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KPR § 33/22 
 
Information från ordförande om aktuella ärenden i kommunstyrelse 
och nämnder  
 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.  
  
Ärendebeskrivning 
 
Kommunala Pensionärsrådet införde tidigare i år 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 KPR. 
 

• Stora utmaningar med att rekrytera personal. Både välfärden och 
industrin i kommunen behöver personal, bland annat till socialför- 
valtningen och satsningarna som görs på räk- och tomatodlingen i 
Frövi och anstalten Hinseberg. Idag arbetar 25% av den arbetsföra 
befolkningen i Sverige inom välfärden och bristen på arbetskraft 
innebär stora kompetensutmaningar inom välfärden i hela landet. 

 
• Lindesbergs kommun är näst bäst i länet och får pris för Bästa 

Tillväxt i 2022 års tillväxtindex för Örebro län. Enormt driv i 
kommunen med hela 44 företag som uppfyller alla tre kriterierna; 
nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året. Det 
är företaget Syna som varje år delar ut pris för Bästa Tillväxt till 
kommer där företagen växer bäst i sina län.  

 
• Förändring av Samhällsbyggnad Bergslagen från årsskiftet. Bland 

annat så kommer lokal- och miljöservice ingå i kommunstyrelse-
förvaltningen, måltidsenheten. Park och idrottsanläggningar 
kommer in i tillväxtförvaltningen. Organisationsförändringen görs 
bland annat för att underlätta och skapa tydlighet för invånare och 
näringsliv. 
 

• Detaljplanen för nya lägenheter vid Sjövallen i Frövi återremitterad 
för att politikerna vill få bättre beslutsunderlag. KPR önskar mer 
information om detta vid nästa sammanträde. 
 

__________ 
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KPR § 34/22    
 
Budgetprocessen 
 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen. 
  
Ärendebeskrivning 

 
Ordförande Bengt Storbacka informerar om mål och budget 2023 samt 
verksamhetsplan 2024–2025 som beslutades i kommunfullmäktige den 
7 juni. Nya majoriteten inte gett något nytt besked om budgeten.  
 
Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kan det bli några kärva 
år för kommunerna framöver. Det kan påverka Lindesbergs kommun så 
att man beslutar en budget i juni och sedan en tilläggsbudget senare 
under året. I början av 2023 kommer alla kommunala bolag och 
verksamheter träffas vid analysdagar. Efter det formas budgetar, så att 
budgetförslagen kan presenteras i maj och sedan beslutas i juni. Hänsyn 
behöver tas till ökade mat-, drivmedel- och energikostnader samt den 
ökade inflationen. Satsning behövs för nytt reningsverk med en kostnad 
på 230 miljoner. Stor kostnad kommer även för  underhåll och 
upprustning av infrastruktur, såsom för rör under marken. I Frövi 
behöver grundskolan och Solliden särskilda boende byggas ut. 
Socialförvaltningen har under några år haft för låg budget. De behöver 
anställa många fler på sikt, inte minst till det planerade nya särskilda 
boendet som ska byggas vid före detta Stadsskogsskolan. Christina 
Pettersson, SPF Löa Storå delger synpunkt om att demensvården 
behöver få mer resurser. 
 
Fokus och satsningar på förebyggande arbete. Bland annat håller 
Brottsförebyggande rådet på att göras om till ett råd som arbetar 
bredare med samverkan kring social hållbarhet. Planerad satsning på 
språkombud. Kvalitetsarbete påbörjat med språkstöd så att fler ska lära 
sig bättre svenska.  
 

  
__________ 
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KPR § 35/22 

Kollektivtrafik 

Beslut  

Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 

Vid förra sammanträdet med KPR informerade ordförande Bengt 
Storbacka kring kollektivtrafik och utmaningar med att få ihop helheten 
för regiontrafik. Problem under året när busslinjer dragits in och 
tidtabeller förändrats. Lindesbergs kommun är med och finansierar på 
olika sätt.  

Från den 12 december har nya busslinjer lagts ner. Bland annat i 
sydöstra kommundelen runt Finnåker och Grönbo, och även runt Usken 
och Fanthyttan. Kommunen har därför behövt göra en nödlösning igen 
och betala för buss för gymnasieelever och vissa arbetspendlare. Region 
Örebro har vid planering av hur busstrafiken ska knyta ihop länet inte 
riktigt sett var Lindesbergs kommun har sina stora behov av busstrafik 
såsom för skolelever och arbetspendlare till och från Lindesbergs 
lasarett, Meritor och andra större arbetsgivare. Det är Region Örebro 
som ansvarar för busslinjerna. Kommunen tar stort ansvar och har nu 
43 miljoner i kostnad för skolskjutsar. Det är inte hållbart och att börja 
bedriva linjetrafik är inte något kommunen ska göra. Kommunerna i 
länet tillsammans med Region Örebro behöver istället se över hur man 
kan jobba smartare med planeringen av bussar. Idag går många stora 
bussar tomma. 

__________ 
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KPR § 36/22    
 
Belysningsprogram 
 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen. 
  
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Bengt Storbacka informerar om att Samhällsbyggnad 
Bergslagen under 2023 kommer att ta fram en underhållsplan för 
belysning och efter det se om ett program för att hantera gatu-
belysningen i ska köpas in. Idag används ett system som heter 
Infracontroll. Det är ett ärendehanteringssystem för felanmälan,  
men det är för all gatuverksamhet. Ärendet återkommer till KPR 
kommande år. 
 
Lindesbergs kommun deltar i projektet Styrel där man prioriterar var 
elen behövs bäst i händelse av elavbrott.  

 
Julbelysningen är tänd i samtliga tätorternas centrum.  
 
