
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunalt råd för personer  Sammanträdesdatum 

med funktionsnedsättning au 2021-02-25 

 

  
 

 

Plats och tid Digitalt möte via Teams kl. 14.00-15.20 
 
Beslutande Bengt Storbacka, ordförande (S) 

Bodil Larsson, RBU 
 Christina Wendin, Astma- och allergiföreningen 

  
   
Övriga deltagande Erika Johansson, sekreterare 

Inger Österberg, verksamhetschef funktionsstöd  
Irene Eriksson, processledare ny högstadieskola 

   
  
   
Utses att justera Christina Wendin, Astma- och allergiföreningen 
 
Justeringens Lindesbergs kommunhus, 2021-03-04 
plats och tid  

 
Underskrifter  Sekreterare ..................................................................... Paragraf  1-5  
  Erika Johansson 
 
 Ordförande …………………………………………............ 
  Bengt Storbacka  
 
                                         
 Justerare ....................................................................……. 
        Christina Wendin, Astma- och allergiföreningen 
 

ANSLAG – BEVIS  
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ  Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning 
 
Sammanträdesdatum 2021-02-25 
 
Datum för   Datum för 
anslags uppsättande 2021- anslags nedtagande   
 
Förvaringsplats 
för protokollet  Kommunkansliet  
 
Underskrift  ............................................................................................... 
  Erika Johansson 
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ÄRENDEN 

 

§ 1/21 Budget 

§ 2/21 Coronasituationen 

§ 3/21 Lindbackaskolan  

§ 4/21 Information om eventuellt besök 2021 av Länsstyrelsens samordnare för 
jämställdhet, föräldraskapsstöd och funktionshindersfrågor 

§ 5/21 Övriga frågor 

 

_____________ 
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KRF § 1/21    
 

Budget  
 

Beslut 

 

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen.  
 

Ärendebeskrivning 

 

Ordförande Bengt Storbacka informerar om årets budgetprocess 
och den pågående investeringsanalysen samt lokaliserings-
utdedningen för socialförvaltningen. Det finns behov av renovering 
av bl.a. Sollidens äldreboende i Lindesberg och av en del grupp-
bostäder. Projekt Framtidens stadsdel i Hagabergsområdet i 
Lindesberg pågår. Att få fler ungdomar med funktionsnedsättning i 
arbete är en viktig fråga. Målet är att besluta om en rambudget i 
juni.  
 
Preliminärt bokslut för 2020 ger ett resultat på ungefär plus minus 
noll. Verksamheterna har påverkats av corondapandemin. Statliga 
bidrag har kommit in extra under hösten. Från 2021 har ett årligt 
permanent resurstillskott för att stärka äldreomsorgen införts 
vilket för Lindesbergs kommun betyder cirka 11 miljoner kronor.  
  
 
__________ 
För kännedom: 
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KRF § 2/21    
 

Coronasituationen  
 

Beslut 

 

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen.  
 

Ärendebeskrivning 

 

Verksamhetschef för socialförvaltningens avdelning funktionsstöd 
Inger Österberg informerar om coronasituationen. Funktionsstöd 
har klarat sig väl undan covidsmitta. Under det år som 
coronapandemin pågått har smitta förekommit i två 
assistansgrupper och på ett gruppboende, men bara några få 
boende och medarbetare har drabbats. För de enskilda har alla 
former av aktiviteter varit begränsade och daglig verksamhet har 
haft begränsad omfattning. Arbetsledare för daglig verksamhet har 
varit på plats i boendena istället. En utsatt grupp när aktiviteter 
begränsats är de som bor i egna boenden. Risk för isolering av 
funktionshindrade.  
 
Avdelningen för vård och omsorg har haft ett besvärligare 
smittoläge än funktionsstöd och är den verksamhet som varit värst 
drabbad. Smitta har förekommit på några särskilda boenden både 
under förra våren och i höstas. Även inom hemtjänsten har några 
fall förekommit. De senaste veckorna har inga fall rapporterats, 
men nu i veckan har en personal bekräftats positiv. Flertalet på 
kommunala boenden har fått två doser vaccin mot covid-19, inom 
funktionsstöd rullar vaccineringen också på enligt plan.  
 
Socialförvaltningen får in många orosanmälningar just nu. 
Pensionärernas RiksOrganisation (PRO) rapporterar ökad 
ensamhet för äldre i samband med pandemin.  
 
Ordförande Bengt Storbacka tillägger att i övrigt har besöks-
näringen och restauranger i kommunen drabbats hårt ekonomiskt 
av pandemin. Industrin och handeln har inte påverkats på samma 
sätt. Fler handlar lokalt. 
 
__________ 
För kännedom: 
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KRF § 3/21    
 

Lindbackaskolan  
 

Beslut 

 

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen.  
 

Ärendebeskrivning 

 

Processledare Irene Eriksson informerar om den nya högstadie-
skolan Lindbackaskolan som till hösten 2021 kommer ersätta 
Stadsskogsskolan. Lindbackaskolan består av fem hus, varav tre 
blev klara i årsskiftet. Grundsärskolan har flyttat in i två plan i ett 
av husen, det som ligger närmast Brotorpsskolan. Där går elever 
som tidigare gått på Kristina- eller Brotorpsskolans särskola. I 
höstas fick eleverna komma på besök i nya skolan och lära känna 
miljön. Hela flytten av särskolan har gått väldigt bra. Till hösten 
kommer även elever från Björkhagaskolan, Tuvan och C 13 att 
flytta in. Matsalen är också klar och eleverna från Brotorpsskolan 
äter där nu liksom nästan alla elever från särskolan. En stor och 
liten matsal finns. I den lilla matsalen äter särskolan och autism-
klasserna men de har även möjlighet att äta i den stora matsalen.  
 
