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 Christina Wendin, Astma- och allergiföreningen 
 Gun Ehnvik, Lindesbergs Handikapphästklubb 
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Övriga deltagande Erika Johansson, sekreterare 
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avdelning funktionsstöd  

   
  
   
Utses att justera Bodil Larsson, RBU 
 
Justeringens Lindesbergs kommunhus, 2021-04- 
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                      Bodil Larsson, RBU 
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  Erika Johansson 
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ÄRENDEN 

 

§ 6/21 Budget 

§ 7/21 Information från socialförvaltningen 

§ 8/21 Tillgänglighetsvandringar i alla kommundelar 

§ 9/21 Tillgänglighetsguiden 

§ 10/21 Sammanträdestider 2021: KPR arbetsutskott 10 september flyttas till  

 8 september 

§ 11/21 Övriga frågor 

 

_____________ 
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KRF § 6/21    
 

Budget  
 

Beslut 

 

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen.  
 

Ärendebeskrivning 

 

Ordförande Bengt Storbacka informerar om att årsredovisningen 
för 2020 antas i kommunfullmäktige den 26 april. Redovisningen 
visar ett plusresultat på 66 miljoner kronor. Mycket beroende på 
statliga bidrag som tillkommit.  
 
Budgetprocessen pågår enligt en volymjusteringsmodell som bl.a. 
ger möjlighet att flytta medel till de verksamheter som får 
underskott. De budgetramar som beslutats i kommunfullmäktige i 
december 2020 ska hållas. Samtidigt ser man över hur man kan 
stärka vissa verksamheter. Socialförvaltningens budget är 
underdimensionerad, det är tydligt att kostnaderna för 
socialförvaltningen ökar framöver. Prognoser visar att kommunens 
andel äldre och unga ökar. Invånare i arbetsför ålder ska försörja 
fler.   
 
Lindesberg ska gå i bräschen för att bli en hållbar kommun. 
Det handlar om både klimatsmart-, social- och ekonomisk 
hållbarhet. Satsningar görs för att kommunen ska bli ett showroom 
för hållbar utveckling med start i Framtidens stadsdel Lindesberg. 
 
Budgetsatsning för breddad rekrytering görs för att ge möjlighet att 
fler med funktionsvariationer ska få arbete. En modell för detta 
håller på att tas fram i liten skala.  
 
__________ 
För kännedom: 
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KRF § 7/21    
 

Information från socialförvaltningen  
 

Beslut 

 

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen.  
 

Ärendebeskrivning 

 

Verksamhetschef för socialförvaltningens avdelning funktionsstöd 
Inger Österberg informerar om att socialförvaltningen har ett stort 
budgetunderskott som man arbetar vidare med för att uppnå en 
budget i balans.  
 
Gällande investeringar planeras exempelvis för digitala 
medicinskåp och nya madrasser på särskilda boenden.  
 
Socialförvaltningen har ingen covid-smitta inom särskilda boenden. 
De allra flesta är vaccinerade och man kommer att börja anpassa 
verksamheten efter detta med små steg i taget. För daglig 
verksamhet gäller Folkhälsomyndighetens besked för när man kan 
återgå till ordinarie aktiviteter.  
 
Socialnämnden har den 15 april 2021 § 55 beslutat att under fyra 
veckor anordna sommarkollo för cirka 40 personer med funktions-
nedsättning. Sommarkollot kommer att hållas på Norslund 
dagverksamhet i Lindesberg. Både personer som bor och inte bor 
på grupp- eller servicebostad har möjlighet att delta. 
 
Motion om resor till och från daglig verksamhet kommer att tas upp 
i socialnämnden i juni.  
 
 
__________ 
För kännedom: 
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KRF § 8/21    
 

Tillgänglighetsvandringar i alla kommundelar  
 

Beslut 

 

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning planerar 
att genomföra tillgänglighetsvandringar i alla kommundelar under 
hösten 2021 under förutsättning att covidsmittläget tillåter det.  
Tillgänglighetsvandringarna planeras genomföras tillsammans med 
Kommunala Pensionärsrådet.  

 
Ärendebeskrivning 

 

Ordförande Bengt Storbacka föreslog vid sammanträdet 25 februari 
2021 under punkten Övriga frågor att KRF till hösten genomför 
tillgänglighetsvandringar utanför Lindesbergs tätort, t.ex. i Frövi-
Fellingsbro och Storå-Guldsmedshyttan. 
 
Tillgänglighetsvandringarna genomförs tillsammans med 
Kommunala Pensionärsrådet och trafikingenjör från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen samt arbetsterapeut 
från socialförvaltningen ska bjudas in.   
 
 
__________ 
För kännedom: 
Kommunala pensionärsrådet 
Trafikingenjör, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Verksamhetschef vård och omsorg 
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KRF § 9/21    
 

Tillgänglighetsguiden 
 

Beslut 

 

Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen och skickar frågan om hur Tillgänglighetsguiden ska 
förvaltas och uppdateras till tillväxtförvaltningen. 

