
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Kommunalt råd för personer  Sammanträdesdatum 

med funktionsnedsättning  2020-02-27 
 

  
 
 
Plats och tid Sammanträdesrum Näset, Lindesbergs kommunhus kl. 14.00-15.45 
 
Beslutande Irja Gustafsson, ordförande (S) 

Bodil Larsson, RBU 
 Christina Wendin, Attention 
 Hans Gustavsson, RSMH 

Margareta Andergard, Region Örebro 
Margaret Lennartsdotter, SRF 

 Göran Ahlner, D 
  
   
Övriga deltagande Erika Johansson, sekreterare 

Karin Byström, FPS 
Chivan Omar, SRF 

   
  
  
   
Utses att justera Christina Wendin, Attention 
 
Justeringens Lindesbergs kommunhus, 2020- 
plats och tid  
 
Underskrifter  Sekreterare ..................................................................... Paragraf  1-7  
  Erika Johansson 
 
 Ordförande …………………………………………............ 
  Irja Gustafsson  
 
                                         
 Justerare ....................................................................……. 
                    Christina Wendin, Attention 
 

ANSLAG – BEVIS  
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning 
 
Sammanträdesdatum 2020-02-27 
 
Datum för   Datum för 
anslags uppsättande 2020- anslags nedtagande   
 
Förvaringsplats 
för protokollet  Kommunkansliet  
 
Underskrift  ............................................................................................... 
  Erika Johansson 
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ÄRENDEN 

 
§ 1/20  Trafiksituationen 

§ 2/20  Gröna broarna 

§ 3/20  Budgetinvesteringar 

§ 4/20  Tillgänglighetsrådet 

§ 5/20  Information om Strokeföreningens golfaktivitet på Linden   

§ 6/20  Förändringar inom kollektivtrafiken 

§ 7/20  Övriga frågor 
 

_____________ 
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KRF § 1/20    
 
Gröna broarna 

 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Ordförande Irja Gustafsson informerar att det under 2019 
konstaterats att Gröna bron var i så dåligt skick att den  
behövde stängas. Vid undersökning av Fackverksbron mellan 
Lindesbergs arena och Loppholmarna konstaterades att även  
den var i dåligt skick, men att den inte behövde stängas av. 
Förstärkningsarbete på Fackverkssbron har  nu utförts så att  
den är säkrad två år framåt. Vid sammanträdet den 25 februari 
2020 beslutade kommunstyrelsen att ersätta Fackverksbron med 
en ny bro under år 2020 och 2021 samt riva Gröna bron. Rivningen 
kommer att ske tämligen snart. Kostnaden för den nya bron är cirka 
7,6 miljoner kronor. En flytbro kommer användas under en kortare 
period när den nya bron sätts på plats.  
 
Vid arenaparkeringen kommer fler parkeringsplatser anläggas  
och gång- och cykelbanan som går ner mot Fackverksbron ska 
förbättras och markeras tydligare. 

 
__________ 
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KRF § 3/20    
 
Budgetinvesteringar 

 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ordförande Irja Gustafsson informerar om kommunens preliminära 
resultat för 2019 som blev cirka 34,5 miljoner kronor, vilket är 21 
miljoner kronor bättre än budget. Kommunstyrelsens resultat blev 
minus 4,2 miljoner kronor, barn- och utbildningsnämnden minus 
14,5 miljoner kronor och socialnämnden minus 6 miljoner kronor. 
Totalt redovisar verksamheterna ett underskott på 23,9 miljoner 
kronor.   

 
Budgetarbetet för kommande år pågår. Investeringar i vatten- och 
avloppssystem krävs och kommer att prioriteras, liksom belysning 
och underhåll av gator. Lindesbergs kommun får 12 miljoner 
kronor i ökat statligt bidrag 2020 och 8 miljoner 2021 till att stärka 
välfärden, med satsningar på vård, skola och omsorg.  
 

