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Christina Pettersson, SPF Löa Storå
Göran Karlsson, SKPF
May-Liz Svärd, PRO Lindesberg
Bernt Larsson, SPF seniorerna
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KPR § 11/22

Planprogram
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Enhetschef Isabella Lohse och samhällsplanerare Christin Gimberger
från Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen presenterar Stadsbyggnadskontoret och informerar om planarbeten och aktuella projekt:
 fördjupad översiktsplan för Lindesberg
 utvecklingsprogram för Frövi strandpromenad
 pågående och planerade detaljplaner
Det ska finnas en aktuell kommunomfattande översiktsplan (ÖP) som
antas av kommunfullmäktige i varje kommun (Plan- och bygglagen).
Syfte är att ange kommunens strategiska utvecklingsinriktning och
peka ut den långsiktiga mark- och vattenanvändningen i kommunen.
En fördjupad översiktsplan (FÖP) är ett förtydligande av kommunens
viljeriktning och ställningstaganden för den långsiktiga mark- och
vattenanvändningen i en avgränsad del av kommunen. Den är vägledande för efterföljande planering. Just nu arbetar man med en FÖP för
Lindesbergs tätort, där syftet är att ange den långsiktiga inriktningen
för tätortens mark- och vattenanvändning. Den konkretiserar var ny
bebyggelse för t.ex. bostäder och verksamhetsområden ska tillkomma.
Utvecklingsprogram för Frövi strandpromenad, etappindelning med
start 2023. Tema natur, lek och tillgänglighet. Medborgardialog juni –
augusti 2022. Öppet hus 21 juni mellan kl. 15 till 18 i kyrkans samlingslokal i Frövi. Mer information kommer finnas på kommunens webbplats. Skicka gärna in synpunkter.
Strategisk planering i kommunen:
- Översiktsplan 2019
- Plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 2019
- FÖP Frövi 2018
- FÖP Linde pågående
- FÖP Guldsmedshyttan och Storå (kommande)
- FÖP Fellingsbro (kommande)
- Vindbruksplan (kommande)
__________
För kännedom:
Samhällsbyggnadsförvaltningen Isabella Lohse och Christin Gimberger
Justerande

Utdragsbestyrkande
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KPR § 12/22
Information från ordförande
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunala Pensionärsrådet 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 startar ordförande Bengt Storbacka med att
beklaga att flaggan vid kommunhuset inte var hissad på veterandagen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen sköter om detta ser till att
det sker i fortsättningen.
Övriga frågor som tas upp:
- Kriget i Ukraina samt påverkan på priser och vad det innebär
för utmaningar för kommunen. Desinformation och
informationspåverkan har ökat
- Lindesberg och Nora kommun samarbetar i projekt om
dricksvattenförsörjning. Lindesbergs kommun har många
vattenkällor
- Stora behov av att rusta upp vattenledningar i Lindesberg
- Positivt med många nya jobb i Frövi. Behov av arbetskraft,
järnvägsspår.
- Nya kommuninvånare välkomnas på Nationaldagen i Lindeskolans
aula kl. 16.
__________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KPR § 13/22
Budget
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet 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 KPR för synpunkter från pensionärsföreningarna. Förslaget innehåller bland annat satsningar på
permanenta resursjobb och breddad rekrytering samt på
socialförvaltningens verksamheter. Ett nytt särskilt boende ska
byggas i f.d. Stadsskogsskolan med plats för 60 personer. Det är en
utmaning att få tag på kompetent personal till vård- och omsorg.
KPR delger synpunkt på att man borde erbjuda gratis
körkortsutbildning för elever som studerar på vård- och
omsorgsprogrammet. Ordförande Bengt Storbacka tar med sig
synpunkten.
__________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KPR § 14/22
Sommarkollo för äldre
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Sommarkollo kommer att hållas på Åkerby Herrgård i Nora under två
perioder i sommar, 13-17 juni och 22-26 augusti. Det vänder sig till
personer som är 70-plus. Pensionärsorganisationerna har tidigare fått
inbjudan till sommarkollot skickad för vidare spridning. Många har
varit intresserade och det är fulltecknat båda perioderna. 53 personer
anmälde sig, varav 13 män. De som åker med är 10 män, 30 kvinnor.
Pensionärsföreningarna har varit delaktiga i planeringen och håller i en
del aktiviteter på sommarkollot.
Vid förra arbetsutskottet med KPR diskuterades allmänt kring
sommarkollo för seniorer. En del pensionärsorganisationer arrangerar
sommarkollo på egen hand eller i samarbete tillsammans med till
exempel en kommun eller region, och söker bidrag till arrangemangen
från både privat och offentlig sektor. Verksamhetschef för tillväxtförvaltningen Magnus Sjöberg och kulturchef Kristina Öster är inbjudna
till sammanträdet för att lyssna in vilka tankar som finns. De informerar
om att när det gäller föreningsbidrag så utgår inga bidrag till aktiviteter
för seniorer. Tillväxtförvaltningens grunduppdrag är inriktat mot barn
och unga. En utveckling av hur man arbetar ihop med föreningslivet
skulle ge bredare perspektiv.
__________

