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KPR § 20/22 

Information från webbsamordnare om tillgänglighet på 
webben 

Beslut  

Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Webbsamordnare Lena Åström informerar om tillgänglighet på 
Lindesbergs kommuns webbplats lindesberg.se. Krav på tillgänglighet 
finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. På 
lindesberg.se finns en tillgänglighetsredogörelse och information om 
hur kommunen arbetar med tillgänglighet på webben. Sitevision är det 
system som används. Genom verktyg i Sitevision får Lena regelbunden 
tillgänglighetskontroll för webbplatsen. 

Lindesbergs kommun har cirka 25 redaktörer som publicerar 
information på kommunens webbplats. De ansvarar gemensamt för att 
se till så att informationen som publiceras är tillgänglig och följer regler 
om klarspråk. De ska skriva enkelt och begripligt så att alla förstår. 
Följsam design används, vilket betyder att det ska gå bra att använda 
olika enheter för att ta del av innehållet; mobil, padda eller dator. På 
webbplatsen finns möjlighet till uppläsning och översättning till andra 
språk.  

Funka är en organisation som arbetar med tillgänglighet inom digital 
offentlig service. De testar bland annat tillgängligheten på offentliga 
webbplatser. Vid årets test klarade 130 av 1785 webbplatser testet. 
Lindesbergs kommuns webbplats är en av dem som klarade de utvalda 
testerna.  

__________ 
För kännedom:  
Webbsamordnare Lena Åström 
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KPR § 21/22    
 
Dialog med civilsamhället – främja äldres hälsa och motverka 
ensamhet 
 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.  
  
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 civilsamhället 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. Sex 
föreningar är beviljade belopp på cirka 120 000 kr. Finansiering för till 
exempel 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. 
 
Uppföljning kommer ske sista mars 2023. 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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KPR § 22/22 
 
Information från ordförande om aktuella ärenden i kommunstyrelse 
och nämnder  
 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.  
  
Ärendebeskrivning 
 
Kommunala Pensionärsrådet införde vid förra sammanträdet en 
stående punkt till varje sammanträde där viktiga, aktuella frågor för alla 
kommunens verksamheter kan tas upp. Under dagens sammanträde 
informerar ordförande samt förvaltningschef för socialförvaltningen 
bland annat om: 
 
• Energipriser och elförsörjning. Alla kommuner ska ha en planering 

för styrel, med vilka verksamheter som prioriteras i händelse av 
elbrist.  
 

• Förändring av Samhällsbyggnad Bergslagen från årsskiftet. 
 

• Planer på att använda Lindbackaskolan som allaktivitetshus. 
Samarbete mellan socialförvaltningen, barn- och 
utbildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen.  
 

• Ny lagstiftning 2024 om hur man ska arbeta med avfall. 
Närsortering av hushållsnära avfall såsom exempelvis plastpåsar 
och konservburkar i sopsorteringskärl. Det ska vara lätt att göra 
rätt. Källsorteringsstationer kan då tas bort, idag finns problem med 
mycket nedskräpning vid dem.  
 

• Projekt för nytt vård- och omsorgsboende samt korttidsboende för 
barn och unga LSS har startats upp. Vid före detta Stadsskogsskolan 
planeras för 60 platser, varav 20 korttidsplatser och resterande 
platser för vård och omsorg demensboende. Stora investeringar 
krävs. Styrgrupp är i gång och arbetsgrupper med deltagare från 
olika professioner och referensgrupper såsom KPR och föreningar 
kommer att startas upp. Projektet beräknas vara färdigställt 2025.  
 

• Utbyggnad kommer ske av äldreboendet Solliden i Frövi. 
 

__________ 
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KPR § 23/22    
 
Budgetprocessen 
 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen. 
  
Ärendebeskrivning 

 
Ordförande Bengt Storbacka informerar om budgetprocessen. Mål och 
budget 2023 samt verksamhetsplan 2024–2025 beslutades i kommun-
fullmäktige 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. Kommunen arbetar utifrån en 
styrmodell som ger mer flexibilitet så att pengarna snabbare kan följa 
behoven. Satsning på äldreboenden och förskolor behöver göras.  
Många priser har ökat, till exempel för mat, drivmedel och el. Drift- och 
underhållskostnader ökar.  
 
