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KPR § 1/22    
 
Information från ordförande  
 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.  
  
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Bengt Storbacka informerar om aktuella frågor och om  
hur kriget i Ukraina påverkar kommunen. 
 
__________ 
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KPR § 2/22    
 
Information från socialförvaltningen 
 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.  
  
Ärendebeskrivning 
 
Verksamhetschef för socialförvaltningens avdelning vård och omsorg 
Jessica Öhlund delger information från verksamheten och återkopplar 
från tidigare fråga om portabel AC (luftkonditionering). Det finns 
portabla AC i gemensamhetsutrymmen på alla sex särskilda boenden i 
kommunen. Dessa kan man ta med från t.ex. matsal till annat 
gemensamt rum. 
 
Vid förra sammanträdet med KPR informerade Jessica Öhlund bland 
annat om förändringar rörande träffpunkter, dagrehab och 
demensdagvård. Demensdagverksamheten upphörde vid årsskiftet. 
Christina Pettersson, SPF Löa-Storå, tar upp fråga kring beslutet om 
demensdagvården och delger synpunkt på detta. Christina anser att 
man borde låtit demensdagverksamheten vara kvar och att KPR bättre 
borde ha informerats om förslaget till beslut.  
 
__________ 
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KPR § 3/22 
 
Information om MSB – Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, skyddsrum  
 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.  
  
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av kriget i Ukraina informerar verksamhetschef för 
socialförvaltningens avdelning vård och omsorg Jessica Öhlund om att 
socialförvaltningen har börjat göra upp planer för att hantera olika 
bristsituationer som skulle kunna uppstå. Det har kommit in fråga om 
hur det ser ut med skyddsrum. Jessica informerar om att det inte finns 
några skyddsrum på Ekgården eller Grönboda. Bedömningen är att  
man inte är lika utsatt på landsbygden. Övriga särskilda boenden har 
skyddsrum. Man har 48 timmar på sig att ställa om lokalerna till 
skyddsrum.  
 
På Lindesbergs kommuns webbplats finns information med anledning 
av kriget i Ukraina. Informationen uppdateras kontinuerligt. Där 
poängteras att risken för väpnat angrepp mot Sverige är låg och det är 
vid väpnade angrepp som skyddsrum används. Det är Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar för skyddsrummen. 
På deras webbplats finns verktyg där man enkelt se var närmaste 
skyddsrum finns. Man skriver in var man befinner sig någonstans och 
då visar en karta vilka skyddsrum som finns i närheten. 
 
__________ 
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KPR § 4/22    
 
Val av ledamot i KPR arbetsutskott efter Kennert Berisson 
 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet väljer Britt Wickman, PRO Storå-
Guldsmedshyttan, till ny ledamot i KPR arbetsutskott. 
  
Ärendebeskrivning 
 
Kommunala Pensionärsrådet ska välja ny ledamot i arbetsutskottet 
efter Kennert Berisson.  
 
__________ 
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KPR § 5/22 
 
Återkoppling från workshop Bättre Lindesberg för äldre 
 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.  
  
Ärendebeskrivning 
 
Vid sammanträdet i april 2021 tog ordförande Bengt Storbacka upp att 
det är viktigt att generella frågor lyfts i rådet, med fokus på Lindesbergs 
kommun som en bra kommun för äldre. De stora framtidsfrågorna ur 
ett äldre invånarperspektiv behöver lyftas fram ännu mer. Som ett 
första steg genomfördes vid sammanträdet den 16 juni 2021 en första 
workshop ”Framtidens äldrekommun – prioriterade områden”. Resultat 
av workshopen var att följande områden prioriteras: 
 
• Boende 
• Nära service 
• Bra kommunikationer 
• Samverkansformer med föreningslivet 
• Hälsa 
• Värna alla kommundelar 
  
Vid dagens sammanträde diskuteras ovanstående områden och hur 
man ska arbeta vidare med frågan ”Bättre Lindesberg för äldre”. Vilka 
visioner finns? 
 
Vid nästa sammanträde med KPR kommer socialförvaltningens 
verksamhetschef för vård och omsorg Jessica Öhlund att informera om 
hälsa och hur man kan förebygga ohälsa, samt presentera omställning 
till Nära vård. 
 
När det gäller boende och byggande av trygghetsboenden och bostäder 
ger ordförande Bengt Storbacka rådet till föreningarna att själva ta 
kontakt med olika bostadsbolag.  
 
__________ 
För åtgärd: 
Verksamhetschef Jessica Öhlund 
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KPR § 6/22    
 
Budgetprocessen 2022 
 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.  
  
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Bengt Storbacka informerar om att den 17 maj ska alla 
partier presentera sina budgetar i kommunstyrelsen. Budgeten 
kommer sedan beslutas i Kommunfullmäktige den 7 juni. Eftersom 
nästa sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är först 
den 3 juni välkomnas pensionärsföreningarna att komma in med 
synpunkter på budgeten enskilt. Budgetärendet i kallelsen till 
kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj skickas därför till 
ledamöter och ersättare i KPR när den är klar. 
 
