
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Kommunalt råd för personer  Sammanträdesdatum 

med funktionsnedsättning  2022-06-01 
 
 

  
 

 
Plats och tid Lindesbergs IT-enhet, sammanträdesrum Bloggen och Messet,   

kl. 14.00-16.00 
 
Beslutande Bengt Storbacka, (S) ordförande 
 Bodil Larsson, RBU 
 Christina Wendin, Astma- och allergiföreningen 
 Chivan Omar, SRF 
 Göran Ahlner, D 
 Anders Moberg, HRF 
 Kristine Andersson, Region Örebro 
  
   
Övriga deltagande Erika Johansson, sekreterare 

Kristina Öster, kulturchef 
  
  
   
Utses att justera Christina Wendin, astma- och allergiföreningen 
 
Justeringens Lindesbergs kommunhus, 2022-06- 
plats och tid  
 
Underskrifter  Sekreterare ..................................................................... Paragraf  10-20  
  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 2022-06-01 
 
Datum för   Datum för 
anslags uppsättande 2022-06- anslags nedtagande  2022-07- 
 
Förvaringsplats 
för protokollet  Kommunkansliet  
 
Underskrift  ............................................................................................... 
  Erika Johansson 
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ÄRENDEN 

 
§ 10/22 Information från ordförande  

§ 11/22 Budget 

§ 12/22 Information om vallokaler och förtidsröstning 

§ 13/22 Trafikfrågor 

§ 14/22 Slingkollen – Hörselskadades Riksförbunds satsning på fler hörslingor 

§ 15/22 Lokaler för föreningsverksamhet när Sandströms avvecklas 

§ 16/22 Bokningssystem kommunens lokaler 

§ 17/22 Föreningsbidrag 

§ 18/22 Föreningsträffar 

§ 19/22 Träffpunkter 

§ 20/22 Övriga frågor 

 

_____________ 
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KRF § 10/22    
 
Information från ordförande  

 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning införde  
vid förra sammanträdet en stående punkt till varje sammanträde 
där viktiga, aktuella frågor för alla kommunens verksamheter kan 
tas upp. Punkten kallas Information från ordförande. 
 
Till dagens sammanträde informerar ordförande Bengt Storbacka 
bland annat kring utmaningar med att få tag på kompetent 
personal. Gällande sjuksköterskor och annan personal inom vård 
och omsorg är det kompetensbrist i hela landet. Därför är det 
mycket positivt att det är fler sökande till Lindeskolans vård- och 
omsorgsprogram till höstterminen.  
 
Ett särskilt boende med 60 platser kommer att byggas vid f.d. 
Stadsskogsskolan. 
 
Bengt nämner även utveckling av kollektivtrafiken med Region 
Örebro samt att kriget i Ukraina och prisökningar innebär 
utmaningar för kommunen.  
 
__________ 
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KRF § 11/22    
 
Budget 

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

 
Ordförande Bengt Storbacka informerar om budgetprocessen. Mål 
och budget 2023 samt verksamhetsplan 2024-2025 ska beslutas i 
kommunfullmäktige den 7 juni. Oppositionen har inte kommit in 
med budgetförslag ännu. Budgetförslaget från majoriteten har 
skickats till ledamöter och ersättare i KRF för synpunkter från 
intresseföreningarna. Förslaget innehåller bland annat satsningar 
på fiber, resursjobb och förebyggande arbete inom socialförvalt-
ningens verksamhetsområde.  
 
Synpunkt delges av representant från Synskadades riksförening. 
Man önskar att personer med synnedsättning som har hemtjänst 
ska få träffa samma personal i så stor utsträckning som möjligt, för 
att öka tryggheten för dem.  KRF anser överlag att det är viktigt 
med fast personal inom hemtjänsten, och att kunna minska antalet 
timanställningar.  
 
Synpunkt delges av representant för Hörselskadades riksförening 
om att man behöver bli bättre på att anpassa skolan för barn med 
hörselnedsättning. Fler klassrum behöver utrustas med hörslingor. 
 
Representant från Synskadades riksförening noterar att man i 
budgetförslaget skriver om personer med ”funktionsvariation”. 
Praxis är att man istället använder begreppet ”funktionsned-
sättning”.  
 
Ordförande tar med sig synpunkterna. 

 
__________ 
För åtgärd: 
Ordförande KRF Bengt Storbacka 
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KRF § 12/22    
 
Information om vallokaler och förtidsröstning 

 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen.  