Budget 2023 och delårsrapporter 2022 finns publicerade på 
kommunens webbplats lindesberg.se. 

  
__________ 
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KPR § 24/22 
 
Kollektivtrafik 
 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.  
  
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Bengt Storbacka informerar kring kollektivtrafik och 
utmaningar med att få ihop helheten för regiontrafik. 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 skolskjuts-
kostnader. Arbete sker tillsammans med en konsult som tittar hur 
kommunen kan lösa problemen långsiktigt hållbart. Det handlar även 
till exempel om resor till daglig verksamhet och möjligheter med 
anropsstyrd trafik.  
 
__________ 
För kännedom: 
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KPR § 25/22    
 
Cykelråd 
 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen och skickar 
frågan vidare till Samhällsbyggnad Bergslagen.  
  
Ärendebeskrivning 
 
Förslag gavs tidigare i år vid sammanträde med KPR om att inrätta ett 
gång- och cykelråd. Deltagare skulle vara de som själva går och cyklar i 
kommunen. Samhällsbyggnad Bergslagens trafikingenjör Håkan Blaxmo 
har svarat att han ställer sig positiv till att ett cykelråd bildas och tycker 
KPR ska arbeta vidare med frågan.  
 
Ledamöter i KPR meddelar att intresse finns hos medlemmar i 
pensionärsföreningarna att delta i gång- och cykelråd. Ett gång- och 
cykelråd skulle till exempel kunna vara referensgrupp när arbete sker 
med fördjupande översiktsplaner och annan planering. Samhället 
behöver byggas så att det fungerar bra att cykla och gå. Utmaningar 
finns med elsparkcyklar och andra cyklar på gångbanor och trottoarer. 
Ledamot Lars Idstam från SPF seniorerna erbjuder sig att vara 
kontaktperson. KPR är positiva till att han går vidare och om möjligt 
arbetar tillsammans med Samhällsbyggnad och startar ett gång- och 
cykelråd. 
__________ 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnad Bergslagen 
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KPR § 26/22  

Belysning broarna vid Loppholmarna, Lindesberg 

Beslut  

Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen och skickar 
frågan vidare till Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Ärendebeskrivning 

Vid förra arbetsutskottet med KPR gavs synpunkt på att belysningen på 
och mellan broarna vid Loppholmarna i Lindesberg är otillräcklig. 
Många känner sig otrygga på cykel- och gångbanan där. Bättre 
belysning behövs för att öka tryggheten. 

__________ 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnad Bergslagen 
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KPR § 27/22   
 
Äldreombudsman 
 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen. 
  
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Bengt Storbacka frågar ledamöterna i KPR om de ser behov 
av att inrätta en äldreombudsman i kommunen. Fler och fler kommuner 
har tillsatt en äldreombudsman som tillvaratar äldres intressen. De 
fungerar som språkrör för personer som har synpunkter och behöver 
råd. En äldreombudsman är en sakkunnig person som kontinuerligt 
arbetar med frågor som rör äldre och hur man kan göra kommunen till 
en bättre kommun för äldre att bo i. Rollen äldreombudsman är inte 
samma sak som rollen anhörigstrateg. Anhörigstrateg är en lagstyrd 
verksamhet för alla inom socialförvaltningens område.  
 
Ärendet kommer tillbaka till KPR för fortsatt diskussion under nästa år. 
 
__________ 
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KPR § 28/22   
 
Hyresnivåskillnader på särskilda boenden 
 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen. 
  
Ärendebeskrivning 
 
Vid förra arbetsutskottet med KPR togs fråga upp om hyresskillnader 
mellan särskilda boenden (äldreboenden). Verksamhetschef för vård 
och omsorg Jessica Öhlund informerar om att det är kostnaden per 
kvadratmeter man utgår ifrån, vad det kostat per kvadratmeter att 
bygga huset från första början. Och eftersom den kostnaden skiljer sig 
åt blir det hyresskillnader. Det finns ett maxtak för hyra av boende 
(inklusive måltider) som är cirka 7500 kronor per månad. Alla boenden 
i Lindesbergs kommun likställs som likvärdiga boenden.  
 
