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ÄRENDEFÖRTECKNING 

 

 

§  18/21 Information och dialog med valsamordnare Anna Lundström om val till 

 riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022 – tillgängliga vallokaler 

 

§  19/21 Verksamhetsförändringar inom socialförvaltningen 

 

§  20/21 Stärkt äldreomsorg - uppföljning 

 

§  21/21 Dialog med civilsamhället - främja äldres hälsa och motverka ensamhet 

 

§ 22/21 Digital teknik gällande äldre, aktiviteter 

 

§ 23/21 Budgetprocessen 2022 

 

§ 24/21 Återkoppling från tillgänglighetsvandring 21 september 2021 

 

§ 25/21 Sammanträdestider 2022 

 

§ 26/21 Meddelanden 

 

§ 27/21 Övriga frågor  

 

 

_____________ 
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KPR § 18/21    

 

Information och dialog med valsamordnare Anna Lundström 

om val till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2022 – 

tillgängliga vallokaler  

 
Beslut  

 

Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen. Ärendet 
återkommer under 2022. 
  
Ärendebeskrivning 
 

Valsamordnare Anna Lundström informerar om lämpliga vallokaler och 
tillgänglighet vid valet till riksdag, region- och kommun-fullmäktige den 
11 september 2022. Vallokaler för nedanstående valdistrikt behöver 
ses över. Främst på grund av att en del lokaler inte längre är aktuella. 
Men även för att reformen med avskärmad plats för valsedlar innebär 
att större utrymme krävs. 
 
Förslag vallokaler 
Linde Västra: Lindeskolan – byte till Lindbackaskolan 
Linde Sydöstra: Björkens förskola – byte till Björkhagaskolans 
gymnastiksal 
Linde Norra: Stadsskogsskolan – byte till Brotorpsskolan 
Linde: Lindeskolan – byte till Lindbackaskolan 
Storå: Skolan, matsalen  - byte till gymnastiksalen 
Guldsmedshyttan: Hagabackens förskola - ev. byte till annan lokal 
Ramsberg: Skolan, matsalen – byte till annan lokal 
Gusselby, GHF-lokalen – ev. byte till annan lokal 
Rockhammar: Skolan – byte till annan lokal 
Vedevåg: Skolan, matsalen – byte till gymnastiksalen 
Fellingsbro Östra: Skolan, gamla gymnastiksalen – byte till annan lokal 
Fellingsbro Västra: Ekgården – ev. byte till annan lokal 
 

Förtidsröstning 
Lindesberg: Linden, biblioteket – byte till annan lokal? 
Storå: Grönboda – byte till annan lokal? 
Fellingsbro: Ekgården – byte till annan lokal? 
Frövi: Tallen – byte till annan lokal? 
 

Egna förslag och synpunkter från föreningarna välkomnas och kan 
lämnas till sekreterare för KPR Erika Johansson. Ärendet återkommer 
under 2022.  
__________ 
För kännedom: 
Valsamordnare 
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KPR § 19/21    

 
Verksamhetsförändringar inom socialförvaltningen 
 
Beslut  

 

Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.  
  
Ärendebeskrivning 

 

Verksamhetschef för avdelning vård och omsorg Jessica Öhlund 
informerar om förändringar rörande träffpunkter, dagrehab och 
demensdagvård. Träffpunkterna tas bort. Som ersättning till 
träffpunkterna arbetar man med att främja äldres hälsa och motverka 
ensamhet. Förebyggande arbete för att motverka ohälsa förstärks. 
Dagrehab har flyttats in till centrala Lindesberg och finns nu bara där. 
Komplement till dagrehab ryms inom ett projekt som kallas digital 
teknik gällande äldre. Dagdemensverksamheten upphör vid årsskiftet. 
 
__________ 
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KPR § 20/21    

 
Stärkt äldreomsorg - uppföljning 
 
Beslut  

 

Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.  
  
Ärendebeskrivning 

 

Vid sammanträdet med Kommunala Pensionärsrådet den 21 april 2021 
§ 8 redovisades fördelning av statsbidrag för stärkt äldre-omsorg, som 
beslutats vid sammanträde med socialnämnden den 15 april 2021 § 54. 
Statsbidraget uppgår till cirka 11 miljoner kronor under 2021.  
 
Verksamhetschef för avdelning vård och omsorg Jessica Öhlund 
informerar om att medlen har använts enligt den beslutade 
fördelningen. Exempelvis har nattbemanningen på vissa särskilda 
boenden höjts, larmorganisationen har förstärkts med två tjänster som 
ansvarar för att installera larm, kvalitetssäkring har skett, 
sjuksköterskeorganisationens vikariebudget har stärkts upp. 
Projektpengar till implementeringskostnad för att uppnå heltid som 
norm, verksamhetsanpassade scheman. Bemanningsenheten har 
stärkts. Deltidstjänst som kartlägger verksamhetens behov av lokaler 
har inrättats. Två heltidstjänster i rehab-projekt har tillkommit samt en 
samordnare för demensteamet. Projektledare för Individens behov i 
centrum (IBIC) anställs. Totalt är man nu uppe i cirka 11,3 miljoner 
kronor. 
 
