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ÄRENDEN 

 
§ 1/22 Information från ordförande  

§ 2/22 Digital teknik gällande äldre, aktiviteter 

§ 3/22 Tillgänglighet på Lindesbergs kommuns webbplats 

§ 4/22 Information från Länsstyrelsens samordnare för jämställdhet, 
föräldraskapsstöd och funktionshindersfrågor 

§ 5/22 Reglemente för KRF 

§ 6/22 Budgetprocessen 2022 

§ 7/22 Återkoppling från tillgänglighetsvandring 21 september 2021 

§ 8/22 Tillgänglighet i centrala Lindesberg, Strandpromenaden/Norrtullstorget  

§ 9/22 Övriga frågor 
 
_____________ 
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KRF § 1/22    
 
Information från ordförande  

 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ordförande Bengt Storbacka informerar kring det osäkra 
världsläget med kriget i Ukraina och dess påverkan på Lindesbergs 
kommun samt om aktuella frågor. 
 
__________ 
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KRF § 2/22    
 
Digital teknik gällande äldre, aktiviteter 

 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen.  
 
Ärendebeskrivning 

 
Enhetschef för rehabenheten och Fellingsbro hemtjänst Carin 
Neanro informerar om projekt för aktivitet och träning för seniorer 
med hjälp av digital teknik. Det kan ses som ett komplement till 
rehab. Två arbetsterapeuter arbetar med projektet. Det startades 
fullt ut i januari 2022 och projektmedel finns till december 2023.  
 
Syftet med projektet är att öka möjlighet till aktivitet, delaktighet 
och gemenskap för att förebygga ohälsa. Samt för att skapa 
förutsättningar för den äldre att förlänga tiden att leva ett 
självständigt liv med bibehållen livskvalitet, hälsa och goda 
levnadsförhållanden. Många äldre upplever ofrivillig ensamhet, 
som ökar ju äldre man blir, och en orsak är att man har ett 
begränsat socialt nätverk.  
 
Seniorers användande av internet skiljer sig åt. I åldersgruppen 65-
74 år använder 95 procent internet. I åldersgruppen 76 år och äldre 
är användandet bara 56 procent. Man kan tycka att tekniken är svår 
och krånglig. Man kan sakna utrustning och tillgång till internet. 
Eller man kan ha utrustning men inte veta hur man ska använda 
den. 
 
Mot bakrgrund av ovanstående och att det finns färre aktiviteter i 
glesbygd, är målgruppen för projektet i första hand äldre seniorer i 
Storå-Guldsmedshyttan, Frövi och Fellingsbro. Projektet är kopplat 
till dagrehab. När man deltagit i dagrehab en period behöver man 
ofta fortsätta träna. Det kan man göra med hjälp av digital träning 
och lån av surfplatta.  
 
Planer och aktiviteter i projektet:  
• Surf café 
• Låna en surfplatta (under cirka tre månader) 
• Digitala träffar 
• Träning digitalt 
 
Lindesbergs kommuns webbplats har kompletterats med en 
seniorsida – digitala seniorier. 
  

https://www.lindesberg.se/digitalaseniorer
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Instagram: digitalaseniorerlindesberg 
 
Facebook: Digitala Seniorer i Lindesberg 
 
Projektet samarbetar med Digi-care tillsammans och 
Bergslagsbibblans Digitala första hjälpen. Man har också köpt in 
träningsprogrammet Exorlive som man kan använda i sin mobil. 
 
För dem som vill lära mer om hur man använder digital teknik 
lotsar projektet vidare till SeniorNet Örebro. 
 

 
__________ 
För kännedom: 
Enhetschef för rehabenheten och Fellingsbro hemtjänst 

https://www.digicareapp.com/tillsammans/
https://bergslagsbibblan.se/-/digitala-forsta-hjalp-6
https://orebro.seniornet.se/
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KRF § 3/22    
 
Tillgänglighet på Lindesbergs kommuns webbplats 

 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Webbsamordnare Lena Åström informerar om tillgänglighet på 
Lindesbergs kommuns webbplats, lindesberg.se. Krav på 
tillgänglighet finns i lagen om tillgänglighet till digital offentlig 
service. På lindesberg.se finns en tillgänglighetsredogörelse och 
information om hur kommunen arbetar med tillgänglighet på 
webben. SiteVision är det system som används. Genom verktyg i 
SiteVison får Lena regelbunden tillgänglighetskontroll för 
webbplatsen. 
 
