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§ 31 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Lena Norgren.

§ 32 Föregående protokoll
Genomgång av föregående protokoll.

§ 33 Handikappcentrum Fagersta – information
om verksamheten

Eva Ytterborg ger information om Handikappcentrum i Fagersta.
Verksamheten består av ett vuxenteam och ett barnteam med bl.a.
arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog, sjukgymnast och
specialpedagog. För att få kontakt med Handikappcentrum vänder man
sig direkt till dem med ansökan alternativt skickar t.ex. familjeläkare eller
kommunen in ansökan. För att få stöd krävs att man har en medfödd
eller förvärvad funktionsnedsättning som är bestående samt att man har
behov av tvärprofessionell kontakt. De ger stöd till individer och närverk
med exempelvis föreläsningsserier, individuell behandling eller
gruppbehandling och taltjänst vilket innebär stöd vid besök,
telefonsamtal och brevskrivning för personer med t.ex. hjärnskada.

§ 34 Hur behålls manlig personal inom
handikappomsorgen?

Anita K Karlsson berättar att politikerna i Norbergs kommun ser över
lönerna liksom möjligheten till heltidsarbete. Rutiner håller på att
utarbetas för inlednings- och avslutningssamtal vid anställning. Vid
rekrytering är det ej tillåtet att annonsera efter enbart män då detta är
diskriminering.

§ 35 Presentation av Norra Västmanlands
Diabetesförening

Inger Wendel informerar om Norra Västmanlands Diabetesförening.
Föreningen ligger under Diabetesförbundet och består av totalt 150
medlemmar i Norberg, Fagersta, Skinnskatteberg, Söderbärke, Virsbo
och Riddarhyttan. Ett syfte med föreningen är att sprida kunskap om
diabetes, de ordnar föreläsningar och medlemsmöten.

§ 36 Länsträff handikappråd i Västmanland

Kommunala handikapprådet har fått en förfrågan om att arrangera
länsträff för Västmanlands handikappråd 2013. KHR beslutar att
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Norbergs kommun ska arrangera en länsträff under hösten 2013 med
temat utbildning till personal.
Områdeschef för handikappomsorgen Annette Dömstedt och
biståndshandläggare Anna Samsonovits får i uppdrag att arrangera
länsträffen, att undersöka kostnader och hur träffen bekostas.

§ 37 Studiebesök på Hjälpmedelscentrum i
Västerås

Den 6 februari 2013 är deltagare från kommunala handikapprådet
välkomna att följa med på studiebesök på Hjälpmedelscentrum i
Västerås. Anna Samsonovits kontaktas (0223-29225) vid intresse att följa
med. Vi åker gemensamt i kommunens fordon från Öjersbogården kl.
12:30.

§ 38 Namnbyte handikapprådet

Kommunala handikapprådet föreslår socialutskottet att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om ny
benämning på kommunala handikapprådet: Norbergs kommuns råd för
funktionsnedsatta, NRF.

§ 39 Kalendarium 2013
KHR Au 2013-02-13
KHR 2013-03-06
KHR Au 2013-05-15
KHR 2013-05-29
KHR Au 2013-08-21
KHR 2013-09-11
KHR Au 2013-10-30
KHR 2013-11-20
Sammanträde inleds kl. 18.00. Vänligen kontakta ordförande Inga-Stina
Hesselius (070-5328732) alternativt sekreterare Anna Samsonovits (022329225) vid förhinder.
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