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ÄRENDEFÖRTECKNING 
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§ 20/19 Sommaraktiviteter för seniorer sommaren 2020  
§ 21/19 Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 
§ 22/19  Budget 
§ 23/19  Tillgänglighetsanpassning av offentliga lokaler 
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§ 25/19  Övriga frågor 
  

 
_____________ 
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KPR § 19/19    
 
Heltidsresan 
 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.  
  
Ärendebeskrivning 
 
Enhetschef för socialförvaltningens bemanningsenhet Malin Spiik 
informerar om ”Heltidsresan” som är ett samarbete mellan arbets-
givare och fackförbund. Att fler arbetar heltid leder till bättre 
kvalitet inom vård och omsorg, minskat behov av vikarier och 
stabilare verksamhet. Heltidsarbete är också en mycket viktig 
faktor för att ses som en attraktiv arbetsplats både vid rekrytering 
och för att behålla kvalificerad personal. Eftersom rekryterings-
behovet är mycket stort inom vård och omsorg de närmaste åren är 
det viktigt att bättre ta tillvara på befintlig kompetens genom att 
erbjuda heltid som norm. Idag arbetar cirka 47 % av de anställda 
inom vård och omsorg i Lindesbergs kommun heltid. De som idag 
är deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete. Vid nyanställningar 
från 1 januari 2020 ska heltid vara det normala.  
 
För medarbetaren ökar det ekonomiska oberoendet vid heltid och 
en stabilare ekonomi ger en bättre livskvalitet. Heltid ger högre 
pension samt ökade avsättningar till A-kassa och socialförsäk-
ringar. Det ger även ökad möjlighet till utveckling och karriär inom 
yrket. Inom kommun, landsting och regioner är 4 av 5 anställda 
kvinnor. Kvinnor arbetar oftare deltid än män. Det skiljer 3,6 
miljoner kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män. Samma 
möjligheter till heltidsarbete och karriär måste gälla för både 
kvinnor och män. Det är en av de mest centrala jämställdhets-
politiska insatser som kan göras. 
 

 
__________ 
För kännedom: 
Enhetschef bemanningsenheten  
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KPR § 20/19    
 
Sommaraktiviteter för seniorer sommaren 2020   

 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet utser arbetsgrupp för planering av 
sommaraktiviteter och sommarläger för seniorer sommaren 2020. 
Återkoppling från arbetsgruppen ska ske vid nästa sammanträde. 

 
Ärendebeskrivning 
 
Vid förra sammanträdet med Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 
den 26 augusti 2019 § 13 beslutades att en arbetsgrupp för 
sommaraktiviteter och sommarläger för seniorer 2020 skulle bildas 
vid sammanträdet den 22 oktober. Arbetsgruppen ska planera 
sommaraktiviteter och målgrupper. Grundtanken är att nå ut till 
seniorer som inte i vanliga fall tar del av föreningarnas aktiviteter. 
En broschyr med sommaraktiviteter ska arbetas fram. 
Arbetsgruppen ska även diskutera möjligheter till ekonomiska 
bidrag och göra jämförelser med hur det ser ut i övriga landet. Efter 
arbetsgruppens första möte ska återkoppling ske till KPR. 
Enhetschef för socialförvaltningens hemtjänst/rehab i Fellingsbro 
Carin Neanro ska vara sammankallande för arbetsgruppen.  
 
Till arbetsgruppen utses: 
Rolf Iversen, PRO Frövi  
Göran Karlsson, SKPF 
Bernt Larsson, SPF seniorerna 
Sven-Erik Larsson, socialnämnden 
Christina Pettersson, SPF Löa Storå 
May-Liz Svärd, PRO Lindesberg 
  
Arbetsgruppens första träff är måndagen  
den 18 november kl. 13.00 i kommunhuset. 

 
__________ 
För åtgärd: 
Enhetschef Carin Neanro, socialförvaltningen 
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KPR § 21/19    
 
Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 
 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen. 
  
Ärendebeskrivning 
 
Reviderat reglemente för kommunala pensionärsrådet antogs av 
kommunfullmäktige den 10 oktober 2017 § 136. Förslag till 
reviderat reglemente har delgetts Kommunala Pensionärsrådet för 
synpunkter. Inga synpunkter på förslaget har inkommit. 

 
 
__________ 
För åtgärd: 
Kanslienheten 
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KPR § 22/19    
 
Budget 

 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen. 
  
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Irja Gustafsson informerar om att arbete med 
budgetprocessen pågår och budgeten planeras att antas  
vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 december 2019.  
Förslag till budget skickas till Kommunala Pensionärsrådet  
så snart det har färdigställts. 
 

 
__________ 
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KPR § 23/19 

Tillgänglighetsanpassning av offentliga lokaler 

Beslut  

Ärendet utgår och återkommer till nästa sammanträde. 

Ärendebeskrivning 

Kommunala Pensionärsrådet önskar information om kommunens 
och Fastigheter i Linde AB:s arbete med tillgänglighetsanpassning 
av offentliga lokaler. 

__________ 
För kännedom: 
VD Fastigheter i Linde AB 
Utvecklingsstrateg tillväxtförvaltningen 
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KPR § 24/19    
 
Tillgänglighet broarna vid Arenan 

 
Beslut  
 
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen. 
  
Ärendebeskrivning 
 
Det är problem med tillgängligheten vid broarna vid Arenan/ 
Loppholmarna i Lindesberg. Samhällsbyggnad Bergslagen är 
medvetna om problemet och ska åtgärda det. Samhällsbyggnad 
Bergslagens app där man kan lämna synpunkter, rapportera brister 
eller göra felanmälan används av föreningarna.  
 
__________ 
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KPR § 25/19    
 
Övriga frågor 

 
• Fråga om pris för matlåda på Tallen i Frövi och 

leveranskostnad. Enligt måltidsenhetens ”Prislista för 
avgifter för kostnader vid måltidsenhetens öppna 
restauranger”, kostar en matlåda 65 kr för pensionärer.  
För matlåda och matdistribution beviljat utifrån 
Socialtjänstlagen (SoL) kommer debiteringen (själva 
matportionen) och avgiften (hemkörningsavgiften) på 
samma faktura som övrig omsorg inom SoL. Från och med  
1 januari 2019 är hemkörningsavgiften 11 kr per låda och 
matdistribution i eget boende 47 kr enligt ”Avgifter inom 
avdelningen för vård och omsorg samt avdelningen för 
funktionsstöd”. Hemkörningsavgiften påverkas av 
omfattningen på övrig omsorg, maxtaxan som tak och 
eventuell individuell ekonomisk situation för enskild medan 
matportionen alltid faktureras i sin helhet utifrån antal per 
månad. 

 
• Synpunkt på att AV-utrustning som exempelvis projektor 

bör finnas tillgänglig i samlingslokalen i f.d. Lindens 
servicehus. IT-enheten har tillfrågats. 

 
 
__________ 
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