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ÄRENDEN 
 
§ 11 Tillgänglighet vid Lindesjön – återkoppling från rundvandring 

§ 12 Tillgänglighet i Flugparken 

§ 13 Budget 

§ 14 Reglemente för Kommunalt råd för personer med  
         funktionsnedsättning 
 
§ 15 Riktlinjer för handläggning och bedömning enligt LSS inom     
          funktionsstöd i Lindesbergs kommun 

§ 16 Personliga ombud i Lindesbergs kommun 

§ 17 Heltidsresan 

§ 18 Sammanträdestider 2020 

§ 19 Övriga frågor 
 
_____________ 
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KRF § 11    
 
Tillgänglighet vid Lindesjön – återkoppling från 
rundvandring 

 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen och följer upp ärendet under nästa år. 
 
Ärendebeskrivning 
 
KRF genomförde den 28 augusti 2019 en vandring längs 
strandpromenaden vid Lindesjön för att kontrollera tillgänglighet. 
Trafikingenjör Håkan Blaxmo från Samhällsbyggnad Bergslagen, 
som deltog i vandringen kommer till sammanträdet för att ge 
återkoppling. 
 
1. Oscarsparkens två toaletter. Frågan om hur man löser behovet 

av tillgängliga toaletter för alla finns med i planeringen inför 
nästa sommar. Dialog förs med bland annat leverantör av 
toaletter. 
 

2. Södra Torggatan leder brant ner mot strandpromenaden och 
Lindesjön utan någon avgränsning. Håkan Blaxmo fortsätter 
utreda för- och nackdelar med att sätta upp någon sorts 
avgränsning som skyddar utan att hindra exempelvis 
räddningsfordon. Det är svårt att hitta en bra lösning som tar 
hänsyn till alla aspekter. 
 

3. Kanterna på Kyrkbryggan och Strandskolans bryggområde har 
målats med mörk kontrastfärg, som inte syns tillräckligt bra. 
Håkan Blaxmo fortsätter att i samråd med Synskadades 
Riksförbund utreda vilka åtgärder som kan göras för att 
förbättra säkerheten med till exempel kontrasterande färg för 
att visualisera nivåskillnader. I trappor är det översta och 
nedersta trappsteget som ska kontrastmarkeras. 
 

4. På mitten av Strandskolans brygga är en bänk placerad så att 
den begränsar tillgängligheten. Håkan Blaxmo har tagit upp 
frågan med Fastigheter i Linde AB.  

 
5. Handikapparkeringen på Prästgatan vid Församlingshemmet är 

placerad i början av den branta delen ner mot Lindesjön. Frågan 
behöver fortsätta diskuteras med föreningarna. Håkan Blaxmo 
lyfter frågan med Linde bergslags församling - Svenska kyrkan, 
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om möjlighet att anordna en ny parkeringsplats för 
handikappade i närheten av församlingshemmets ingång.  
 

6. Kontrastmarkeringar längs med sidorna av strandpromenadens 
gång- och cykelbana skulle förbättra säkerheten, bl.a. för 
synskadade. Håkan Blaxmo har tagit in prisuppgift för 
kontrastmålning av hela sträckan och arbetet beräknas kunna 
utföras under 2020. 
 

7. Gröna brons pumphus med brant nedfart från gång- och 
cykelbana. Håkan Blaxmo informerar om att man planerar att 
bredda gång- och cykelvägen intill pumphuset samt kontrast-
måla linjer under 2020. Eventuellt kan man även sätta upp 
skydd.  

 
Håkan Blaxmo återrapporterar även kring en övrig fråga från 
sammanträdet i augusti gällande de smala trottoarerna på båda 
sidor om övergångsstället i korsningen där Torphyttevägen möter 
Bergslagsvägen. Frågan om förbättrad gång- och cykelväg längs 
Torphyttevägen diskuteras inom Samhällsbyggnad Bergslagen. Men 
i dagsläget är det svårt att genomföra någon åtgärd, främst på 
grund av att vägens bredd behövs för den lastbils- och busstrafik 
som passerar där.  
 
__________ 
Meddelas för kännedom: 
Håkan Blaxmo, trafikingenjör Samhällsbyggnad Bergslagen 
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KRF § 12    
 
Tillgänglighet i Flugparken 

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

 
Ombyggnationen av Flugparken vid Lindesbergs station pågår och 
planeras vara klar i april 2020. Trafikingenjör Håkan Blaxmo 
informerar om att man strävar efter att göra den så tillgänglighets-
anpassad som möjligt. På sikt finns förhoppningar om att en sträcka 
från stationen - Järnvägsgatan – Flugparken – centrum – kan göras 
till ett taktilt ledstråk. Längs Kristinavägen finns behov av bättre 
övergångar, gång- och cykelvägar. Önskvärt att ojämnheter tas bort 
i centrum för att underlätta för t.ex. synskadade och för de som 
använder rullator.  
 
Inför större förändringar som t.ex. ny- och ombyggnationer i 
kommunen tas kontakt med Kommunalt råd för personer med 
funktionsnedsättningar, tillgänglighetsrådet.  

 
__________ 
Meddelas för kännedom: 
Håkan Blaxmo, trafikingenjör Samhällsbyggnad Bergslagen 
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KRF § 13    
 
Budget 

 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ordförande Irja Gustafsson informerar om att kommunfullmäktige 
den 10 december 2019 § 195 beslutat om att 2020 minska budget-
ramarna med 20 miljoner. Samtliga verksamheter har fått 
effektiviseringsuppdrag. Kommunfullmäktige har tagit del av 
föreningarnas synpunkter om att inte låta besparingar drabba 
funktionshindrade.  