Tillsammans med övriga medarbetare skriver cirka 25 redaktörer 
sådant som publiceras på kommunens webbplats. De har ett 
gemensamt ansvar för att delge informationen så att den blir 
tillgänglig och följer regler om klarspråk. De ska skriva så att alla 
förstår. Det ska gå bra att använda olika enheter; mobil, padda eller 
dator. På webbplatsen finns möjlighet till uppläsning och 
översättning till andra språk. Det handlar om demokrati – att alla 
ska kunna ta till sig av det som publiceras. 
 
Samtliga medarbetare i kommunen har erbjudits digital utbildning 
om tillgänglighet inom digital offentlig service via Funka.  
 
Stöd för arbetet med tillgänglighet finns hos Myndigheten för 
digital förvaltning (DIGG). De kontrollerar regelbundet alla 
kommuners webbplatser. På Webbriktlinjer.se  erbjuds också stöd 
och vägledning. Där finns lista på alla delar gällande tillgänglighet 
som kommunen ska uppfylla. 
 
__________ 
För kännedom: 
Webbsamordnare 

  

https://www.funka.com/
https://www.digg.se/
https://www.digg.se/
https://webbriktlinjer.se/
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KRF § 4/22    
 
Information från Länsstyrelsens samordnare för 
jämställdhet, föräldraskapsstöd och 
funktionshindersfrågor 

 
Beslut 
 
Ärendet utgår och återkommer vid kommande sammanträde med 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Länsstyrelsens samordnare för jämställdhet, föräldraskapsstöd och 
funktionshindersfrågor vill besöka rådet för att informera om sin 
verksamhet. 
 
 
 
 
__________ 
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KRF § 5/22    
 
Reglemente för KRF 
 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning inför en 
stående punkt på varje sammanträde där viktiga, aktuella frågor för 
alla kommunens verksamheter kan tas upp.  
 
Ärendebeskrivning 

  
Från slutet av 2017 har kommunens råd för personer med 
funktionsnedsättning varit knutet till kommunstyrelsen, från att 
tidigare ha varit knutet till socialnämnden. I första paragrafen i det 
aktuella reglementet för rådet, som antogs i Kommunfullmäktige 
den 8 juni 2020 § 45, står det så här: 

 
§ 1 Allmänt 
Kommunens råd för personer med funktionsnedsättning är hela 
kommunens referensorgan i alla frågor och är organisatoriskt 
knutet till kommunstyrelsen. 
Kommunens alla organ ska informera rådet om sina planer före 
förändringar av samhällsinsatsernas utformning och 
organisation när det berör personer med funktionsnedsättning. 
Funktionsnedsatta ska genom rådet ges en större delaktighet i 
samhällets utformning.  
RÅDET BEHANDLAR INTE ENSKILDA PERSONERS ÄRENDEN. 

 
Ordförande Bengt Storbacka tar upp frågan om hur rådet bättre ska 
kunna uppfylla detta och hur rådet ska få bättre förutsättningar till 
ett övergripande perspektiv. Rådet diskuterar frågan och 
bestämmer att en stående punkt på sammanträdena ska införas där 
viktiga, aktuella frågor inom alla kommunens organ kan tas upp. 
För att underlätta för ledamöter och ersättare bifogas till den 
stående punkten den senaste kallelsen till kommunfullmäktige, 
kommunstyrelse, tillväxtnämnd, socialnämnd och barn- och 
utbildningsnämnd. Samtliga kallelser publiceras på kommunens 
webbplats och går att ta del av där. Där publiceras även samtliga 
protokoll. Det går också att prenumerera på information såsom 
aktuella nyheter, kallelser och protokoll, så att man direkt när de 
publicerats kan ta del av dem.  

 
__________ 
För åtgärd: 
Sekreterare KRF 
 

  

https://www.lindesberg.se/kommun-och-politik/nyheter/prenumerera


LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
                                               Sammanträdesdatum 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning                               2022-03-23 
 

 Justerande  Utdragsbestyrkande 

9 

KRF § 6/22    
 
Budgetprocessen 2022 
 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Ordförande Bengt Storbacka informerar om att kommunstyrelsen 
den 17 maj beslutar om förslag till budget, som sedan ska beslutas i 
kommunfullmäktige den 7 juni. Eftersom nästa sammanträde med 
kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning är först den 
1 juni välkomnas intresseföreningarna att komma in med 
synpunkter på budgeten enskilt. Budgetärendet i kallelsen till 
kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj kommer därför att 
skickas till ledamöter och ersättare i KRF så snart den är klar.  
 
