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KPR § 8/21

Äldreomsorgslyftet – fördelning
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning

Verksamhetschef för socialförvaltningens avdelning vård och
omsorg Jessica Öhlund visar fördelning av statsbidrag för stärkt
äldreomsorg som beslutats vid sammanträde med socialnämnden
den 15 april 2021 § 54.
Förvaltningen har gjort en översyn av verksamheterna inom
avdelning för vård och omsorg gällande både att utveckla verksamheten samt att möta behoven. Nedanstående lista visar
förvaltningens förslag på fördelning av medlen som uppgår
till 11 325 376 kr under år 2021.

1. Höjd nattbemanning på vissa Särskilda boenden för att
förbättra både arbetsmiljön och kvalitén för de äldre.
Nattbemanningen har varit på samma nivå en längre tid
även fast flera avdelningar gjorts om till demensavdelningar.
Beräknad kostnad 2,7 Mnkr.
2. Larmorganisation inom hemtjänsten för att möta behovet av
installationer när tekniska lösningar är en del av verksamheten. Två heltider skulle ingå i organisationen och vara
tillgänglig för hela hemtjänsten. Beräknad kostnad 1,0 Mnkr.
3. Systematiskt arbete med Covid-19. En heltid projektanställd
under 2021 0,3 Mnkr.
4. Sjuksköterskeorganisationen. En utökning av den befintliga
vikariebudgeten för att säkerställa att det finns vikarier
och minska risken för beroende av bemanningsföretag,
1,2 Mnkr.
5. Projektpengar för att implementera det nya arbetssättet
med heltid som norm och verksamhetsanpassade scheman.
Fördelas utifrån antalet årsarbetare till samtliga särskilda
boenden, korttidsboende och hemtjänst, 4,7 Mnkr.

Justerande

Utdragsbestyrkande
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6. Demensteam bestående av en sjuksköterska, en
arbetsterapeut och en specialistundersköterska för att
kunna bistå med expertkunskap inom hela vård och omsorg,
0,5 Mnkr.
7. En deltidstjänst till bemanningsenheten för att kunna
besvara verksamheternas behov av deras tjänster 0,3 Mnkr.
8. En projektanställd deltidstjänst för att implementera
arbetssättet IBIC (individens behov i centrum) utifrån
verkställarsidans perspektiv, 0,3 Mnkr

9. En projektanställd deltidstjänst för att kartlägga framtida
behov och genomföra en översyn av verksamhetslokaler,
0,3 Mnkr

10. Skulle det bli pengar över kan de användas till materialkostnader kopplade till hygienrutinerna som införts med
anledning av att förebygga smittspridningen av Covid-19.

__________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Budget
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet 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. Socialförvaltningen har ett
prognostiserat underskott på cirka 54 miljoner kronor och 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. Detta är något som
gäller för hela Sverige, men snittet för Lindesbergs demografiska
försörjningskvot är högre än för riket i stort.

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.
__________

Justerande
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KPR § 10/21
Inomhusklimat på särskilda boenden sommartid
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet den 24 februari 2021 togs en övrig fråga upp om
hur det ser ut på särskilda boenden när där blir varmt under
sommaren – behövs bättre luftkonditionering (AC) t.ex. i matsalar
och gemensamma utrymmen? Finns möjlighet till samarbete med
Linde Energi?
Verksamhetschef för socialförvaltningens avdelning vård och
omsorg Jessica Öhlund informerar om att hon frågat Fastigheter i
Linde/Lindesbergsbostäder AB om möjlighet att installera
luftkonditionering (AC). Då de inte svarat ännu återkommer frågan
vid nästa sammanträde med KPR.
__________

För åtgärd:
Verksamhetschef socialförvaltningen vård och omsorg

Justerande
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LINDESBERGS KOMMUN
Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-21

KPR § 11/21
Toalett vid Strandpromenaden i Lindesberg
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet 24 februari 2021 togs en övrig fråga upp med
önskemål om toalett på Strandpromenaden nära Strandskolan –
Gåsen. Utvecklingssamordnare på näringslivsenheten Ann Resare
har under de senaste åren sett till att det hyrts in sommartoalett.
Detta kommer att ske även i sommar och troligen även nästa
sommar. En mer permanent lösning utreds.
Ordförande Bengt Storbacka informerar om att sommartoalett är
installerad vid Oskarsparken. Näringslivsenheten har också
kontaktat Samhällsbyggnad Bergslagen om möjlighet till
permanent lösning.
__________

För kännedom:
Utvecklingssamordnare näringslivsenheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Tillgänglighetsfrågor, trottoarpratare mm.
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet planerar att genomföra
tillgänglighetsvandringar i alla kommundelar under hösten 2021
under förutsättning att covidsmittläget tillåter det.
Tillgänglighetsvandringarna planeras genomföras tillsammans med
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning.
Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet den 24 februari 2021 togs en övrig fråga upp
om klagomål på att trottoarpratare utanför butiker och
restauranger försämrar tillgängligheten på trottoarer och torg.

Ansökan om tillstånd för trottoarpratare görs hos Polismyndigheten i Örebro. Lindesbergs kommun yttrar sig sedan över ansökan.