Vid sammanträdet den 29 mars behandlas årsredovisningen för 2021 
i kommunstyrelsen. Årsredovisningen finns att läsa i kallelsen till 
sammanträdet.  
 
__________ 
För åtgärd: 
Sekreterare KPR 
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KPR § 7/22    
 
Reglemente för KPR 
 
Beslut  
 
Kommunala pensionärsrådet inför en stående punkt på varje 
sammanträde där viktiga, aktuella frågor för alla kommunens 
verksamheter kan tas upp.  
 
Ärendebeskrivning 
 
Från slutet av 2017 har kommunala pensionärsrådet 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 § 46, står det så här: 
 

”§ 1 Allmänt 
Kommunala pensionärsrådet är ett till kommunstyrelsen knutet  
organ för samråd och ömsesidig information mellan ålders- och 
folkpensionärernas organisationer å ena sidan och kommunens 
nämnder och styrelser å andra sidan. 
 
Kommunen skall informera rådet om planer för förändringar av 
samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör 
pensionärskollektivet och därvid inhämta synpunkter från rådet i så 
tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets 
handläggning i aktuell nämnd eller styrelse. Därigenom ges 
pensionärerna genom rådet en större delaktighet i samhällets 
insatser.” 

 
Ordförande Bengt Storbacka tar upp frågan om hur rådet ska kunna ges 
bättre förutsättningar för att uppfylla detta. KPR diskuterar frågan och 
bestämmer att en stående punkt på sammanträdena ska införas där 
viktiga, aktuella frågor 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, lindesberg.se. 
Där publiceras även samtliga protokoll. Det går 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 KPR 

  

https://www.lindesberg.se/kommun-och-politik/nyheter/prenumerera
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KPR § 8/22   
 
Trafikfrågor 
 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna 
och skickar fråga om Banvägen vidare till Samhällsbyggnad Bergslagen. 
  
Ärendebeskrivning 
 
På det näst senaste arbetsutskottet med KPR ställdes en fråga om 
parkeringsplatserna längs Banvägen i Lindesberg. Trafikingenjör Håkan 
Blaxmo på Samhällsbyggnad Bergslagen svarade att det pågår ett 
arbete med att hitta en annan plats för att ersätta denna parkering. 
Backrörelserna ut på Banvägen är inte någon bra lösning och skapar 
med stor sannolikhet en del tillbud. Parkeringen är till stor del avsedd 
att användas som pendlarparkering, men då flera arbetsplatser finns i 
närområdet används den sannolikt som arbetsplatsparkering.  
Frågan återkommer under dagens sammanträde. Banvägen är huvudled 
och det är inte tillåtet att backa ut på huvudled. Frågan skickas åter till 
Samhällsbyggnad Bergslagens trafikingenjör Håkan Blaxmo om vad 
som planeras för att åtgärda problemet. 
 
Problemet med höga hastigheter på Kungsgatan tas åter upp. Ett 
övergångsställe, eventuellt med vägbula önskas. Önskemålet har 
framförts till trafikingenjör Håkan Blaxmo. 
 
Fråga om möjlighet att stänga av Kristinavägen vid Flugparken samt 
för- och nackdelar med detta diskuteras.  
 
Fråga om järnvägsövergången vid Lidl. Trafikverket utreder om den 
eventuellt ska tas bort.  
 
Förslag om att inrätta ett gång- och cykelråd. Deltagare skulle vara de 
som själva går och cyklar i kommunen. Viktigt att fånga upp frågor och 
synpunkter kring hur vi kan ta oss runt miljövänligare.  
 
Synpunkt på behov av gång- och cykelväg till tomatodlingen i Frövi. 
 
__________ 
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KPR § 9/22    
 
Planprogram – Stadskärneprojekt 
 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen  
  
Ärendebeskrivning 
 
Näringslivsutvecklare Daniel Fagerlund informerar om arbetet  
med att förbättra och utveckla stadskärnan i Lindesberg centrum. 
Under 2022 pågår internt arbete inom Lindesbergs kommun, i 
samarbeten mellan olika förvaltningar och Samhällsbyggnad 
Bergslagen.   

 
__________ 
För kännedom: 
Näringslivsutvecklare Daniel Fagerlund 
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KPR § 10/22    
 
Övriga frågor  

 
• Planerna på ombyggnation av f.d. Stadsskogsskolan i Lindesberg är 

ett intressant projekt – pensionärsorganisationerna vill vara 
delaktiga i planeringen.  
 
Önskemålet delges Samhällsbyggnad Bergslagen och 
Lindesbergsbostäder AB. 
 

 
____________________ 
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