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ÄRENDEN 

 

§ 12/21 Godkännande av deltagande vid sammanträdet 

§ 13/21 Information från Funktionshindrades Intresseföreningar i Lindesbergs 
 kommun (FIL) om ledamöter från Hörselskadades förening 

§ 14/21 Information och dialog med valsamordnare Anna Lundström om val till 
 Riksdag, Region- och Kommunfullmäktige 2022 – tillgängliga vallokaler 

§ 15/21 Information om konsumentvägledning 

§ 16/21 Budget 2022 

§ 17/21 Verksamhetsförändringar inom socialförvaltningen 

§ 18/21 Återkoppling från tillgänglighetsvandring 21 september 2021 

§ 19/21 Återkoppling från Tillgänglighetsrådets besök på Lindbackaskolan  
12 oktober 2021 

§ 20/21 Lokalerna på Linden 

§ 21/21 Återkoppling från Synskadades förenings tillgänglighetsvandring i centrala 
Lindesberg 

§ 22/21 Lindesbergs biblioteks dörröppnare 

§ 23/21 Sammanträdestider 2022 

§ 24/21 Övriga frågor 

 

_____________ 
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KRF § 12/21    
 

Godkännande av deltagande vid sammanträdet  
 

Beslut 

 

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning godkänner 
att Anders Moberg och Inger Lindström deltar vid sammanträdet. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning ska 
godkänna deltagande av representanter från Hörselskadades 
förening i Örebro vid dagens sammanträde. 
 
__________ 
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KRF § 13/21    
 

Information från Funktionshindrades Intresseföreningar 

i Lindesbergs kommun (FIL) om ledamöter från 

Hörselskadades förening  
 

Beslut 

 

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen.  
 

Ärendebeskrivning 

 

Christina Wendin informerar om att styrelsen för Funktions-
hindrades intresseföreningar i Lindesbergs kommun (FIL) vid sitt 
nästa sammanträde planerar att välkomna Inger Lindström och 
Anders Moberg från Hörselskadades förening i Örebro som 
medlemmar. Eftersom de är bosatta i Lindesbergs kommun, som 
saknar egen förening för hörselskadade, kommer de bli valda som 
ledamot och ersättare i Kommunalt råd för personer med 
funktionsnedsättning på tidigare vakanta platser.  
 
__________ 
För kännedom: 
FIL 
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KRF § 14/21    
 

Information och dialog med valsamordnare Anna 

Lundström om val till  riksdag, region- och 

kommunfullmäktige 2022 – tillgängliga vallokaler  
 

Beslut 

 

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning 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 KRF Erika Johansson. Ärendet 
återkommer under 2022.  
__________ 
För kännedom: 
Valsamordnare 
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KRF § 15/21    
 

Information om konsumentvägledning 
 

Beslut 

 

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Lindesbergs kommuns konsumentvägledare slutar sin tjänst  
31 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/konsumentradgivni
ng.html 
 
 
__________ 
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KRF § 16/21    
 

Budget 2022 

 

Beslut 

 

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen. 
 

Ärendebeskrivning 

  

Socialchef Madde Gustafsson informerar att dialog om budget 2024 
har startats upp. I juni varje år beslutas budget för nästkommande 
år. Protokollsutdrag från Socialnämndens sammanträde den 18 
november 2021 § 173 - Mål och budget 2022-2024 för 
socialnämnden - Verksamhetsplan 2022 har bifogats kallelsen till 
dagens sammanträde.  
 
Vid investeringsdag i november gavs i uppdrag att se över 
investeringar i ett långsiktigt perspektiv. Aktuellt nu är att 
diskutera prioriteringar av kommande investeringar. Exempelvis 
behöver kommunen investera i äldreboenden, gruppboenden inom 
LSS, skolor, förskolor och VA-system. 
 
Socialförvaltningen ser behov av ett till äldreboende i centrala 
Lindesberg. Projektet Framtidens stadsdel Lindesberg, i 
Hagabergsområdet och på Björkhyttevägen, kommer beröra 
socialförvaltningen som idag har fem gruppbostäder inom LSS och 
ett korttidsboende i området.  
 