Årsredovisningen för 2021 behandlas i kommunstyrelsen  
den 29 mars. Den finns att ta del av i kallelsen till sammanträdet. 
 
Arbetet med budgetprocessen pågår och analysdagar har 
genomförts. Verksamheterna har seminarium den 14 april. 
  
__________ 
För åtgärd: 
Sekreterare KRF 
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KRF § 7/22    
 
Återkoppling från tillgänglighetsvandring 21 september 
2021 
 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning skickar 
synpunkt till Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen om att de bör 
säkra upp mellan etapper i samband med ombyggnationer, så att 
det är säkra miljöer ur tillgänglighetsperspektiv.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Den 21 september 2021 genomfördes tillgänglighetsvandring i 
Storå-Guldsmedshyttan, Frövi och Fellingsbro tillsammans med 
Kommunala Pensionärsrådet (KPR).  
 
En del synpunkter som togs upp i sammanställningen efter 
tillgänglighetsvandringen, bland annat för området kring ICA i 
Guldsmedshyttan, har åtgärdats i samband med att området 
färdigställs. Men aktuella foton på hur det ser ut i området i dag, 
som har bifogats kallelsen till sammanträdet, visar att det 
fortfarande är problem med tillgängligheten i området. KRF 
beslutar därför att det här är en punkt man behöver gå vidare med. 
Invånare behöver tryggt kunna använda områden även under 
perioder där inget sker vid ombyggnationer. Vid ICA-parkeringen i 
Guldsmedshyttan kan man exempelvis förbättra genom att sätta 
upp räcken eller liknande där det behövs. 
 
Synpunkt skickas till Samhällsbyggnad Bergslagen om att de bör 
säkra upp mellan etapper i samband med ombyggnationer, så att 
det är säkra miljöer ur tillgänglighetsperspektiv.  
 
 
__________ 
För åtgärd: 
Samhällsbyggnad Bergslagen 
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KRF § 8/22    
 
Tillgänglighet i centrala Lindesberg, 
Strandpromenaden/Norrtullstorget 
 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen. 
 
Ärendebeskrivning 

 
Rådet diskuterar kring säkerhet och tillgänglighet vid 
strandpromenaden i Lindesberg. Gång- och cykelbanan sluttar 
brant ner mot pumphuset vid ån nedanför badhuset. Det utgör en 
fara för förbipasserande. Kontrastmarkering längs gång- och 
cykelbanan behöver komma på plats som planerat.  Norrtullstorget 
behöver förbättras då tillgängligheten är dålig. Flera gatuplattor är 
sneda, ojämna och man riskerar att snubbla på dem. På flera ställen 
bildas stora vattenpölar efter regn. 

 
__________ 
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 KRF § 9/22 
 
Övriga frågor  

 
• Ordförande påminner om Samhällsbyggnadsförvaltningens 

app som är utmärkt att anmäla fel och brister till. 
Exempelvis om det saknas belysning någonstans. 
https://www.lindesberg.se/kommun-och-
politik/kommunens-
organisation/samhallsbyggnadsforbundet-
bergslagen/enkelt-satt-for-dig-att-meddela-fel--brister-du-
upplever-i-den-offentliga-miljon  
Det går också bra att kontakta Servicecenter 0587-550040 
alternativ servicecenter@sbbergslagen.se  

 
• Synpunkt på att trafikljusen för övergångsstället vid 

Pälsärmen, Lindesjön inte fungerar som de ska. Ordförande 
rekommenderar att detta anmäls i Samhällsbyggnads-
förvaltningens app. 
 

• Synpunkt på att det vore bra med gemensamma träffar för 
alla sorters föreningar; intresseföreningar, idrottsföreningar 
etc. och tillväxtförvaltningen samt samhällsbyggnad 
bergslagen för att utveckla samarbetet. KRF skickar frågan 
till tillväxtförvaltningen. 

 
• Fråga om Samhällsbyggnad Bergslagen och förslag till 

förändring av organisationen. Ordförande informerar om 
förslaget och återkommer med mer information vid 
kommande sammanträden när mer är beslutat kring det.  

 
• Synpunkt på att hörslingan i kommunhuset inte fungerar 

som den ska. Detta behöver åtgärdas och synpunkten 
skickas till kommunstyrelseförvaltningens kanslichef. 
 
__________ 
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