__________ 
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KPR § 29/22   

Uppföljning Tallåsen 

Beslut  

Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid förra sammanträdet med KPR informerade ordförande Bengt 
Storbacka om brister som anmälts vid Tallåsen senaste åren och 
åtgärder för att komma till rätta med dem. Då uppföljning önskats 
informerar verksamhetschef för socialförvaltningens avdelning vård 
och omsorg Jessica Öhlund samt förvaltningschef för 
socialförvaltningen Madde Gustafsson om att arbetet med 
åtgärdsplanen för att förbättra kvaliteten fortsätter. Under de senaste 
veckorna har man haft anhörigträffar med hög närvaro och bra dialog. 
Anhöriga är positiva till det förbättringsarbete som pågår. Många goda 
exempel på ökad trivsel ges. Man ser samtidigt att det finns 
utvecklingsområden såsom till exempel att genomföra förbättringar 
kring kontaktmannaskap och genomförandeplaner. Uppföljning av 
åtgärdsplanen sker kontinuerligt på socialnämndens sammanträden. 

__________ 
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KPR § 30/22   

Uppföljning äldrelyftet 

Beslut  

Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid förra arbetsutskottet med KPR delgavs önskemål om detaljerad 
uppföljning av äldrelyftet. Verksamhetschef vård och omsorg Jessica 
Öhlund och förvaltningschef för socialförvaltningen Madde Gustafsson 
informerar om vad som gjorts: 

- Höjt nattbemanningen på vissa av särskilda boenden för att
förbättra kvalitet för de äldre.

- Organiserat larmorganisation inom hemtjänsten. Säkerställa att alla
trygghetslarm fungerar och har god kvalitet.

- Demensteam
- Bemanningsenheten har förstärkts
- Implementering av IBIC arbetsmetod
- Lokal- och bostadsförsörjning
- Utökning av enhetschefer på Grönboda, Tallåsen och Ågården
- Digitaliseringsprojekt för rehab
- Resten fördelas ut i verksamheten utifrån det ansträngda läget med

covid kopplat till frånvaro av personal.

__________ 
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KPR § 31/22   

Uppföljning sommarkollo 

Beslut  

Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Verksamhetschef för vård och omsorg Jessica Öhlund ger uppföljning av 
årets sommarkollo för 70-plussare som hölls på Åkerby Herrgård i Nora 
under två perioder, 13–17 juni och 22–26 augusti. Det var 54 sökande, 
varav 40 erbjöds plats. En majoritet av deltagarna var kvinnor. I juni 
deltog fyra män och i augusti fem män.  

Pensionärsföreningarna har varit delaktiga i planering och hållit i en del 
aktiviteter på sommarkollot. Samverkan med föreningslivet är viktigt.  

Deltagarna uttrycker att deras förväntningar på sommarkollot 
uppfylldes. I en självskattning som genomförts efter sommarkollot har 
18 deltagare svarat att sommarkollot medfört förbättrad hälsa rent 
allmänt, 17 deltagare att de förbättrat sin fysiska hälsa och 20 deltagare 
att de förbättrat sin psykiska hälsa. På den viktiga frågan om upplevd 
ensamhet har 23 deltagare uppgett att sommarkollot förbättrat denna. 
Sammantaget har deltagarna varit väldigt nöjda med sin vistelse på 
sommarkollot.  

__________ 
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KPR § 32/22    
 
Övriga frågor 

 
 

• Fråga kring hemkörning av matlådor från kommunen och 
trygghetslarm. Svar: För hemkörning av matlådor behövs det 
biståndsbeslut. Trygghetslarm får man om man är 80 år och 
äldre utan biståndsbeslut.  

 
• Önskemål om fotpatrullerande polis. Ordförande Bengt 

Storbacka tar med önskemålet till Brottsförebyggande rådet. 
 

• KPR delges information om från SPF Löa Storå om 
genomförda sommaraktiviteter 2022 för Löa/Storådalen. 
Informationen bifogas protokollet.  

 
• Fråga om broschyr för sommaraktiviteter 2023. Frågan tas 

upp vid kommande sammanträde med KPR. 
 

• Fråga om hörapparater. Svar: hörselombud finns som kan 
hjälpa övrig personal med frågor. Arbetsterapeut Carin 
Neanro är kontaktperson.  

 
• Önskemål om bättre belysning vid Prästryggen i Frövi. 

Önskemålet skickas till Samhällsbyggnad Bergslagen. 
 
 

____________________ 
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