__________ 
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KRF § 17/21    
 

Förändringar inom socialförvaltningen 

 

Beslut 

 

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen. 
 

Ärendebeskrivning 

 

Socialchef Madde Gustafsson informerar om revidering av budget 
och politiska satsningar inom socialförvaltningen. Protokollsutdrag 
från Socialnämndens sammanträde den 28 oktober 2021 § 160 - 
Budget 2021 revidering tilläggsanslag, har bifogats kallelsen till 
dagens sammanträde. Beslutet behandlar det tilläggsanslag på 25 
miljoner som socialnämnden fått samt vad det ska användas till.  
 
Socialförvaltningen arbetar med nya projekt inom hälsofrämjande 
vård och omsorg samt inom avdelningen för individ och familj. Just 
nu arbetar man med att ta fram direktiv för projekten. Enheten 
barn och unga inom socialförvaltningen arbetar tvärstrukturellt 
tillsammans med tillväxtförvaltningen och skolan. Det är viktigt 
med ett långsiktigt perspektiv och att arbeta förebyggande 
tillsammans med andra förvaltningar.  
 
__________ 
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KRF § 18/21    
 

Återkoppling från tillgänglighetsvandring 21 september 

2021 

 

Beslut 

 

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tar upp 
ärendet igen vid nästa sammanträde. 
 

Ärendebeskrivning 

 

Den 21 september 2021 genomfördes tillgänglighetsvandring i 
Storå-Guldsmedshyttan, Frövi och Fellingsbro tillsammans med 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR). Sammanställning från 
tillgänglighetsvandringen har skickats till samtliga ledamöter och 
ersättare i KRF.  
 
En del synpunkter som togs upp i sammanställningen, t.ex. 
synpunkter på området kring ICA i Guldsmedshyttan, har nu 
åtgärdats i samband med att området färdigställs. 
Sammanställningen kan nu behöva diskuteras i respektive 
intresseförening. Därför beslutar KRF att ärendet ska återkomma 
vid nästa sammanträde och att man då ska bestämma vilka 
synpunkter från tillgänglighetsvandringen som är aktuella att gå 
vidare med.  
 
__________ 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
                                               Sammanträdesdatum 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning                               2021-12-13 

 

 Justerande  Utdragsbestyrkande 

10 

KRF § 19/21    
 

Återkoppling från Tillgänglighetsrådets besök på 

Lindbackaskolan 12 oktober 2021 

 

Beslut 

 

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen. 
 

Ärendebeskrivning 

 

Tillgänglighetsrådet gjorde besök på Lindbackaskolan 12 oktober 
2021. Sammanställning av synpunkter och iakttagelser från besöket 
skickades för åtgärd och besvarande till processledare Irene 
Eriksson. Sammanställningen och Irenes svar har skickats till 
ledamöter och ersättare i KRF. Det kvarstår inga frågetecken utan 
tillgänglighetsrådet är mycket nöjda med besöket och åter-
kopplingen från Irene. De önskar få göra uppföljande besök om ett 
par år. 
 
__________ 
För kännedom: 
Irene Eriksson, processledare  
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KRF § 20/21    
 

Lokalerna på Linden  
 

Beslut 

 

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen. 
 

Ärendebeskrivning 

 

Ett nytt system för bokningar av lokaler (och bidrag) ska införas 
2022. För att kunna använda det nya systemet behöver 
föreningarna först registrera sig 
https://www.lindesberg.se/uppleva-och-gora/boknings--och-
bidragssystem 
 
Bokningar i det nya systemet påbörjas med ansökan för 
säsongsbokningar 2022/2023 som ska lämnas i maj 2022.  
Till dess är går det bra att fortsätta boka via 
http://fri.lindesberg.se/bokning/ 
  
I Linden finns det en samlingslokal för cirka 30 personer 
bokningsbar via systemet. Två hörslingor finns att låna i biblioteket. 
 
För frågor kontakta fritidskontoret@lindesberg.se eller ring  
0581-811 66. 

 

__________ 
 

  

tel:0581-81166
tel:0581-81166
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KRF § 21/21    
 

Återkoppling från Synskadades förenings 

tillgänglighetsvandring i centrala Lindesberg 

 

Beslut 

 

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen. 
 