 
__________ 
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KRF § 4/20    
 
Tillgänglighetsrådet 

 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Christina Wendin från Attention och Bodil Larsson från RBU deltog 
den 15 januari 2020 i Tillgänglighetsråd om Brotorpsskolans 
utbyggnad och renovering samt nybyggnation av Lindbackaskolan. 
De är nöjda med de genomtänkta lösningar för funktionshindrade 
som planeras och lyfter särskilt fram parkeringen och skolgården 
för särskolan. Tillgänglighetsrådet kommer att få besöka skolorna 
när de är färdigbyggda. 
 
Ordförande Irja Gustafsson, Bodil Larsson och Christina Wendin 
har den 20 februari 2020 genomfört en tillgänglighetsvandring på 
Bergsparken. Synpunkter noterades för vårdcentralen, 
folktandvården och trapphuset. I synnerhet observerades problem 
för synskadade såsom dålig skyltning och avsaknad av punktskrift. I 
sammanhanget påpekas även problem med chaufförer inom 
färdtjänst som t.ex. äter nötter eller andra starkt allergena 
produkter i taxi eller buss. Detta kan utgöra en stor fara för 
passagerare. Synpunkterna sammanfattas i ett protokoll från 
föreningarna som delges Region Örebro län med kopia till 
Länshandikapprådet.  

 
 

__________ 
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KRF § 5/20   

 
Information om Strokeföreningens golfaktivitet på 
Linden 
 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar 
för informationen. 
 
Ärendebeskrivning  
 
Christina Wendin, Attention informerar om möjlighet till att 
spela golf inomhus på Linden varje torsdag mellan kl. 14 – 16. 
Alla är välkomna att delta, aktiviteten fungerar bra även för 
rullstolsbundna. Efter golfen brukar man fika tillsammans. 
 
__________ 
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 KRF § 6/20   
 

Förändringar inom kollektivtrafiken 
 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar 
för informationen. 
 
Ärendebeskrivning  
 
Förändringar som innebär försämringar i kollektivtrafiken i 
Lindesbergs kommun planeras av Länstrafiken. En samman-
ställning över samtliga de negativa konsekvenser för kommunen 
som befaras om de planerade förändringarna träder i kraft 
håller på att tas fram. I början av mars och april är möten 
inplanerade för att diskutera med Länstrafiken om möjliga 
lösningar.  
 
Flera av föreningarna har framfört synpunkter med klagomål på 
förändringarna till Länstrafiken. 
 

 
__________ 
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KRF § 7/20 
 
Övriga frågor 
 
• Ordförande Irja Gustafsson informerar om seniorkollo på 

Åkerby utanför Nora 17-21 augusti i sommar. Det vänder sig 
till personer över 70 år som känner sig ensamma och vill 
umgås med nya vänner. Information och anmälnings-
handlingar finns på lindesberg.se/seniorkollo 
 

• SRF frågar om föreningar kan boka lokaler i Linden.  
Det går redan nu bra att boka lokaler där och Linden kommer 
att bli ett ”föreningens hus” där föreningar kommer kunna ha 
verksamhet till en mindre kostnad. 
 

• SRF informerar om vikten av att kommunerna kan hjälpa syn- 
och hörselskadade och att de har syn- och hörselombud. I 
Lindesbergs kommun finns denna kompetens inom avdelning 
vård och omsorg. Kommunalt råd för personer med 
funktionsnedsättning bjuder in dem till nästa sammanträde. 
 

• Ordförande Irja Gustafsson informerar om att det i 
generationslekparken kommer installeras en gunga som är 
anpassad för att man ska kunna gunga i den även med 
rullstol. All ny lekutrustning som placeras i generations-
lekparken ska i så stor utsträckning som möjligt vara 
tillgänglig för alla barn. 
 

• Attention och SRF informerar om att Energikällan erbjuder 
vattengymnastik som fungerar för alla och man får hjälp med 
att ta sig till och från bassängen med mera. Även vid Actics 
gym går det bra att få hjälp vid och kring olika aktiviteter. 
 

• Attention informerar om att man vid biografen i Lindesberg 
kommer att arrangera filmvisning som är tillgänglig även för 
personer med t.ex. luftburen allergi. 
 

__________ 
 
 

 


	Gröna broarna
	Beslut
	Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för informationen.

	Budgetinvesteringar
	Beslut  Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för informationen.

	Tillgänglighetsrådet
	Beslut
	Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för informationen.


