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ÄRENDEN 

 
§ 28/22  Trygghet för elever i skolan 

§ 29/22 Information om nytt särskilt boende och korttidsboende vid före detta 
Stadsskogsskolan 

§ 30/22 Information från ordförande – aktuellt från kommunstyrelse och nämnder 

§ 31/22 Information från socialförvaltningen 

§ 32/22 Budgetprocessen 

§ 33/22 Kollektivtrafiken 

§ 34/22 Förslag till sammanträdestider 2023 

§ 35/22 Information från Funktionshindrades intresseföreningar i Lindesbergs 
kommun (FIL) om tillgänglighetsvandring som genomfördes den 24 oktober 
på Kungsgatan i Lindesberg 

§ 36/22 Övriga frågor 

  

_____________ 
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KRF § 28/22    
 
Trygghet för elever i skolan 

 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Biträdande verksamhetschef för grundskolan Åsa Jönsson 
presenterar sig för KRF och informerar om hur barn- och 
utbildningsförvaltningen arbetar med trygghet i skolan. Varje skola 
har en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skolan 
går igenom vad som ska prioriteras för att se till att skolan blir en 
trygg plats för alla. Rektor ansvarar för att utredning sker om någon 
utsätts för kränkande behandling eller mobbning. Vårdnadshavare 
till både de utsatta och de som utsätter någon annan för mobbning 
kontaktas av skolan. Uppföljning sker men ibland återkommer 
problemen. Det är ofta samma elever som kränker. För att öka 
trygghet och minska förstörelse har socialpedagoger anställts bland 
annat på Storåskolan. Det finns vuxna att vända sig till på raster. 
Alla vuxna som arbetar på rasterna har särskild väst på sig för att 
eleverna lätt ska känna igen dem. 
 
Alla miljöer ska vara tillgängliga för alla elever. Vid behov tar 
skolorna hjälp av personer som kan visa hur man ska möblera 
klassrum till exempel för elever med hörsel-, synnedsättning eller 
annan funktionsvariation. Beroende på ålder och mognad får elever 
hjälp av vuxna med att ta föreskrivna läkemedel. Idag finns mycket 
bra teknik att tillgå, t.ex. för diabetiker med bevakning i telefonen.  
 
Filmer och kommentarer med kränkande innehåll sprids på sociala 
medier. Det sker främst i fria situationer och inte på skolan men 
sprids även där. Vårdnadshavare och skola, båda parter, behöver 
arbeta för att våra barn/elever använder telefonen på bra sätt så att 
de varken utsätter andra för kränkningar eller blir utsatta själva. 

 
Skolan arbetar med SKUA som står för språk och kunskaps-
utvecklande arbetssätt. Det handlar om att arbeta med språk och 
begrepp på bra sätt så att både språket och ämneskunskaperna 
utvecklas samtidigt. Det handlar inte om att använda ett enkelt 
språk, utan om att förtydliga och förstärka elevernas kunskaper om 
t.ex. ämnesspecifika ord och begrepp. Det gynnar både svenskfödda 
elever och elever med annat modersmål än svenska. 
__________ 
För kännedom: Biträdande verksamhetschef grundskolan Åsa Jönsson 
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KRF § 29/22   
 
Information om nytt särskilt boende och korttidsboende 
vid före detta Stadsskogsskolan 

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

 
Ordförande Bengt Storbacka och socialnämndens ordförande 
Mathz Eriksson informerar om att styrgrupp startats upp i det stora 
projektet nytt vård- och omsorgsboende samt korttidsboende för 
barn och unga LSS vid före detta Stadsskogsskolan i Lindesberg. En 
värdegrund håller på att arbetas fram. Det är mycket att planera för 
såsom exempelvis tillgänglighet, utemiljö och möjlighet till 
fritidssysselsättningar.  
 
Allt fler blir äldre och därmed blir det även fler som drabbas av 
demenssjukdomar.  Samtidigt är det svårt att rekrytera personal 
inom vård och omsorg. Det är viktigt att titta på hur ny teknik kan 
hjälpa till. Det finns till exempel golv som är gjorda så att man inte 
skadas så lätt om man faller. Sådana golv medför stora kostnader 
att lägga in, men också stora fördelar i form av minskat lidande och 
kostnader för dem som annars kunnat bli värre skadade. Det 
kommunala bolaget Fastigheter i Linde AB är det bolag som 
kommer att bygga det nya boendet, i tät dialog med 
socialförvaltningen.  

 
__________ 
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KRF § 30/22    
 
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: 
 

• Ny kommunstyrelse tillträder 1 januari 2023. Ny  
ordförande för Kommunstyrelsen blir Tomas Klockars (M) 
och han blir även ordförande för KRF. Tillväxtnämndens 
ordförande blir Tom Persson (SD), barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Lillemor Bodman (M) och 
socialnämndens ordförande Jari Mehtäläinen (SD). Bengt 
Storbacka (S) blir oppositionsråd. 
 

• Förändring av Samhällsbyggnad Bergslagen från årsskiftet. 
Bland annat så kommer lokal- och miljöservice ingå i 
kommunstyrelseförvaltningen, måltidsenheten. Park och 
idrottsanläggningar kommer in i tillväxtförvaltningen. 
Organisationsförändringen görs bland annat för att 
underlätta och skapa tydlighet för invånare och näringsliv. 
  

__________ 
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KRF § 31/22    
 
Information från socialförvaltningen 

 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen.  