 
Ärendebeskrivning 

 

Ordförande Bengt Storbacka informerar om att aktuell information 
om hur tillgängligheten ser ut i kommunens lokaler finns på 
kommunens webbplats https://www.lindesberg.se/bygga-bo-och-
miljo/bostader-och-offentliga-lokaler/offentliga-
lokaler/tillganglighet-i-kommunens-lokaler  
 
Information om tillgänglighet i butiker, restauranger och besöksmål 
finns till viss del i appen upplevlindesberg. Det är en besöksapp 
som lanserades i juni 2018. Syftet med appen är att lyfta alla 
besöksmål, restauranger och butiker för såväl invånare som 
besökare. I appen finns det olika kategorier som exempelvis 
shoppa/äta/göra och under dessa kategorier finns butiker, 
restauranger o.s.v. insorterade. Om var och en finns lite 
information, bild och kontaktinformation. Den information som 
togs fram till Tillgänglighetsguiden har lagts till i appen. 
Turistbyrån ansvarar för att uppdatera appen, men avseende 
information om tillgänglighet behöver företagen själva ta ansvar för 
att se till så att de har uppdaterad information och meddela 
förändringar. 
 
Föreningarna delger synpunkt på att det är svårt att finna 
information om tillgänglighet (förutom för kommunens egna 
lokaler). Det behöver säkerställas att information om tillgänglighet 
är lätt att hitta och att den hålls uppdaterad samt publiceras på 
sådant sätt att den är enkel att ta del av för personer med 
funktionsnedsättning. Ordförande Bengt Storbacka föreslår att 
frågan skickas till tillväxtförvaltningen med önskan om 
återkoppling till nästa sammanträde med KRF den 21 september 
2021. 
 
__________ 
För åtgärd: 
Tillväxtförvaltningen 
 

  

https://www.lindesberg.se/bygga-bo-och-miljo/bostader-och-offentliga-lokaler/offentliga-lokaler/tillganglighet-i-kommunens-lokaler
https://www.lindesberg.se/bygga-bo-och-miljo/bostader-och-offentliga-lokaler/offentliga-lokaler/tillganglighet-i-kommunens-lokaler
https://www.lindesberg.se/bygga-bo-och-miljo/bostader-och-offentliga-lokaler/offentliga-lokaler/tillganglighet-i-kommunens-lokaler
https://www.lindesberg.se/bygga-bo-och-miljo/bostader-och-offentliga-lokaler/offentliga-lokaler/tillganglighet-i-kommunens-lokaler
https://www.lindesberg.se/bygga-bo-och-miljo/bostader-och-offentliga-lokaler/offentliga-lokaler/tillganglighet-i-kommunens-lokaler
https://www.lindesberg.se/bygga-bo-och-miljo/bostader-och-offentliga-lokaler/offentliga-lokaler/tillganglighet-i-kommunens-lokaler
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KRF § 10/21    
 
Sammanträdestider 2021: KRF arbetsutskott 10 september 

flyttas till 8 september 

 

Beslut 

 

Kommunalt råd för personer fastställer tid för arbetsutskottet i 
september till 8 september 2021.  
 

Ärendebeskrivning 

 

Ordförande Bengt Storbacka föreslår att arbetsutskottet  
10 september flyttas till 8 september. 

 
Sammanträdestider för KRF 2021: 
 
KRF  KRF arbetsutskott  
25 februari  8 februari 
19 april  8 april 
21 september  10 september flyttat till 8 september 
13 december  30 november 
 
Kl. 14.00  Kl. 09.00 
  
  
 
__________ 
För kännedom: 
Kommunstyrelseförvaltningen kansliet 
Förvaltningschef socialförvaltningen 
Verksamhetschef funktionsstöd 
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KRF § 11/21 

 

Övriga frågor  
 

• Vid sammanträdet med KRF 25 februari 2021 togs en övrig 
fråga upp om att det är problem med tillgängligheten vid 
Lindesbergs vårdcentral (Bergsparken) i omklädesrum 
och duschar vid sjukgymnastiken. Bodil Larsson och 
Christina Wendin har pga coronarestriktioner inte kunnat 
kontrollera hur det ser ut och frågan återkommer vid nästa 
sammanträde med KRF. Tidigare inskickade frågor till 
Region Örebro kring tillgänglighet m.m. vid vårdcentralen är 
registrerade hos Regionkansliet men saknar ännu svar. 
 