För kännedom:
Förvaltningschef tillväxtförvaltningen
Kulturchef

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Kommunala pensionärsrådet
KPR § 15/22

Lokal för föreningar efter Sandströms
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Sandströms lokaler i Lindesberg är inte i bra skick och ska avvecklas.
Kulturchef Kristina Öster berättar om processen som pågår för att
hitta ersättningslokaler för föreningar som idag använder Sandströms.
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.
Föreningarna lämnar in underlag där de specificerar sina behov och
man försöker gemensamt ta fram alternativa lokaler utifrån dessa
behov.
Fritidskontoret inventerar de lokaler som finns tillgängliga och matchar
dem med föreningarnas behov. Vissa föreningar har behov som är
svårare att matcha, men målet är att förhoppningsvis hinna hitta
lösningar på lokaler för alla föreningar under 2022. Lindbackaskolan är
en bra alternativ lokal till Sandströms. Men den har en nackdel och det
är att den inte är tillgänglig för föreningarna under skoltid. Skulle det
uppstå alltför svåra frågor som inte går att lösa tas dessa vidare till
tillväxtnämnden. Ingen förening kommer att bli av med sin lokal på
Sandströms innan man har funnit en alternativ lokal att använda
istället.
__________
För kännedom:
Kulturchef Kristina Öster

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KPR § 16/22
Information om vallokaler och förtidsröstning
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet 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
Storå
Guldsmedshyttan
Ramsberg
Gusselby
Linde norra
Linde
Linde Mellersta
Lindesberg Västra
Lindesberg Sydöstra
Lindesberg Nordöstra
Vedevåg
Frövi Östra
Frövi Västra
Fellingsbro Västra
Fellingsbro Östra
Rockhammar

Justerande

Vallokal
Storåskolan
Hagabackens skola
Ramsberg
församlingsgård
GHF-lokalen
Lindbackaskolan;
gradängen
Lindbackaskolan;
matsalen
Lindeskolan;
Kulturum
Lindeskolan; aulan
Björkhagaskolan;
gymnastiksalen
Björkhagaskolan;
matsalen
Vedevågs skola;
matsalen
Fröviskolan; matsalen
Fröviskolan;
cafeterian
Ekbackens skola;
gymnastiksal
Ekbackens skola;
gymnastiksal
Rockhammars
sporthall

Utdragsbestyrkande

Tid valdagen 11 sept
8-20
8-20
8-13, 16-20
8-13, 16-20
8-20
8-20
8-20
8-20
8-20
8-20
8-20
8-20
8-20
8-20
8-20
8-13, 16-20
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Plats för förtidsröstning
Råsshallen, Guldsmedshyttan

Samlingslokal f.d. servicehuset
Linden i Lindesberg

Tid och datum
Öppet 5 till och med 10 september
enligt följande:
Måndag, onsdag, fredag och lördag
kl. 10-14. Tisdag och torsdag kl 1619.
Öppet 24 augusti till och med 11
september enligt följande:
Måndag-onsdag kl. 10-19.
Torsdag kl. 10-17. Fredag kl. 10-18.