__________ 
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KPR § 21/21 

 

Dialog med civilsamhället - främja äldres hälsa och motverka 

ensamhet  
 
Beslut  

 

Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.  
  
Ärendebeskrivning 

 

Enhetschef för rehabenheten och Fellingsbro hemtjänst Carin Neanro 
informerar om arbetet med att främja äldres hälsa.  
 
KPR, föreningar och andra verksamheter har bjudits in till dialogträffar 
under december 2021 för att se på gemensamma möjligheter att kunna 
samverka för att bidra till att skingra ensamhet hos äldre och främja 
hälsofrämjande aktiviteter. Det handlar om att utveckla fler tillfällen för 
äldre att kunna mötas. För att utveckla en god och jämlik hälsa bland 
invånarna i kommunen behövs flera olika insatser och många saker 
görs; en del handlar om strukturer och organisationer, en del saker 
handlar om aktiviteter och verksamheter, en del om kunskap och en del 
om förutsättningar etc. Där har alla en roll; regionen, kommunen, 
civilsamhället m fl. Tillsammans behöver vi hjälpas åt att inspirera och 
stödja utvecklingen för en jämlik hälsa och ett hälsosamt liv bland äldre.  
 
Tyvärr fick träffarna i Frövi och Fellingsbro ställas in pga sjukdom. I 
Storå genomfördes dialogträff den 14 december. Vid den träffen 
diskuterades bland annat frågan om vilket stöd som kan ges från 
kommunen till föreningarna, samt möjligheter till att hyra kommunens 
lokaler och ha gemensamma aktiviteter. Glädjande är att redan idag 
erbjuder föreningar och andra verksamheter många aktiviteter i 
Storåområdet.  
 
__________ 
För kännedom: 
Enhetschef för rehabenheten och Fellingsbro hemtjänst 
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KPR § 22/21    

 
Digital teknik gällande äldre, aktiviteter 
 
Beslut  

 

Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.  
  
Ärendebeskrivning 

 

Enhetschef för rehabenheten och Fellingsbro hemtjänst Carin Neanro 
informerar om projekt för aktivitet och träning för seniorer med hjälp 
av digital teknik. Komplement till rehab. Två arbetsterapeuter arbetar 
med projektet. Projektet startas fullt ut i januari 2022 och projekt-
medel finns till december 2023.  
 
Syftet med projektet är att öka möjlighet till aktivitet, delaktighet och 
gemenskap för att förebygga ohälsa. Samt skapa förutsättningar för den 
äldre att förlänga tiden att leva ett självständigt liv med bibehållen 
livskvalitet, hälsa och goda levnadsförhållanden. 
 
Målen med projektet är att bryta digitalt utanförskap. Att bryta/ minska 
risk för inaktivitet och ofrivillig ensamhet. Ge stöd i fysisk aktivitet och 
lotsa vidare.  
 
Planer och aktiviteter:  

• Ipad café 
• Låna en Ipad 
• Digitala träffar 
• Träning digitalt 
• Seniorsidan 

 
Lindesbergs kommuns webbplats kommer kompletteras med en 
”seniorsida”. 
 
Instagram: digitalaseniorerlindesberg 
Facebook: Digitala Seniorer i Lindesberg 
 
Återkoppling till KPR i slutet av 2022. 
 
__________ 
För kännedom: 
Enhetschef för rehabenheten och Fellingsbro hemtjänst 
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KPR § 23/21    

 
Budgetprocessen 2022 
 
Beslut  

 

Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.  
  
Ärendebeskrivning 

 

Ordförande Bengt Storbacka informerar om budgetprocessen där 
budget 2023 ska beslutas i juni 2022. En resursfördelningsmodell i 
vilken kommunens medel fördelas annorlunda kommer 2024. 
Investeringsanalys pågår.  
 
Satsning på samarbete mellan socialförvaltningen och tillväxt-
förvaltningen om breddad rekrytering pågår. Viktigt att fler invånare 
som till exempel har någon form av funktionsvariation eller som är 
långtidsarbetslösa kommer i arbete. Samarbetet har lett till att man 
kunnat sänka arbetslöshet och försörjningsstöd. Det finns en samsyn 
om att socialnämndens budget behöver ökas. Befolkningen blir äldre 
och färre är i arbetsför ålder. Det är en demografisk utmaning för 
Lindesberg liksom för många andra kommuner. Försörjningskvoten 
ökar. Satsningar görs på förebyggande arbete inom flera förvaltningar, 
särskilt inom barn- och utbildningsförvaltningen och social-
förvaltningens familjeenhet. Det är viktigt att ta hänsyn till 
socioekonomiska förhållanden. 
 