Ordförande Bengt Storbacka informerar om att synpunkter på
trottoarpratare även behandlats i Kommunalt råd för personer med
funktionsnedsättning (KRF) och föreslår att frågan tas upp i
samband med den gemensamma planerade tillgänglighetsvandringen i olika kommundelar i höst. Tillgänglighetsvandringen
planeras att genomföras också utanför Lindesbergs tätort, t.ex. i
Frövi-Fellingsbro och Storå-Guldsmedshyttan. Trafikingenjör från
Samhällsbyggnad Bergslagen samt arbetsterapeut från
socialförvaltningen ska bjudas in.
__________

För kännedom:
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KPR § 13/21
Övriga frågor
•

•

•

Justerande

Vid förra sammanträdet den 24 februari 2021 under punkten
Övriga frågor delgavs önskemål om att Kristinavägen mellan
Bytesgatan och Skolgatan, utanför Svea konditori, görs om till
gånggata under sommarmånaderna. Infrastrukturansvarig på
näringslivsenheten Charlotte Lindström har svarat att detta kan
vara en trevlig utveckling av centrum. Men att det är flera frågor
som behöver hanteras för att en sådan lösning ska bli bra. Det
bästa är att frågan hanteras inom arbetet med planerna för
centrumutveckling.
Vid KPR arbetsutskott den 7 april togs en fråga om stängda
toaletter vid boulebanan och utegymmet vid Lindesjön upp.
Tidigare har man kunnat använda toaletterna på Lindesberg
arena, men de är nu stängda. VD Besök Linde AB Åsa Jönsson
Carlsson har svarat att i vanliga fall går det alldeles utmärkt att
använda toaletterna på arenan. Men i dessa Coronatider så är
arenan stängd för allmänheten till förmån för skolverksamhet
samt för att hålla nere smittspridningen. Hon informerar om att
Jonas Andersson på Tillväxtförvaltningen också fått den frågan
av bouleföreningen.

Vid KPR arbetsutskott den 7 april 2021 togs frågan om vad som
kan göras med de många fåglar, främst kanadagäss och skarvar,
som skräpar ner, utgör smittorisk och riskerar ödelägga
växtlivet vid Lindesjön. Stadsträdgårdsmästare Arne
Tschentscher på Samhällsbyggnad Bergslagen har svarat att
frågan om fågelträck är en lång följetong, särskilt på
Loppholmen samt vid platser där fåglar matas längs
strandpromenaden och under träd där kajor samlas (t.ex. vid
Varuhallstorget). Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen
jobbar med renhållning på Loppholmen och har satt upp
dekaler på centrala platser med uppmaning att inte mata
kajor/fåglar. För ett konsekvent förbud mot fågelmatning
behöver den lokala ordningsstadgan ändras. De dekaler som
satts upp innebär inget formellt förbud. Renhållningen kan
förbättras på platser där fågelträck är ett problem, men
driftresurser behöver eventuellt anpassas. Vid nyinköp av
papperskorgar satsas på fågelsäkra sorter. Arbetsmarknadsenheten har vid behov sopat av bryggor vid Lindesjön runt.
Kommunjägaren kan på uppdrag av kommunen hålla
efter/skrämma fåglarna. Gällande problematiken med kajor har
Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsförbundet provat lite olika strategier, dock
inte med större framgång.

SKPF delger önskemål om en joggingled (motionsspår) vid nya
bostadsområdet i Lia (vid sjön Väringen, Frövi). Önskemålet
skickas till kommunekolog Ingrid Andréen på Samhällsbyggnad
Bergslagen.
PRO Lindesberg frågar om regler för vattenskoterkörning och
vad som kan göras åt farlig och störande körning. Ordförande
Bengt Storbacka tar med sig frågan.

PRO Lindesberg delger klagomål på att tillgängligheten för
gång- och cykeltrafikanter begränsas pga varutransporter som
parkerar utanför affärer och restauranger på Kristinavägen i
Lindesberg. Klagomålet skickas till Polisen.
PRO Lindesberg delger synpunkt på att det är en fara för
gående när en del invånare väljer att cykla på trottoarer i
centrala Lindesberg och att en del cyklar väldigt fort på
Strandpromenaden. Frågan återkommer vid den planerade
tillgänglighetsvandringen i höst.

Ordförande Bengt Storbacka poängterar att det är viktigt att
KPR lyfter generella frågor såsom utmaningar för Lindesbergs
kommun när det gäller äldre. T.ex. frågor kring trygghet,
tillgänglighet och planering i stort med tanke på den åldrande
befolkningen. Vilka tankar har representanterna i KPR om hur
vi bygger ett hållbart samhälle för äldre? Hur vill äldre bo? Hur
ser man på tillgång till information och hur man kan delta i den
demokratiska processen? De stora framtidsfrågorna ur ett äldre
invånarperspektiv behöver lyftas fram ännu mer.
SKPF delger synpunkt på att det saknas parkering vid
vårdcentralen Frövi så att man kan släppa av besökare vid
entrén. Ordförande tar med sig frågan.

SKPF delger synpunkt på att flera spångar i Kilskogen i Frövi
behöver förbättras. Naturvårdsavtalet som gäller t.o.m. 2052
säger att Skogsvårdsstyrelsen sköter all växtlighet. Vad gäller
spångarna så är dessa uppförda av kommunen. Frågan skickas
till kommunekolog Ingrid Andréen på Samhällsbyggnad
Bergslagen.

Utdragsbestyrkande