Järnvägsstationen, Frövi

Samlingslokal Ekbackens skola,
Fellingsbro
Lindeskolan
Anstalten Hinseberg

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.
Öppet 29 augusti till 9 september
enligt följande:
Måndag, onsdag, fredag kl. 16-19.
Tisdag, torsdag och lördag kl. 10-14
Öppet 29 augusti till 9 september
enligt följande:
Måndag, onsdag, fredag kl. 16-19.
Tisdag och torsdag kl. 10-14
(Begränsat tillträde för
allmänheten) 7 september kl. 9-14
(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

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KPR § 17/22
Trafikfrågor
Beslut
Kommunala pensionärsrådet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Från senaste sammanträdet med KPR skickades fråga till Samhällsbyggnad Bergslagens trafikingenjör Håkan Blaxmo om vad som
planeras för parkeringarna längs Banvägen i Lindesberg. Håkan
hänvisar till att parkeringen är del i utvecklingen av centrum där bland
annat parkeringsbehov ingår.
Problemet med höga hastigheter på Kungsgatan i Lindesberg togs åter
upp vid senaste sammanträdet med KPR. Ett övergångsställe, eventuellt
med vägbula önskas. Önskemålet har framförts till trafikingenjör Håkan
Blaxmo som svarat att det har beslutats om att trafiksäkerhetsåtgärder
ska utföras senast 2023.
Fråga återkommer om möjlighet att stänga av Kristinavägen i
Lindesberg vid Flugparken. För- och nackdelar med detta diskuteras.
Ärendet återkommer i KPR under hösten.
Fråga vid förra sammanträdet med KPR om järnvägsövergången vid
Lidl. Trafikverket utreder om den eventuellt ska tas bort.
Samhällsbyggnad Bergslagens trafikingenjör Håkan Blaxmo har svarat
att frågan om vilka plankorsningar som eventuellt kan tas bort har
diskuterats av Trafikverket i samverkan med kommunen. Men det finns
inga beslut och det ligger sannolikt långt fram i tiden. Anledningen till
att Trafikverket lyft frågan är flera, bl.a. att kapaciteten för reseavgångar ska kunna öka och tiden bommarna är nere förkortas.
Förslag vid förra sammanträdet med KPR att inrätta ett gång- och
cykelråd. Deltagare skulle vara de som själva går och cyklar i
kommunen. Samhällsbyggnad Bergslagens trafikingenjör Håkan Blaxmo
har svarat att han ställer sig positiv till att ett cykelråd bildas och tycker
KPR ska arbeta vidare med frågan. Frågan om cykelråd återkommer vid
nästa sammanträde med KPR.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Vid förra sammanträdet delgavs synpunkt på behov av gång- och
cykelväg till tomatodlingen i Frövi. Samhällsbyggnad Bergslagens
trafikingenjör Håkan Blaxmo har svarat att det har diskuterats och
förhoppningsvis sker utbyggnad i samband med att verksamheten
driftsätts.
__________
För åtgärd:
Sekreterare KPR

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KPR § 18/22
Information Tallåsen
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Vid förra arbetsutskottet med KPR diskuterades Tallåsen äldreboende i
Lindesberg. Ordförande Bengt Storbacka informerar om brister som
anmälts vid Tallåsen senaste åren och åtgärder för att komma tillrätta
med dem.
__________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KPR § 19/22
Övriga frågor



Fråga om äldreomsorgslyftet, redovisning vid nästa
sammanträde med KPR
Fråga om seniormässa i Lindesberg i höst. Frågan skickas till
enhetschef Carin Neanro, socialförvaltningen

____________________

Justerande

Utdragsbestyrkande