 
Ärendebeskrivning 
 
Valkansliet informerar om att Valnämnden i Lindesberg den 31 maj 
tagit beslut om nedanstående vallokaler och lokaler för 
förtidsröstning samt deras öppethållandetider. 
 

Distrikt  Vallokal  Tid valdagen 11 sept 
Storå  Storåskolan  8-20  
Guldsmedshyttan  Hagabackens skola  8-20  

  Ramsberg  Ramsberg 
församlingsgård  

8-13, 16-20  

Gusselby  GHF-lokalen  8-13, 16-20  
Linde norra  Lindbackaskolan; 

gradängen  
8-20  

Linde  Lindbackaskolan; 
matsalen  

8-20  

Linde Mellersta  Lindeskolan; 
Kulturum  

8-20  

Lindesberg Västra  Lindeskolan; aulan  8-20  
Lindesberg Sydöstra  Björkhagaskolan; 

gymnastiksalen  
8-20  

Lindesberg Nordöstra  Björkhagaskolan; 
matsalen  

8-20  

Vedevåg  Vedevågs skola; 
matsalen  

8-20  

Frövi Östra  Fröviskolan; matsalen  8-20  
Frövi Västra  Fröviskolan; 

cafeterian  
8-20  

Fellingsbro Västra  Ekbackens skola; 
gymnastiksal  

8-20  

Fellingsbro Östra  Ekbackens skola; 
gymnastiksal  

8-20  

Rockhammar  Rockhammars 
sporthall  

8-13, 16-20  
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Plats för förtidsröstning Tid och datum 
Råsshallen, Guldsmedshyttan 

 
Öppet 5 till och med 10 september 
enligt följande: 
 
Måndag, onsdag, fredag och lördag 
kl. 10-14. Tisdag och torsdag kl 16-
19. 

Samlingslokal f.d. servicehuset 
Linden i Lindesberg 

Öppet 24 augusti till och med 11 
september enligt följande: 
 
Måndag-onsdag kl. 10-19.  
Torsdag kl. 10-17. Fredag kl. 10-18.  
 
Lördag 27 augusti kl.10-14.  
Söndag 28 augusti kl. 10-14 
Lördag 3 september kl. 10-17. 
Söndag 4 september kl. 10-14.  
Lördag 10 september kl. 10-17.  
Söndag 11 september kl. 8-20. 

Järnvägsstationen, Frövi Öppet 29 augusti till 9 september 
enligt följande: 

 
Måndag, onsdag, fredag kl. 16-19. 
Tisdag, torsdag och lördag kl. 10-14 

Samlingslokal Ekbackens skola, 
Fellingsbro 

Öppet 29 augusti till 9 september 
enligt följande:  
Måndag, onsdag, fredag kl. 16-19. 
Tisdag och torsdag kl. 10-14 

Lindeskolan (Begränsat tillträde för 
allmänheten) 7 september kl. 9-14 

Anstalten Hinseberg (Begränsat tillträde för 
allmänheten) 7 september kl. 8-15 

 
En del lokaler har bytts ut sedan föregående val. En viktig orsak till 
detta har varit att få utökat utrymme och förbättrad tillgänglighet. 
 
__________ 
För kännedom: 
Valsamordnare 
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KRF § 13/22    
 
Trafikfrågor 

 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning skickar 
synpunkterna vidare till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Önskemål om handikapparkering på Kungsgatan vid bankomaten. 
Synpunkten skickas vidare till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen. 
 
Önskemål om handikapparkering utanför vårdcentralen i Frövi. 
Synpunkten skickas vidare till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen. 
 
Önskemål om ledljus som kantmarkering längs Strandpromenaden 
i Lindesberg. I första hand på kyrkbryggan samt på bryggan vid 
Gåsen bostadsområde. Synpunkten skickas vidare till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 
 
__________ 
Delges: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen  
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KRF § 14/22    
 
Slingkollen – Hörselskadades Riksförbunds satsning på 
fler hörslingor 
 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

  
Representant för Hörselskadades riksförbund (HRF) informerar om 
HRF:s projekt Slingkollen. Det är en satsning på fler och bättre 
hörslingor i landets kommuner. Vid kontroll i Lindesberg har man 
upptäckt att hörslingor saknas eller fungerar dåligt i flera lokaler. 
Bland annat i Lindesbergs kyrka.  