• Vid sammanträdet med KRF 25 februari 2021 togs en övrig 
fråga upp om att Strandpromenadens vägbelysning varit 
släckt tidigt på morgnarna. Enhetschef för belysning på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen Mats Ivarsson 
har besvarat frågan: ”Linde Energi sköter tänd och släckning 
av kommunal belysning på Strandpromenaden i Lindesberg 
på uppdrag av Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen via 
kommunikation med deras elmätare. Att belysningen var 
släckt i februari 2021 klockan 05.30 var för tidigt för släckt 
belysning. Nuvarande tidsstämpling 2021-04-08 för 
släckning i vårt område är 05.36, så problemet bör inte 
längre kvarstå. Kommunal väg och gatubelysning med 
driftansvar Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen ska om 
möjligt felanmälas till oss för åtgärder och avhjälpning.”   
 
Den tillhörande synpunkten om att Samhällsbyggnad 
Bergslagens app för felanmälan är svår att hantera för 
personer med funktionsnedsättning har besvarats av 
arbetsledare Maria Larsson på Samhällsbyggnad 
Bergslagens servicecenter: ”Vårt inköpta system, 
Infracontrol Online, med tillhörande App är en väg in till vår 
organisation för att lämna felanmälan, synpunkter och 
anmäla upplevda otrygga platser. Man kan även använda 
tillhörande webformulär på lindesberg.se för anmälan om 
det underlättar eller ringa vårt Servicecenter 0587-550040 
eller maila oss på servicecenter@sbbergslagen.se så 
registreras ärendet av personalen hos oss. Jag tar gärna 
emot synpunkter på appen, funktioner som kan underlätta 
för funktionsnedsatta, för att tillsammans med leverantören 
Infracontrol ta upp dialog kring utveckling för ökad 
användbarhet för funktionsnedsatta. Synpunkterna kan även 
ligga till grund för kommande upphandling av ärendesystem 
i framtiden.” 
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• Vid sammanträdet med KRF 25 februari 2021 § 3 beslutades 

att processledare Irene Eriksson skulle återkomma med 
förslag på tidpunkt för inbjudan till Tillgänglighetsrådet 
att se Lindbackaskolans särskola, autismklassrum, matsal 
och slöjdsalar. Irene Eriksson föreslår 17 maj kl. 16.00  
vilket passar berörda ledamöter bra och inbjudan till 
Tillgänglighetsrådet skickas ut så snart som möjligt. 
 

• Vid arbetsutskottet med KRF 8 april delgavs synpunkt på att 
det är problem med tillgängligheten för personal, föräldrar 
och barn som passerar nära Samhall till och från förskolan 
Kristallen pga cigarettrök utanför Samhalls lokal. Barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamhetschef för förskolan 
Kristina Öhrn har kontaktat områdeschef Fredrik Karlsson 
på Samhall som löser detta genom att flytta askkoppen från 
lokalens altan ner mot parkeringen. 

 
• Vid arbetsutskottet med KRF 8 april delgavs synpunkt  

på att kantmarkeringar på bryggorna vid Gåsen på 
Strandpromenaden Lindesberg behöver målas dit igen. 
Fastighetsutvecklare Maria Fossen, Fastigheter i Linde AB/ 
Lindesbergsbostäder AB, har svarat att deras förvaltare har 
ärendet hos sig och ska se till att bryggorna förses med den 
markering som krävs. 
 

• Synskadades Riksförbund frågar hur kommunen arbetar 
med att tillgänglighetsanpassa kommunens webbplatser, 
appar, dokument mm. enligt Webbtillgänglighetsdirektivet. 
Ordförande Bengt Storbacka föreslår att frågan tas upp vid 
nästa sammanträde och att någon från kommunstyrelse-
förvaltningens kommunikationsteam bjuds in för att 
informera om detta. 
 

• Ordförande Bengt Storbacka föreslår att trafikingenjör 
Håkan Blaxmo vid Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bergslagen bjuds in till nästa sammanträde till ärende om 
tillgänglighet. Både för detaljfrågor som t.ex. kring 
gatupratare och parkeringsplatser, liksom för mer 
övergripande frågor som utmaningar med att röra sig ute i 
de olika kommundelarnas centrum, övergripande 
samhällsplanering, centrumutredningen och stadsplanering 
utifrån funktionshindrades perspektiv.  
 

• Synskadades Riksförbund delger synpunkt på att det är 
svårt att som gångtrafikant hinna ta sig över vid trafikljusen 
på Bergslagsvägen från Kungsgatan (vid bron). 
Gående/cyklister och svängande bilar har grönt ljus 
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samtidigt. Tiden som gående/cyklister har grönt ljus borde 
förlängas. Ordförande Bengt Storbacka tar med sig 
synpunkten. 
 

• Synskadades riksförbund delger synpunkt på att gång- och 
cykelbanan vid pumphuset på Strandpromenaden, bredvid 
den avstängda Gröna bron, sluttar brant ner mot 
pumphuset. Detta är en fara för gående och cyklister. 
Synpunkten skickas vidare till trafikingenjör Håkan Blaxmo 
på Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen. 
 
 

 
 
 