Ärendebeskrivning 

 

Chivan Omar från Synskadades riksförening informerar att de gjort 
en tillgänglighetsvandring i centrala Lindesberg i höstas med 
representanter från flera olika förvaltningar, t.ex. trafikingenjör 
från Samhällsbyggnad Bergslagen och stadsarkitekt. 
 
Under vandringen kontrollerades bland annat tillgängligheten för 
synskadade vid stationen, Kristinavägen, Flugparken, Kungsgatan, 
Norrtullstorget samt flera centrala platser. En vision man har är ett 
ledstråk i centrala Lindesberg, vilket även skulle gynna näringslivet. 
 
__________ 
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KRF § 22/21    
 

Lindesbergs biblioteks dörröppnare 

 

Beslut 

 

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning ger 
ordförande i uppdrag att ta synpunkten vidare. 
 

Ärendebeskrivning 

 

 Chivan Omar från Synskadades riksförening delger synpunkt om 
att dörröppnarna i Lindesbergs bibliotek inte är bra för synskadade 
eller rörelsehindrade. Huvudentrén har två dörrar efter varandra. 
När man ska in till biblioteket trycker man på dörröppnaren som 
hör till den yttre dörren för att öppna den dörren. Då kan man ta sig 
in en bit i entrén och trycka på dörröppnaren för nästa dörr, som 
öppnas mot dig när du är på väg in i biblioteket. Det innebär att 
man riskerar hamna i kläm mellan dörrarna och få en av dem på 
sig. Det borde istället vara skjutdörrar där för att minska 
skaderisken. 
 
 
__________ 
För åtgärd: 
Ordförande KRF 
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KRF § 23/21    
 

Sammanträdestider 2022 

 

Beslut 

 

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning fastställer 
sammanträdestider enligt förslag. 
 

Ärendebeskrivning 

 

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning ska 
fastställa sammanträdestider för 2022. 
 
KRF KRF arbetsutskott  
23 mars 9 mars kl. 09.30 
1 juni 19 maj kl. 15.30 
11 oktober 27 september kl. 09.30 
12 december 29 november kl. 09.30 
 
Kl. 14.00 Kl. 09.30 (obs! 19 maj kl. 15.30) 
 
 
__________ 
För åtgärd: 
Sekreterare KRF 
För kännedom: 
Ledamöter och ersättare i KRF 
Socialchef 
Verksamhetschef funktionsstöd 
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KRF § 24/21 

 

Övriga frågor  
 

• Ordförande påminner om Samhällsbyggnadsförvaltningens 
app som är utmärkt att anmäla fel och brister till. 
Exempelvis om det saknas belysning någonstans. 
https://www.lindesberg.se/kommun-och-
politik/kommunens-
organisation/samhallsbyggnadsforbundet-
bergslagen/enkelt-satt-for-dig-att-meddela-fel--brister-du-
upplever-i-den-offentliga-miljon  
Det går också bra att kontakta Servicecenter 0587-550040 
alternativ servicecenter@sbbergslagen.se  
 

• Vid senaste arbetsutskottet med KRF delgavs synpunkt  
om att det behövs kantmarkeringar längs gång- och 
cykelbanan längs strandpromenaden Lindesberg. 
Trafikingenjör Håkan Blaxmo vid Samhällsbyggnads-
förvaltningen svarar att det är Samhällsbyggnadsförbundet/ 
trafik som ansvarar för gc-banan längs strandpromenaden 
och att kontrastmålning ska ske 2022. 
 

• Det är lång väntetid att få hjälp med hörapparat och få svar 
på frågor från audiologiska kliniken (audionomen). 
Socialchef Madde Gustafsson tar med sig frågan. Madde 
uppmanar även till att använda 1177 vid klagomål och 
synpunkter, då får man återkoppling direkt därifrån. Det är 
viktigt att klagomål och synpunkter förs fram dit så att de får 
vetskap om problem mm. 

 
• Astma- och allergiföreningen nämner näringslivets 

engagemang i att ordna med flexibla leveranser av matlådor 
till äldre som ett mycket positivt initiativ.  
 
__________ 

 