En del mindre kompletteringar av möbler och lösningar för ytter-
dörrar har skett under våren. Även måltidsenhetens storkök  har 
flyttat in vid årsskiftet och där lagas mat till både skola och hem-
tjänst.  
 
Lindbackaskolan ska vara så tillgänglig för alla som möjligt och en 
tillgänglighetsexpert har varit med och granskat detta. Man har 
arbetat med färgsättning för att man lättare ska kunna orientera sig 
i lokalerna. Det är målat kring dörrar så att t.ex. dörrfoder avviker i 
färg från vägg och dörr så att det är lätt att se var man ska gå in och 
ut. Symboler som man arbetar med i särskolan finns i hela skolan, 
t.ex. för toaletter och omklädningsrum. Detta underlättar också för 
att elever från särskolan ska kunna delta i vissa ämnen i andra hus. 
Särskolan och autistklasserna har tillgång till ett eget gym. Det finns 
höj- och sänkbara arbetsbord i alla specialklassrum. Alla 
omklädningsrum på skolan har handikapptoalett med dusch.  
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Skoltransport med specialfordon har en egen slinga från 
Fotbollsgatan. Personalen i särskolan och autismklasserna kan lätt 
se genom fönstren i särskolan när specialfordonen kommer. 

 
Tillgänglighetsrådet (max fem deltagare) bjuds in till 
Lindbackaskolan för att se särskola, autismklassrum, matsal och 
slöjdsalar. Irene Eriksson återkommer med förslag på tidpunkt.  
 
 
__________ 
För åtgärd: 
Processledare Irene Eriksson 
 
För känndedom: 
Tillgänlighetsrådet 
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KRF § 4/21    
 

Information om eventuellt besök 2021 av 

Länsstyrelsens samordnare för jämställdhet, 

föräldraskapsstöd och funktionshindersfrågor 
 

Beslut 

 

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning bjuder in 
Länsstyrelsens samordnare för jämställdhet, föräldraskapsstöd och 
funktionshindersfrågor till något av rådets sammanträden under 
2021.  

 
Ärendebeskrivning 

 

Ordförande Bengt Storbacka informerar om eventuellt besök 2021 
av Länsstyrelsens samordnare för jämställdhet, föräldraskapsstöd 
och funktionshindersfrågor. 
 
 
 
__________ 
För åtgärd: 
Ordförande KRF 
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KRF § 5/21    
 

Övriga frågor  
 

• Synpunkt på att det är problem med tillgängligheten vid 
Lindesbergs vårdcentral (Bergsparken) i omklädesrum och 
duschar vid sjukgymnastiken. Bodil Larsson och Christina 
Wendin kontrollerar hur det ser ut och frågan återkommer 
vid nästa sammanträde med KRF. Tidigare inskickade frågor 
till Region Örebro kring tillgänglighet m.m. vid vård-
centralen saknar svar. Ordförande undersöker detta. 
 

• Synpunkt på att Strandpromenadens vägbelysning 
åtminstone den senast tiden har varit släckt på morgonarna 
runt kl. 05.30. Frågan skickas till Samhällsbyggnadsför-
valtningen Bergslagen. Samhällsbyggnad Bergslagens app 
för felanmälan är svår att hantera för personer med 
funktionsnedsättning. 

 
• Ordförande Bengt Storbacka föreslår att Tillänglighetsrådet 

till hösten genomför tillgänglighetsvandringar utanför 
Lindesbergs tätort, t.ex. i Frövi-Fellingsbro och Storå-
Guldsmedshyttan.  
 

• Verksamhetschef för socialförvaltningens avdelning 
funktionsstöd Inger Österberg informerar om att 
socialförvaltningen 11 februari 2021 beslutat om höjd 
dygnsavgift för korttidsplats enligt LSS, avgifter inom 
avdelningen för vård och omsorg samt funktionsstöd, 
kostavgifter inom funktionsstöds gruppboenden samt 
föreslagit kommunstyrelsen besluta om hyresavgifter för 
funktionsstöds gruppbostäder.  

 
• Socialnämnden beslutade 11 februari 2021 att seniorkollo 

för seniorer ska anordnas sommaren 2021 och att man ska 
göra en fristående utredning av aktivitetsdagar/kollo för 
enskilda inom verksamhet LSS. 

 
• Begäran om Syn- och hörselinstruktör har remitterats från 

kommunstyrelsen till socialnämnden och kommer tas upp 
för behandling senare i vår. 
 

• Motion från Vänsterpartiet om resor till daglig verksamhet 
behandlas. 
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• Ny brukarinflytandesamordnare (BISAM) i Örebro län som 

arbetar för att öka brukares och patienters inflytande och 
egenmakt i den psykiatriska vården samt samordnare för 
NSPH-nätverket i Örebro län.  

 
• Socialförvaltningens avdelning funktionsstöd ska börja 

samverka med en anhörigkonsulent som arbetar för hela 
länet. Inger Österberg bjuder in denne till sammanträde med 
KRF. 
 

• Sammanträdestider för KRF fastställdes vid senaste 
arbetsutskottet enligt tidigare utskickat förslag: 
 
KRF  KRF arbetsutskott  
25 februari 8 februari 
19 april  8 april 
21 september 10 september 
13 december 30 november 
 
Kl. 14.00  Kl. 09.00 
 
 

__________ 
 

 
 
 