 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Bengt Storbacka informerar bland annat kring hur 
pandemin har påverkat socialförvaltningens verksamheter och 
planer samt att stora satsningar görs på förebyggande arbete. Det 
planeras även för en satsning på språkombud. Flytten av daglig 
verksamhet från Vedevåg till Fellingsbro har gått mycket bra. 
Verksamheten behåller namnet Vågen daglig verksamhet. 
 
__________ 
 

.  
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KRF § 32/22    
 
Budgetprocessen 

 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ordförande Bengt Storbacka informerar om mål och budget 2023 
samt verksamhetsplan 2024–2025 som beslutades i kommun-
fullmäktige den 7 juni. Nya majoriteten inte gett något nytt besked 
om budgeten. Mycket pengar läggs på förebyggande arbete. Det är 
en stor utmaning med den åldrande befolkningen och att få tag på 
personal till vård och omsorg. Analysdagar kommer att genomföras 
i januari där även de kommunala bolagen deltar. Efter det börjar 
budgetförslag komma in och planeringen för ny budget startar. 
Ambitionen är att ha en ny budget klar i juni 2023. 
 
Stora kostnadsökningar väntas på grund av ökade elkostnader och 
hyreskostnader för egna lokaler. Drivmedelskostnader för att 
kunna köra kommunens bilar kommer också att öka. Kriget i 
Ukraina, inflationen, högre räntor och högre matkostnader 
påverkar också. 
 

 
__________ 
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KRF § 33/22    
 
Kollektivtrafiken 
 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Ordförande Bengt Storbacka informerar om att från och med  
12 december 2022 går skolskjutsbussar för gymnasieelever i stället 
för en del nedlagda busslinjer och kommunstyrelsen tar kostnaden. 
Men betydligt mer långsiktiga lösningar behövs. Kollektivtrafik-
myndigheten har varit tvungna att dra ner på linjenätet i länet på 
grund av stora underskott. Lindesbergs kommun har fått flera 
busslinjer indragna. Det handlar om busslinjer för bland annat 
Kopparberg, Usken, Gusselby, Grönbo och Finnåker. Kommunen 
har därför behövt göra ”brandkårsutryckningar” för att möjliggöra 
för invånare på landsbygden att kunna fortsätta ta bussen.  
 
Alla kommuner i länet behöver tillsammans diskutera med Region 
Örebro län hur man kan lösa utmaningarna med kollektivtrafiken. 
En del stora bussar går tomma. Länstrafiken erbjuder Närtrafik 
som kan beställas av invånare med längre än 1 km till närmaste 
busshållplats eller när trafikutbudet vid närmaste hållplats är 
begränsat. Men den är inte alltid ett praktiskt gångbart alternativ 
för busspendlare till och från arbete eller skola då den bara finns 
under begränsade tider på dagen och ibland medför långa omvägar 
och väntetider. 

 
  
__________ 
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KRF § 34/22    
 
Förslag till sammanträdestider 2023 
 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
förslaget till sammanträdestider 2023 och tar upp ärendet igen för 
beslut i vid första sammanträdet 2023. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning ska besluta 
om förslag till sammanträdestider för 2023.  
 
KRF KRF arbetsutskott  
22 mars 8 mars  
31 maj 16 maj  
11 oktober 27 september  
13 december 29 november  
 
Kl. 14.00 Kl. 15.00  
 

 
__________ 
För åtgärd: 
Sekreterare KRF 
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KRF § 35/22    
 
Information från Funktionshindrades intresseföreningar 
i Lindesbergs kommun (FIL) om tillgänglighetsvandring 
som genomfördes den 24 oktober på Kungsgatan i 
Lindesberg 
 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Christina Wendin från Astma och allergiföreningen informerar om 
att Funktionshindrades intresseföreningar i Lindesbergs kommun 
(FIL) genomförde tillgänglighetsvandring på Kungsgatan i 
Lindesberg den 24 oktober. Under tillgänglighetsvandringen fann 
man problem med bland annat ojämnheter i marken på 
varuhallstorget och trottoarer längs Kungsgatan, samt på 
parkeringen vid kyrkan. FIL skickar synpunkterna från 
tillgänglighetsvandringen till Samhällsbyggnad Bergslagen och 
Christin Gimberger, samhällsplanerare på Samhälls-
byggnadsförvaltningen. Synpunkterna från tillgänglighets-
vandringen bifogas även protokollet. 

 
__________ 
För åtgärd: 
Sekreterare KRF 
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. 
 
Övriga frågor  

 
 

• Fråga togs upp på senaste arbetsutskottet med KRF om 
tillgänglighet för rörelsehindrade vid Masugnen (Komvux) i 
Lindesberg. Rektor för vuxenutbildningen Masugnen Catrine 
Eriksson har svarat att det på kommunens webbplats finns 
information om detta. https://www.lindesberg.se/bygga-bo-
och-miljo/bostader-och-offentliga-lokaler/offentliga-
lokaler/tillganglighet-i-kommunens-lokaler. Som det står 
där så finns det god framkomlighet för personer med rullstol 
och även permobil i alla Masugnens lokaler. Det går också 
bra att komma in i hissarna med rullstol eller permobil. Vid 
frågor går det bra att kontakta henne eller Pontus Östman på 
arbetsmarknadsenheten. 
 

• Fråga om hur mycket pengar i budgeten som går till 
hemtjänsten. Frågan skickas till socialförvaltningens 
verksamhetschef för vård och omsorg. 
 
 
__________ 
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