers syndrom och ADHD, inga barn har
syn- eller hörselnedsättningar, ej heller fysiska funktionsnedsättningar.

§ 23 Presentation Liselotte Eriksson
förvaltningschef

Den nya förvaltningschefen för socialförvaltningen, Liselotte Eriksson,
presenterar sig.

§ 24 Fritidsaktiviteter inom handikappomsorgen
Maria Carlsson informerar om att det för personer som tillhör
personkrets enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS, finns fritidsaktiviteter som exempelvis bowling och länsdans. Maria
gör ett aktivitetsprogram för varje månad, programmet finns att se på
Norbergs kommuns hemsida. Maria tar gärna emot förslag på aktiviteter.
Personer som är rullstolsburna får åka till aktiviteterna i handikappbuss,
övriga måste resa med allmänna kommunikationer alternativt
färdtjänst/riksfärdtjänst. Om behov av stöd finns under aktiviteten eller
resan dit krävs att t.ex. personal, anhörig, kontaktperson eller ledsagare
följer med.
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§ 25 Förfrågan om studiebesök vid
Handikappcentrum Västerås

Deltagarna i kommunala handikapprådet kommer att erbjudas en resa till
Handikappcentrum i Västerås, för att se vilka hjälpmedel som finns att
tillgå. Resan kommer troligtvis att ske under oktober. Inför resan tar
Annette Dömstedt reda på information om Handikappcentrum.

§ 26 Anhörigstöd – inventering av behov

Handikapporganisationernas representanter i kommunala
handikapprådet har varit ombedda att inventera behovet av anhörigstöd i
sina organisationer och återkoppla vid kommunala handikapprådet. Ett
önskemål från Autism och Aspergerföreningen är föreläsningar för
anhöriga/gode män om exempelvis olika diagnoser. Annette Dömstedt
har frågat föräldrar till boende på kommunens LSS-boenden om deras
önskemål, de vill vara delaktiga och delta i enklare gemensamma
aktiviteter som ordnas vid boendet. I övrigt får de stöd från
Handikappcentrum som också anordnar föreläsningar.

§ 27 Attraktionsmedel

Annette Dömstedt informerar om att socialförvaltningen har tilldelats
100 000 kronor av Norbergs kommuns överskott 2011. Dessa pengar
kommer att användas till att göra om innergården på Resedan. Två
personer från Sommardesignkontoret har gjort ett förslag där
ombyggnaden kostar 80 000 kronor per år under en treårsperiod. Med
anledning av att det i dagsläget enbart finns 80 000 kronor att tillgå måste
en prioritering göras. Det är osäkert om ytterligare medel kommer att
tillföras. Personer från Arbete-Integration i Norbergs kommun kommer
att arbeta med att förändra innergården.

§ 28 Kommunala handikapprådets protokoll
Anna Samsonovits informerar om att kommunala handikapprådets
protokoll fr.o.m dagens sammanträde kommer att publiceras på
Norbergs kommuns hemsida under ”stöd och omvårdnad”,
”kommunala handikapprådet”. Eventuellt kommer protokoll från
tidigare handikappråd också att publiceras på hemsidan.

§ 29 Namnbyte handikapprådet

Ett förslag finns när det gäller byte av benämning på kommunala
handikapprådet: Norbergs kommuns råd för funktionsnedsatta, NRF.
Förslaget kommer att diskuteras vid nästa handikappråd med anledning
av få deltagare vid dagens sammanträde.
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§ 30 Tidpunkt för nästa sammanträde

Tidpunkt för nästa sammanträde: 2012-12-05 kl. 18.00, med
arbetsutskott 2012-11-14. Vid förhinder att delta, vänligen meddela
sekreterare Anna Samsonovits, tel. 0223-29225 alternativt
anna.samsonovits@norberg.se.
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