 
 

__________ 
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KRF § 15/22    
 
Lokaler för föreningsverksamhet när Sandströms 
avvecklas 
 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kulturchef Kristina Öster informerar om att Sandströms lokaler på 
Banvägen i Lindesbergs ska avvecklas. 
 
Tillväxtförvaltningen har haft ett informationsmöte med de 
föreningar som idag har lokaler i Sandströms. Där har man bett  
om att få in information från föreningarna om vilka lokalbehov man 
har.  Dialog med de enskilda föreningarna pågår nu kring att hitta 
alternativa lokaler. Ett mål är att kunna samnyttja kommunens 
lokaler bättre. Positivt är att flera föreningar tar egna initiativ. 
Ingen förening kommer att bli av med sin lokal på Sandströms 
innan man har funnit en alternativ lokal att använda istället. 
 
KRF framför önskemål om ett allaktivitetshus där alla föreningar 
kan samlas. 

 
   

  
__________ 
För kännedom: 
Kulturchef Kristina Öster 
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KRF § 16/22    
 
Bokningssystem kommunens lokaler 
 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning  
 
Ärendebeskrivning 
 
Det nya boknings- och bidragssystemet (Rbok) kommer tas i drift 
till hösten. Systemet ersätter tidigare system och är heltäckande. 
Det betyder att man i Rbok kan både boka lokaler, betala och söka 
bidrag i samma system. För att kunna använda systemet behöver 
föreningarna först registrera sig i Rbok. Det gör man på 
kommunens webbplats www.lindesberg.se 
 
__________ 
För kännedom: 
Kulturchef Kristina Öster 
Fritidskonsulent Jonas Andersson 
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KRF § 17/22    
 
Föreningsbidrag 
 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kulturchef Kristina Öster informerar om regler och villkor för 
föreningsbidrag. Ideella föreningar som uppfyller de allmänna 
villkoren för att motta bidrag kan söka föreningsbidrag. Bidrag till 
ideella föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet är 
prioriterade. Det finns sex stycken bidragsformer i kommunen: 
aktivitetsbidrag, bidrag till kultur och fritidsarrangemang, bidrag 
för social verksamhet, driftsbidrag, investeringsbidrag samt stöd till 
studieförbund. 
 
Ansökan om bidrag kan göras digitalt i Rbok boknings- och 
bidragssystem som finns på kommunens webbplats 
www.lindesberg.se 

 
__________ 
För kännedom: 
Kulturchef Kristina Öster 
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KRF § 18/22    
 
Föreningsträffar 
 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Kulturchef Kristina Öster besvarar övrig fråga från förra 
sammanträdet med KRF om föreningsträffar.  
 
På grund av pandemin har föreningsträff för alla sorters föreningar 
i Lindesbergs kommun inte kunnat genomföras som planerat. Den 
senaste träffen var inplanerad till oktober 2021 men blev tyvärr 
inte av. Förhoppningen är att nästa föreningsträff kan genomföras i 
höst.  
 
__________ 
För kännedom: 
Kulturchef Kristina Öster 
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KRF § 19/22    
 
Träffpunkter 
 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Vid senaste arbetsutskottet med KRF togs önskemål om träffpunkt  
i centrala Lindesberg liknande den som anordnas i Nora. 
 
I Nora samarbetar föreningsliv och Nora kommun med flera om att 
anordna Träffpunkt Äntligen Måndag. Det är en mötesplats främst 
för äldre. Där säljs fika till självkostnadspris och man kan umgås. 
Träffpunkt Äntligen Måndag drivs i samverkan mellan föreningar 
som Röda korset, Väntjänsten och PRO samt Nora kommun och 
vårdcentral. 
 
I Lindesbergs kommun finns servicepunkter i Fellingsbro, 
Guldsmedshyttan, Ramsberg, Ullesätter och Vedevåg där man kan 
träffas under liknande förhållanden som i Träffpunkt Äntligen 
Måndag. I centrala Lindesberg finns inget motsvarande. Kulturchef 
Kristina Öster och ordförande Bengt Storbacka delges program från 
Träffpunkt Äntligen Måndag och är positiva till om föreningarna i 
Lindesberg går samman och tar initiativ till att föreslå något 
liknande. 
 
__________ 
För kännedom: 
Kulturchef Kristina Öster 
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 KRF § 20/22 
 
Övriga frågor  

 
Inga övriga frågor ställs vid sammanträdet. 

 
 
__________ 
 


