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ÄRENDEN 

 
§ 21/22 Information Länsstyrelsens samordnare för jämställdhet, föräldraskapsstöd  

och funktionshindersfrågor  

§ 22/22 Information från ordförande – aktuellt från kommunstyrelse och nämnder 

§ 23/22 Information från socialförvaltningen 

§ 24/22 Budgetprocessen 

§ 25/22 Dialog med civilsamhället – främja äldres hälsa och motverka ensamhet 

§ 26/22 Workshop om tillgänglighet utifrån olika funktionsvariationer 

§ 27/22 Övriga frågor 

  

_____________ 
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KRF § 21/22    
 
Information Länsstyrelsens samordnare för 
jämställdhet, föräldraskapsstöd  
och funktionshindersfrågor  

 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen. Förvaltningschef för socialförvaltningen tar med sig 
frågan om stöd från Länsstyrelsen gällande genomförande av 
funktionshinderpolitiska planer, strategier och åtgärder som ökar 
tillgänglighet och delaktighet.  Ärendet återkommer till KRF i 
början av nästa år. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Mari Grönlund, handläggare Social hållbarhet, Länsstyrelsen i 
Örebro län är ny kontaktperson vid Länsstyrelsen i frågor om 
funktionsnedsättning. Mari presenterar sig för KRF och informerar 
om Länsstyrelsens uppdrag gällande funktionshinderpolitik.  
Kommuner och regioner kan få stöd i arbetet med att genomföra 
funktionshinderpolitiska planer och strategier och åtgärder som 
ökar delaktigheten och tillgängligheten i samhället. Stödet utformas 
successivt i dialog med länets aktörer och utgår från behovet och 
förutsättningarna i de egna organisationerna. Länsstyrelsen har 
uppdraget att stödja kommuner och regioner till och med år 2023. 

 
Likt Länsstyrelsen har Myndigheten för delaktighet (MFD) i 
uppdrag att stödja kommuner och regioner i framtagandet av 
strategier och planer. De arbetar för att främja ett samhälle som  
ska vara användbart och tillgängligt för alla. Där finns bland annat 
metodstödmaterial för dialog och strategi. 
 
Mari ger tips på olika sätt att jobba vidare med inkludering och 
rättigheter lokalt. Dialog om nuläge, framtid och förutsättningar  
för Lindesbergs kommun.  
 
__________ 
För åtgärd: 
Förvaltningschef socialförvaltningen Madde Gustafsson 
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KRF § 22/22    
 
Information från ordförande – aktuellt från 
kommunstyrelse och nämnder 

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

 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning har under 
året infört en stående punkt till varje sammanträde där viktiga, 
aktuella frågor för alla kommunens verksamheter kan tas upp. 
Under dagens sammanträde informerar ordförande bland annat 
om: 
 

• Planer på allaktivitetshus i Lindbackaskolan – ”Mötesplats 
Lindbacka”. Arbete i samrådsgrupper, just nu fokus på att 
arbeta tillsammans med ungdomar. 
 

• Kollektivtrafik – busstrafik. Problem under året när 
busslinjer dragits in och tidtabeller förändrats. Kommunen 
är med och finansierar på olika sätt. Samarbete med 
Länstrafiken. Barn- och utbildningsnämnden har underskott 
mot budget för skolskjutskostnader.  
 

• Förändring av Samhällsbyggnad Bergslagen från årsskiftet.  
 

• Socialpedagogerna blir en del av ordinarie skolverksamhet. 
De arbetar bland annat med barn som är frånvarande från 
skolan under längre tid (hemmasittare). 
 

__________ 
 
 



LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
                                               Sammanträdesdatum 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning                               2022-10-11 
 

 Justerande  Utdragsbestyrkande 

5 

KRF § 23/22    
 
Information från socialförvaltningen 

 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen.  

 
Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningschef för socialförvaltningen Madde Gustafsson 
informerar om aktuellt inom socialförvaltningen. 
 

• Projekt för nytt vård- och omsorgsboende samt 
korttidsboende för barn och unga LSS har startats upp. Vid 
f.d. Stadsskogsskolan planeras för 60 platser, varav 20 
korttidsplatser och resterande platser för vård och omsorg 
demensboende. Stora investeringar krävs. Arbetsgrupper är 
igång och arbete i referensgrupper kommer också startas. 
Projektet beräknas vara färdigställt 2025.  

 
• Daglig verksamhet flyttade från Mosebacke i Vedevåg till 

Fellingsbro under vecka 39.  
 

• Det har varit extra svårt att rekrytera vikarier under 
sommaren.  