Samtliga verksamheter ska följa sina budgetramar. Socialnämnden har 
ett underskott på cirka 50 miljoner kronor. 25 miljoner kronor sköts till 
i somras. Barn- och utbildningsnämnden har ett underskott på cirka 17 
miljoner kronor. Statsbidrag har tillkommit under hösten. 

 

__________ 
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KPR § 24/21    

 
Återkoppling från tillgänglighetsvandring 21 september 2021 
 
Beslut  

 

Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.  
  
Ärendebeskrivning 

 

Den 21 september 2021 genomfördes tillgänglighetsvandring i Storå-
Guldsmedshyttan, Frövi och Fellingsbro tillsammans med Kommunalt 
råd för personer med funktionsnedsättning (KRF). Sammanställning 
från tillgänglighetsvandringen har skickats till samtliga ledamöter och 
ersättare i KPR. KPR överlåter till KRF att bestämma vilka synpunkter 
från tillgänglighetsvandringarna som man vill gå vidare med och skicka 
dessa för kännedom eller åtgärd till berörda. 
 

__________ 
För kännedom: 
KRF 
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KPR § 25/21    

 
Sammanträdestider 2022 
 
Beslut  

 

Kommunala Pensionärsrådet fastställer sammanträdestider för 2022 
enligt förslag.  
  
Ärendebeskrivning 

 

Kommunala Pensionärsrådet ska fastställa sammanträdestider för 
2022. 
 

KPR KPR arbetsutskott  
24 mars 10 mars 
3 juni 19 maj 
12 oktober 28 september 
14 december 30 november 
 
Kl. 14.00 Kl. 09.30 
 

__________ 
För åtgärd: 
Sekreterare KPR 
För kännedom: 
Ledamöter och ersättare i KPR 
Socialchef 
Verksamhetschef vård och omsorg 
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KPR § 26/21    

 
Meddelanden 
 
Beslut  

 

Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen och lägger 
meddelandet till handlingarna.  
  
Ärendebeskrivning 

 
Följande meddelas till Kommunala Pensionärsrådet: 
 

• Rapport om aktiviteter 2021 för att förhindra ensamhet bland 
äldre, Löa-Storåbygdens SPF 

 
 

__________ 
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KPR § 27/21    

 
Övriga frågor  

 
• Under årets sammanträden med KPR har SKPF haft synpunkt på att 

flera spångar i Kilskogen i Frövi behöver förbättras. 
Naturvårdsavtalet som gäller t.o.m. 2052 säger att 
Skogsvårdsstyrelsen sköter all växtlighet. Vad gäller spångarna så är 
dessa uppförda av kommunen. Frågan har tidigare skickats till 
kommunekolog Ingrid Andréen på Samhällsbyggnad Bergslagen 
som har svarat att marken tillhör Fastigheter i Linde AB (FALAB) 
och hänvisar SKPF till kommunens mark- och exploateringsingenjör.  

 
• Information om konsumentvägledning. Kommunens 

konsumentvägledare slutar sin tjänst den sista januari 2021. Till 
dess beslut om hur konsumentvägledning ska organiseras hänvisas 
allmänna frågor till Medborgarservice där det även finns möjlighet 
att träffa en person fysiskt: lindesberg.se/omsorg-och-
hjalp/medborgarservice. För digital vägledning: hallakonsument.se, 
eccsverige.se, konsumenternas.se.  
Det finns också råd att få genom PRO: 
https://pro.se/medlemsformaner/blimedlem/konsumentradgivnin
g.html 
 

• På senaste arbetsutskottet med KPR ställdes en fråga om 
parkeringsplatserna längs Banvägen i Lindesberg. Trafikingenjör 
Håkan Blaxmo på Samhällsbyggnad Bergslagen har svarat att det 
pågår ett arbete med att hitta en annan plats för att ersätta denna 
parkering. Backrörelserna ut på Banvägen är inte någon bra lösning 
och skapar med stor sannolikhet en del tillbud. Parkeringen är till 
stor del avsedd att användas som pendlarparkering, men då flera 
arbetsplatser finns i närområdet används den sannolikt som 
arbetsplatsparkering. 
 

• SPF seniorerna delger synpunkt på trafiksituationen på Kungsgatan 
framför Ågården i centrala Lindesberg. Trafikmätning har gjorts och 
visat på för höga hastigheter. SPF och PRO vill se åtgärd. Synpunkten 
skickas till trafikingenjör Håkan Blaxmo på Samhällsbyggnad 
Bergslagen. 

 
• På nästa sammanträde med KPR tas reglementet för KPR upp som 

ärende. 
____________________ 
 

   
 