Vid synpunkter på belysning kontaktas Samhällsbyggnad Bergslagens 
servicecenter. 
 

 
__________ 
För åtgärd: 
Sekreterare KPR 
 
 

  



LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
 Sammanträdesdatum 
Kommunala pensionärsrådet                                2022-12-14 
 

 Justerande  Utdragsbestyrkande 

7 

KPR § 37/22    
 
Underhållsprogram för gator 
 
Beslut  
 
Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Bengt Storbacka informerar om underhållsprogram för 
gator. Samhällsbyggnad Bergslagen har idag endast underhållsprogram 
för beläggningar. Det är ett planeringssystem som beläggningsansvarig 
arbetar i för att planera kommande års asfaltsbeläggningar. Under de 
närmaste åren kommer det att tas fram fler underhållsplaner inom 
gata/trafik men det är ett flerårsprojekt och när dessa finns på plats så 
blir det även mer digitaliserat och program behöver köpas in. Ärendet 
återkommer till KPR kommande år. 

 
 

__________ 
För åtgärd: 
Sekreterare KPR 
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KPR § 38/22   
 
Förslag på sammanträdestider 2023 
 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för förslaget till sammanträdes-
tider 2023 och tar upp ärendet igen för beslut i vid första 
sammanträdet 2023. 
  
Ärendebeskrivning 
 
Kommunala Pensionärsrådet ska ge förslag till sammanträdestider för 
2023. 
 
KPR KPR arbetsutskott  
29 mars 15 mars 
1 juni 24 maj 
12 oktober 28 september 
6 december 22 november 
 
Kl. 14.00 Kl. 15.00 
 
 
__________ 
För åtgärd: 
Sekreterare KPR 
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KPR § 39/22    
 
Övriga frågor 

 
 

 
• Fråga på senaste arbetsutskottet med KPR om 

trafiksituationen vid vårdcentralen och korsningen  
Banvägen – Schröders backe i Lindesberg. Trafikingenjör 
Samhällsbyggnad Bergslagen Håkan Blaxmo har svarat att 
där huvudleden upphör vid Schröders backe ska väjnings-
pliktsskylt sättas upp inom någon vecka, för att trafik inte ska 
behöva stanna på spårområdet. 
 

• Fråga på senaste arbetsutskottet med KPR om hjälp med att 
informera om pensionärsföreningarnas sommaraktiviteter 
2023. Socialförvaltningens utvecklingsstrateg Peter 
Björklund har svarat att han kan hjälpa till att på 
kommunens webbplats publicera länkar till föreningarnas 
egna webbplatser där information om sommaraktiviteter 
finns. Kontakta sekreterare KPR för mer information. 
 

• Fråga på senaste arbetsutskottet med KPR om det finns 
hjärtstartare på kommunens särskilda boenden. 
Verksamhetschef för socialförvaltningens avdelning vård och 
omsorg Jessica Öhlund har svarat att det inte finns men att 
man just nu håller på att köpa in till verksamheterna. Man är 
i utbildningsfasen för kommunens sjuksköterskor. Så i vår 
kommer det att finnas hjärtstartare på vissa platser inom 
vård och omsorg. 
 

• Fråga från pensionärsföreningarna om seniormässan i 
Lindesberg återkommer nästa år, vilket de har önskemål om. 
Enhetschef för socialförvaltningens rehabenhet och 
Fellingsbro hemtjänst Carin Neanro har svarat att den här 
hösten har det inte blivit någon seniormässa beroende på 
pandemin, då det varit ovisst hur det ska bli med tanke på 
ökningen av smitta. Seniormässan har arrangerats två 
gånger, första gången i Lindesbergs kommuns regi och den 
andra tillsammans med  de fyra norra kommunerna i 
länsdelen. De har pratat om att göra det igen nästa år, men 
det är ännu inte bestämt. KPR skickar önskemålet vidare till 
Carin Neanro. 
 

• SPF har tagit fram hemtjänstindex.  I det ligger Lindesberg på 
plats 186. Det går att köpa in detaljer om indexet från SPF. 
Kostnaden beror på kommunens storlek, (Lindesbergs  
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kommun har 23 600 invånare). Målet med indexet är bidra 
till att kommunernas hemtjänst ska bli bättre.  
SPF rekommenderar socialförvaltningen att köpa den 
detaljerade informationen från SPF. KPR skickar önskemålet 
till verksamhetschef vård och omsorg Jessica Öhlund. 

 
• PRO har genomfört prisundersökning av matkassar (med 

basvaror) i Lindesbergs tätort. Sedan förra undersökningen 
har priset för matkassen ökat stort hos ICA men inte hos 
Hemköp eller Willys.  
 

• Fråga om bildande av gång- och cykelråd. Representant för 
SPF tar kontakt med trafikingenjör Samhällsbyggnad 
Bergslagen. Återkoppling till KPR under 2023. 

 
• Fråga om trygghetslarm som fungerar även utomhus. I Nora 

ska det finnas trygghetslarm som fungerar även utomhus, 
finns det även i Lindesberg? Frågan skickas till 
socialförvaltningens enhetschef Patrik Borup. 

 
• Beröm ges till Minna Sundblad av representant för Nya finska 

föreningen. Minna har under 2023 projektanställts som 
stödperson för finskt förvaltningsområde. Hon arbetar i vård 
och omsorg, funktionsstöd och anhörigstöd för att skapa 
trygghet för de finsktalande personer som får omsorg inom 
socialförvaltningen. Hennes arbete är mycket uppskattat av 
dessa personer och betyder mycket för dem. KPR bjuder in 
Minna till nästa sammanträde för att informera om sitt 
arbete. 

 
__________ 
För åtgärd: 
Sekreterare KPR 
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