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§ 1 Val av justerare
Till att justera dagens protokoll utses Inger Wendel.

§ 2 Föregående protokoll

Genomgång av föregående protokoll.

§ 3 Hälsocenter – presentation av
verksamhet/aktiviteter

Annica Rydelius-Jansson från Hälsocenter berättar att de är verksamma i
Norberg, Skinnskatteberg och Fagersta där de har sina lokaler.
Verksamheten syftar till att stödja invånarna att vid behov förändra sin
livsstil, t.ex. när det gäller alkohol, tobak, stress eller vikt. Allt stöd är
kostnadsfritt utom när det gäller tobak, men då kan högkostnadskortet
användas. Personalen på Hälsocenter har möjlighet att utbilda
personalgrupper på gruppboenden kring hälsa och de kan starta upp
promenadgrupper, m.m.

§ 4 Trygghetsboende

Monica Hed Johansson, NVK, informerar om det trygghetsboende som
just nu byggs i Norberg med inflyttning i oktober/november 2013. Det
kommer att bli tvårumslägenheter på Kornettgatan 15. Kostnad för
ombyggnationen är 29 miljoner, staten bidrar med 2,7 miljoner.
Byggnaden ägs av Statens bostadsomvandling. Personer som är 70 år
eller äldre får bo i trygghetsboendet, om man lever tillsammans med
någon måste den ene i paret vara 70 år eller äldre. Lägenheterna är
handikappanpassade, hiss kommer att finnas. Tillgång till
gemensamhetslokal/matsal finns på Kornettgatan 9. Hyran varierar
mellan 6585 kr – 6934 kr/månad, el ingår. En lägenhet som anhöriga får
låna kommer att finnas. Vid intresse att bo i trygghetsboendet kontaktas
NVK.
En ritning över byggnationen bifogas protokollet.

§ 5 Norbergs kommuns budget

Socialförvaltningens ekonom Renée Lööv har inte möjlighet att närvara
vid dagens sammanträde varför ingen information om kommunens
ekonomiska situation kan ges.

§ 6 Länsträff handikappråden i Västmanland

Norbergs kommunala handikappråd har fått en förfrågan om att
arrangera länsträff för Västmanlands handikappråd 2013. Med anledning
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av att pengar inte finns budgeterade för handikapprådet under 2013 finns
ingen möjlighet att arrangera länsträff i år. Länsträffen 2014 arrangeras
av Västerås stad.

§ 7 Hjärtstartare i Norberg

Information om var hjärtstartare finns i Norbergs kommun kan man
hitta i Sveriges Hjärtstartarregister, hjartstartarregistret.se. Enligt detta
register finns hjärtstartare på Trafikskolan i Norberg, Norbergstrappan
och Lantmännen Agroenergi i Spännarhyttan. Det kan finnas fler
hjärtstartare i Norberg men dessa är ej registrerade i Sveriges
Hjärtstartarregister.

§ 8 Världsdiabetesdagen 14 nov

Den 14 november är Världsdiabetesdagen. Syftet med denna är att
uppmärksamma diabetes runt om i världen, detta gör man t.ex. genom
att belysa en byggnad i kommunen med blått ljus. Inger Wendel har
bokat träff med komminister Per Arne Bengtsson för att diskutera om
någon av kyrkans byggnader kan belysas med blått ljus.

§ 9 Strokeföreningen södra Bergslagen

Ny förening i kommunala handikapprådet är Strokeföreningen södra
Bergslagen. Kerstin Brandt representerar föreningen. Hon berättar att
föreningen har sitt säte i Fagersta, sex personer från Norberg är
medlemmar. Medlemmarna gör bl.a. gemensamma aktiviteter. Kerstin
återkommer med mer information vid handikapprådets sammanträde i
maj.

§ 10 Dagrehab i Norberg

Arne Pettersson tar upp frågan om nedläggning av kommunens
dagrehab för äldre vilket skett med anledning av besparingar. Frågan är
vilka konsekvenser detta får ekonomiskt och socialt? Hur löser man
handläggningen av bostadsanpassning? Inga-Stina och Torsten tar med
frågorna till socialutskottets sammanträde.
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