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KPR § 8/20    
 
Seniorkollo 
 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.  
  
Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningschef för socialförvaltningen Madde Gustavsson 
informerar om sommaraktiviteten seniorkollo som Kommunala 
Pensionärsrådet varit delaktigt i att planera inför och genomföra. 
Seniorkollot hölls på Åkerby Herrgård 17-21 augusti och ett 
tjugotal seniorer i åldrarna 70 till 95 år deltog från norra, södra  
och centrala delarna av kommunen.  
 
Deltagarna i seniorkollot var mycket nöjda med arrangemanget 
som man ansåg var välplanerat och med fantastisk personal på 
plats. Aktiviteterna på kollot var mycket uppskattade av deltagarna. 
Bland annat erbjöds föreläsningar, underhållning, balansträning, 
morgongymnastik och tipspromenader. Alla deltagare uppgav att 
man gärna skulle vilja delta i seniorkollo igen och hoppas att det 
kommer anordnas som återkommande aktivitet varje sommar.  
 

 
__________ 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 
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KPR § 9/20    
 
Budgetprocessen 
 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen. 
  
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Irja Gustafsson informerar om budgetprocessen och 
hur den påverkas av coronapandemin och aktuella statsbidrag. 
Budgeten kommer tas upp för beslut i kommunfullmäktige i 
december.  

 
 
__________ 
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KPR § 10/20    
 
Information från verksamheten 

 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen. 
  
Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningschef för socialförvaltningen Madde Gustavsson 
informerar om att man inom avdelning för vård och omsorg  
lyckats förhindra att covidsmittan tagit sig in på särskilda  
boenden igen sedan utbrottet i april.  
 
Folkhälsomyndigheten har meddelat att besöksförbudet på 
särskilda boenden ska upphöra den första oktober. Därför har nya 
rutiner gällande besök tagits fram för berörda verksamheter, där 
det poängteras att man behöver fortsätta hålla i och hålla ut. 
Verksamheterna fortsätter noggrant att följa Folkhälso-
myndighetens rekommendationer. Strikta förhållanden kommer  
att råda för att hindra risk för smittspridning av covid-19. Det är 
viktigt att sprida information om de nya besöksrutinerna på 
särskilda boenden och att skapa förståelse för att de behöver 
respekteras och hållas. 
 
__________ 
För kännedom: 
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KPR § 11/20    
 
Trafikfrågor   

 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen  

 
Ärendebeskrivning 
 
Infrastrukturansvarig Charlotte Lindström från näringslivsenheten 
på tillväxtförvaltningen presenterar sig. Hon har det övergripande 
ansvaret för det strategiska arbetet med infrastruktur 
(kommunikationer) i Lindesbergs kommun och samverkar med 
externa parter som Regionen och Trafikverket samt internt med 
förbund och förvaltning. Just nu arbetar hon bland annat med: 

• Frövi verksamhetsområde, med eventuellt anslutande 
järnväg, tillsammans med Trafikverket och Regionen 

• Inspel till ny länstransportplan, tillsammans med 
kommunerna i norr – även nationell plan på gång 

• Planering av kommande satsningar på gång- och 
cykelvägnät. 

 
Frågor om utveckling av busstrafik diskuteras. Busstrafiken norrut 
från Lindesberg med de försämringar som Länstrafiken beslutat 
ska träda i kraft år 2022 är ett stort problem. Försämringarna 
kommer bland annat kunna innebära svårigheter för anställda att 
ta sig till sina arbeten, för elever att ta sig till skolan och för sjuka 
att ta sig till vården.  

 
 

__________ 
För kännedom: 
Infrastrukturansvarig 
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KPR § 12/20    
 
Vattenskoterkörning 

 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen. 
  
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Irja Gustafsson informerar kring gällande föreskrifter 
om användning av vattenskoter i Örebro län. Lindesbergs kommun 
har en dialog med polisen hur efterlevnaden av föreskrifterna ska 
kunna hållas. En ändring i de lokala föreskrifterna diskuteras också 
med Länsstyrelsen.  

 
 

__________ 
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KPR § 13/20    
 
Övriga frågor 

 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen. 
  
Ärendebeskrivning 
 

• SPF Löa Storå lämnar rapport om föreningens aktiviteter 
under sommaren. 

• SPF Löa Storå förmedlar fråga från Väntjänsten om 
ledsagare nu får följa med till vårdmottagningar mm. 
Förvaltningschef för socialförvaltningen tar med sig frågan. 

• SKPF tar upp frågan om stigen i Kilskogen i Frövi. Det är en 
naturstig med biotoppskyddad yta. Där finns spångar som 
behöver lagas. Frågan skickas till Fastigheter i Linde AB 
(FALAB) om hur man går vidare med detta eftersom de har 
naturvårdsavtalet för naturstigen. 

• Sven-Erik Larsson, socialnämnden, frågar om Fjärilsstigen 
längs Munkhyttebäcken och skötsel av den. Ordförande Irja 
Gustafsson stämmer av med Samhällsbyggnad Bergslagen 
och får svaret att Fjärilsstigen är en naturstig i Munkhyttans 
naturreservat och det är kommunekolog Ingrid Andrén som 
ser till att skyltar mm. ombesörjes och eventuell sly tas bort 
där. Men eftersom det är en naturstig ska den vara så 
naturlig som möjligt. 

• PRO Lindesberg presenterar önskemål om sittbänkar under 
taket längst ut på kyrkbryggan i Lindesberg.  

• PRO Lindesberg påtalar problem och klagomål kring hög 
musik från ungdomars EPA-traktorer. Ordförande Irja 
Gustafsson informerar om att frågan behandlas tillsammans 
med skola, ungdomspolis och socialförvaltning. 

• PRO Lindesberg påtalar önskemål om busshållplats vid nya 
vårdcentralen på Banvägen i Lindesberg. Ordförande Irja 
Gustafsson informerar om att stadstrafiken planeras att 
ändras sommaren 2021 och tar med frågan till den 
planeringen. 

• PRO Lindesberg frågar om bangården i Lindesberg. Frågan 
skickas vidare till infrastrukturansvarig. 

 
__________ 
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