 
 

__________ 
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KRF § 14    
 
Reglemente för Kommunalt råd för personer med 
funktionsnedsättning 

 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen. Namnet ”ritningsgranskningsgruppen” ska ändras 
till ”tillgänglighetsrådet” i reglementet. Inga andra ändringsförslag 
har inkommit. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Reviderat reglemente för kommunalt råd för personer med 
funktionsnedsättning antogs av kommunfullmäktige den 13 
december 2017 § 136. Förslag till reviderat reglemente har  
delgetts KRF för synpunkter. Inga synpunkter på förslaget har 
inkommit. Namnet ”ritningsgranskningsgruppen” ändras till 
”tillgänglighetsrådet”. 
 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Kanslienheten 
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KRF § 15   

 
Riktlinjer för handläggning och bedömning enligt LSS 
inom funktionsstöd i Lindesbergs kommun. 
 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar 
för informationen. 
 
Ärendebeskrivning  
 
Jessica Öhlund verksamhetschef vid socialförvaltningen 
informerar om de riktlinjer för handläggning och bedömning 
enligt LSS inom funktionsstöd som fastställdes i socialnämnden 
den 16 maj 2019 § 76.  
 
Riktlinjerna har i huvudsak följande syften: 
 
• Stöd för LSS handläggarna vid deras individuella utredning, 

bedömning och beslut 
• Klargörande av hur LSS ska tillämpas i Lindesbergs kommun 
• Säkerställa en likartad service och omsorg till alla som är i 

behov av och efterfrågar insats enlig LSS. 
 
__________ 
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 KRF § 16   
 

Personliga ombud i Lindesbergs kommun 
 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar 
för informationen. 
 
Ärendebeskrivning  
 
Jessica Öhlund verksamhetschef vid socialförvaltningen 
informerar om att det finns två personliga ombud i Lindesberg. 
Sedan starten i höstas arbetar de med cirka 25 ärenden. De 
samarbetar med arbetsmarknadsenheten och psykiatrin. Mer 
information och kontaktuppgifter till de personliga ombuden 
finns på kommunens webbplats. 
 
Enhetschef för boendestöd Maria Arnesson kommer att delta 
vid nästa sammanträde och informera mer om de personliga 
ombuden.  

 
__________ 
Meddelas för åtgärd: 
Enhetschef boendestöd 
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KRF § 17 
 
Heltidsresan 
 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar 
för informationen. 
 
Ärendebeskrivning  
 
Jessica Öhlund verksamhetschef vid socialförvaltningen 
informerar om heltidsresan som är en överenskommelse mellan 
Sveriges Kommuner och Regioner samt fackförbundet 
Kommunal. Målet är att tillsvidareanställning på heltid ska vara 
det normala vid nyanställning och att redan anställda i högre 
utsträckning ska arbeta heltid. En handlingsplan har tagits fram 
och socialnämnden tog beslut om bemanningsekonomi den 19 
september 2019 § 88. I beslutet ingår att: 
 
- ”Anställa en projektledare under implementeringstiden och 

fram till årets slut år 2020. Schemaläggningsstrukturen och 
dess förändringar behöver sätta sig i organisationen 

- Införa 8 timmars vaken natt 
- Alla anställda med en sysselsättningsgrad över 50 % har nio 

fridagar på fyraveckor 
- Införa samplaneringsytor 
- Alla enhetschefer inom Socialförvaltningen utbildas i 

bemanningsekonomi.” 
 

Ökad kvalitet inom vård- och omsorg för den enskilde är i fokus. 
Stora rekryteringsbehov förväntas i hela välfärdssektorn 
framöver. Att kunna erbjuda heltid är viktigt för att vara en 
attraktiv arbetsgivare. Det är även en samhälls- och 
jämställdhetsfråga, då de flesta som arbetar inom vård och 
omsorg är kvinnor.  

 
__________ 
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KRF § 18 
 
Sammanträdestider 2020 
 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning 
fastställer sammanträdestider 2020 enligt förslag. 
 
Ärendebeskrivning  
 
Förslag till sammanträdestider 2020 
 
KRF  KRF arbetsutskott  
27 februari  4 februari 
22 april  2 april 
24 september 26 augusti 
16 december 9 november 
 
Kl. 14.00  Kl. 09.00 
 
 
__________ 
För kännedom: 
Ledamöter och ersättare KRF 
Förvaltningschef socialförvaltningen 
Verksamhetschef funktionsstöd 
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KRF § 19 
 
Övriga frågor 

 
• Representanter från Attention och RBU har träffat VD för 

Besök Linde AB på Energikällan för att fråga om möjligheter 
till aktiviteter där. Förslag till aktivitet är Energikällans 
vattengymnastik på måndagar kl. 10 (12 ggr under våren). 
Uppstart 30 januari 2020. Eventuellt finns även möjlighet till 
aktivitet på gym.  

 
• Fråga om verksamheten träffpunkt Linden som ska flyttas till 

Bergsparken i slutet av januari 2020. De som idag deltar i 
verksamheter på Linden och har svårt att ta sig till 
Bergsparken hänvisas till färdtjänst. Enhetschef Carin Neanro 
från socialförvaltningen kommer att delta på ett möte med 
träffpunkt Linden och informera om flytten till Bergsparken 
och hur man ansöker om färdtjänst hos Länstrafiken. 
 

• Synpunkter från föreningarna om att mer belysning behövs 
på Kungsgatan från Stadshotellet och söderut. 
Samhällsbyggnad Bergslagens app där man kan göra 
felanmälan, rapportera fel samt lämna in synpunkter kan 
laddas ner från Samhällsbyggnad Bergslagens webbplats. Den 
rekommenderas att användas av föreningarna för att delge 
ansvariga synpunkten. 
 
 

__________ 
För kännedom: 
Enhetschef Carin Neanro, socialförvaltningen 
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