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ÄRENDEFÖRTECKNING

§ 14/21

Budget

§ 15/21

Hur utvecklar vi Lindesbergs kommun till en bättre kommun för äldre
(Workshops med olika teman t.ex. bostäder, tillgänglighet, upplevelser och
attraktivitet, service, nära vård)

§ 16/21

Inomhusklimat på särskilda boenden sommartid

§ 17/21

Övriga frågor

_____________
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Utdragsbestyrkande

2

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3

Sammanträdesdatum

Kommunala pensionärsrådet

2021-06-16

KPR § 14/21

Budget
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Ordförande Bengt Storbacka informerar om att kommunfullmäktige den 7 juni 2021 § 70 beslutat om mål och budget 2022
samt verksamhetsplan 2023-2024. Socialnämndens budgetram har
ökats med 25 miljoner kronor i förhållande till tidigare beslutad
verksamhetsplan.
I samarbete mellan förvaltningarna satsas på resursjobb och
breddad rekrytering för att få fler i arbete.
Socialchef Madde Gustavsson informerar om äldreomsorgslyftet,
med riktade medel på 11,2 miljoner kronor för kompetensutveckling inom vård och omsorg. Förslag till fördelning beslutades
vid sammanträde med socialnämnden den 15 april 2021 § 54 och
redovisades vid förra sammanträdet med Kommunala
Pensionärsrådet den 21 april 2021. Madde Gustavsson informerar
vidare om fördelningen av medel till organisation för arbete med
säkra trygghetslarm och digitalisering, sjuksköterskeorganisation
kompetensutveckling, demensteam, hemrehab och stärkt
nattbemanning på äldreboenden. Medlen är avsedda för 2021.
Medel för ”Nära vård 2021” fördelas ut till kommunerna i Örebro
län från Region Örebro, för utveckling i omställningsarbetet av den
nära vården. Medlen är avsedda för användning under åren 2021
2022. Fokus är på det så kallade navet, dvs vårdcentraler och
kommunens hälso- och sjukvård. Satsningar görs bland annat på
processledartjänster, digitalisering och kompetensutveckling för
personal inom vården samt på förebyggande arbete med barn och
unga.
__________

Justerande

Utdragsbestyrkande

LINDESBERGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4

Sammanträdesdatum

Kommunala pensionärsrådet

2021-06-16

KPR § 15/21
Hur utvecklar vi Lindesbergs kommun till en bättre kommun för
äldre (Workshops med olika teman t.ex. bostäder, tillgänglighet,
upplevelser och attraktivitet, service, nära vård)
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen. Ärendet
återkommer vid kommande sammanträden.
Ärendebeskrivning
I en övrig fråga vid förra sammanträdet med Kommunala
pensionärsrådet den 21 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 genomförs workshops kring
detta.
Workshop 1: Framtidens äldrekommun – prioriterade områden

Justerande

•

Boende
- bygga nya tillgängliga boenden (hiss/markplan)
- naturnära boenden (gärna strandnära)
- nära daglig service och vård
- boenden som attraherar inflyttning till kommunen
- boviera eller liknande
- boenden där olika servicegrader erbjuds

•

Nära service
- vård
- daglig varuhandel

•

Bra kommunikationer
- kollektivtrafik
- infrastruktur

•

Samverkansformer med föreningslivet
- förebygga ensamhet
- föreningar, civilsamhället viktig resurs
- ekonomiska föreningar (kollektiva boenden mm)

Utdragsbestyrkande
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Hälsa
- nära vård
- mobila team
- förutsättningar för att bibehålla god hälsa
- anhöriga, närarbete, släktingar, civilsamhälle
•

Värna alla kommundelar
- Möjlighet få bo där man vill och ha tillgång till vård,
kommunikationer, service, aktiviteter med mera

__________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KPR § 16/21
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?
Socialchef Madde informerar om att vad det idag finns portabla
fläktar som går att flytta runt i de allmänna utrymmena. Personalen
säkrar att de hanteras på rätt sätt. Det är noga med hygienkrav så
att portabla luftkonditioneringsdelar hanteras korrekt och riktas
och sköts på rätt sätt. Bland annat för att minska risken för smittspridning av covid-19. Det finns inte fläktar eller AC i enskildas
rum, där får boende själva ordna med det om man vill. I nuläget
finns inte planer på att köpa in eller installera AC. Detta skulle
bland annat innebära kostnadstillägg på hyran. Som skydd mot
hetta idag finns bland annat markiser och persienner. Vid extrem
hetta är vätskebalansen oerhört viktig och rutiner och riktlinjer
finns på plats för att på bästa sätt hantera detta.
__________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KPR § 17/21
Övriga frågor
•

Vid förra sammanträdet med KPR den 21 april 2021 delgav
SKPF önskemål om en joggingled (motionsspår) vid nya
bostadsområdet i Lia (vid sjön Väringen, Frövi). Önskemålet
skickades till kommunekolog Ingrid Andréen på
Samhällsbyggnad Bergslagen som har svarat att det inte är
kommunal mark. I samband med exploatering av nya
industriområdet finns planer på utveckling av området kring
elljusspåret. En utvecklingsplan håller på att tas fram för Frövi
strandpromenad.

•

Vid förra sammanträdet med KPR den 21 april 2021 frågade
PRO om regler för vattenskoterkörning och vad som kan göras
åt farlig och störande körning. Ordförande Bengt Storbacka tog
med sig frågan och svarar att det är förbjudet att köra
vattenskoter i kommunens sjöar. Det är bara tillåtet i allmänna
farleder och områden som har godkänts av Länsstyrelsen och
där det är godkänt måste man köra minst 100 meter från land.

•

Vid förra sammanträdet med KPR den 21 april 2021 delgav
SKPF 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 skickades till
kommunekolog Ingrid Andréen på Samhällsbyggnad Bergslagen
som har svarat att marken tillhör Fastigheter i Linde AB
(FALAB) och hänvisar SKPF till kommunens mark- och
exploateringsingenjör.
____________________

Justerande

Utdragsbestyrkande