 
• Socialförvaltningens avdelning för funktionsstöd arbetar 

enligt en metod som kallas IBIC, individens behov i centrum. 
Det är en metod för att göra bästa möjliga för den enskilda 
individen utifrån dennes förutsättningar. Metoden kommer 
även börja användas i vård och omsorg. 

 
• Trafikarbete för en ny trafikled pågår i Lindesberg, vilket 

påverkar daglig verksamhet på Kullgatan.  
 

• Delårsrapport för socialförvaltningen 2022 har publicerats 
på kommunens webbplats lindesberg.se 

 
__________ 
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KRF § 24/22    
 
Budgetprocessen 

 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med tackar för informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ordförande Bengt Storbacka informerar om budgetprocessen. Mål 
och budget 2023 samt verksamhetsplan 2024-2025 beslutades i 
kommunfullmäktige den 7 juni. Processen för ny budget startar 
med analysdagar i början av nästa år. Ambitionen är att ha en ny 
budget klar i juni 2023. 
 
Resultatet för delåret 2022 är bättre än budgeterat och prognosen 
för hela året är ett resultat på 68,8 Mnkr. Det är 62,8 Mnkr bättre än 
budget. Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen 
förutser stora underskott för 2023.  
 
Budget 2023 och delårsrapport 2022 finns publicerade på 
kommunens webbplats lindesberg.se. 

 
__________ 
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KRF § 25/22    
 
Dialog med civilsamhället – främja äldres hälsa och 
motverka ensamhet 
 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen. Återrapport till KRF under våren/sommaren 2023. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Utvecklingsstrateg för socialförvaltningen Peter Björklund 
presenterar sig och informerar om stöd för att bland annat 
motverka ensamhet bland äldre personer. Det är ett statligt ettårigt 
stöd från socialstyrelsen. Kommunstyrelsen och socialnämnden har 
tidigare antagit en målbild för nära vård. En del i arbetet med nära 
vård är att förebygga ohälsa och främja hälsa i samarbete med 
civilsamhället i syfte att möjliggöra mötesplatser och aktiviteter för 
äldre för att motverka ensamhet, förebygga ohälsa och främja hälsa 
för ett hälsosamt åldrande. Under året har dialog med civilsam-
hället påbörjats och dialogträffar har genomförts i Storå, 
Fellingsbro och Frövi, där totalt 22 föreningar deltagit.  
 
I  somras beslutade socialnämnden att dialogen med civilsamhället 
skulle fortsätta och dessutom göra det möjligt för föreningar att 
söka ekonomiskt bidrag för genomförande av aktivitet riktat till 
målgruppen äldre, från 65 år. Åtta föreningar/organisationer 
skickade in ansökningar för olika aktiviteter som uppfyllde 
kriterierna. Två av dem drog tillbaka sin ansökan. De sex 
föreningarna är beviljade belopp på cirka 120 000 kr. Finansiering 
för t.ex. lokalhyra, buss, reklam, aktiviteter såsom linedance, 
fisketur, gympa, även musikspelare, café, bingomaterial, föreläsare, 
pedagog i museet. Beviljade föreningar/organisationer är 
Strokeföreningen norra Örebro län, Hjärt- och lungföreningen, 
Frövi gymnastikförening, Frövifors Pappersbruksmuseum, Frövi IK 
och Aftonrodnad. 

 
Om motsvarande statsbidrag återkommer nästa år planeras för  
att erbjuda möjlighet för föreningar/organisationer att söka 
ekonomiskt bidrag även för aktiviteter 2023.  
__________ 
För kännedom: 
Utvecklingsstrateg socialförvaltningen 
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KRF § 26/22    
 
Workshop om tillgänglighet utifrån olika 
funktionsvariationer 
 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tar upp 
ärendet i början av nästa år i samband med frågan om stöd från 
Länsstyrelsen 2023 gällande genomförande av funktionshinder-
politiska planer, strategier och åtgärder som ökar tillgänglighet och 
delaktighet.   
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning vill öka 
kommunperspektivet för rådets frågor.  

 
__________ 
För åtgärd: 
Förvaltningschef socialförvaltningen 
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 KRF § 27/22 
 
Övriga frågor  

 
• Fråga från föreningar som hyr lokal i f.d. servicehuset 

Linden. De behöver utrymme för material mm. 
Förvaltningschef för socialförvaltningen Madde Gustafsson 
tar med sig frågan och återkopplar direkt till berörda 
föreningar. 
 

• Fråga om vilka Leaderprojekt som kommunen är med i.  
Det är två stycken: Leader Bergslagen och Leader 
Mälardalen. De rör lokalt ledd utvecklingsstrategi -  
landsbygdsutveckling och jordbruksfrågor. För mer 
information om projekten kontaktas näringslivsutvecklare 
Martina Björck. 
 

__________ 
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