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Presentation av e-hälsa och Myndighetsenheten
Budget
Sommaraktiviteter, sommarkollo för seniorer sommaren 2020
Social gemenskap vid måltider
Information om Gröna broarna, Arenans parkering, järnvägsramp
Kostnader för resor till aktiviteter
Övriga frågor

_____________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KPR § 1/20

Presentation av e-hälsa och Myndighetsenheten
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.

Ärendebeskrivning

Enhetschef för e-hälsa och Myndighetsenheten Patrik Borup
presenterar sig och informerar om den nya enheten, som är en
sammanslagning av flera verksamheter och system.

Enheten handlägger bistånd enligt SoL och LSS och består av
biståndshandläggare och avgiftshandläggare. Områdesindelning
utifrån hemtjänstområden.
Enheten arbetar även med systemförvaltning och e-tjänster.
Genomgående samma mobila arbetssätt i kommunens
verksamheter. Individanpassade lösningar för enskilda.

Önskvärd framtidsbild: Arbeta över organisationsgränserna för att
lösa gemensamma problem.

Patrik kommer gärna ut till föreningarna och informerar om
verksamheten, kontakt via e-post patrik.borup@lindesberg.se
eller tfn 0581-811 02.
__________

För kännedom:
Patrik Borup, enhetschef e-hälsa och Myndighetsenheten

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KPR § 2/20

Budget
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning

Ordförande Irja Gustafsson informerar om kommens preliminära
resultat för 2019 som blev cirka 34,5 miljoner kronor vilket är 21
miljoner kronor bättre än budget. Barn- och utbildningsnämndens
resultat blev minus 14,5 miljoner kronor och socialnämndens
minus 6 miljoner kronor. Verksamheterna redovisar totalt ett
underskott på 23,9 miljoner kronor.

Budgetarbetet för kommande år pågår. Lindesbergs kommun
får 12 miljoner kronor i ökat statligt bidrag till att stärka välfärden satsningar på vård, skola och omsorg.

__________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-02-26

KPR § 3/20

Sommaktiviteter, sommarkollo för seniorer
sommaren 2020
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning

Föreningarnas förslag till sommaraktiviteter för seniorer har
sammanställts i ett utkast till broschyr. Föreningarna meddelar en
del uppdateringar och nytt utkast ska sammanställas och skickas ut
till föreningarna för godkännande så snart som möjligt.

May-Liz Svärd från arbetsgruppen för seniorkollo informerar om
att det tagits fram informationsmaterial och anmälningshandlingar.
Seniorkollot kommer hållas på Åkerby gård utanför Nora, 17-21
augusti. Det vänder sig till dem som är över 70 år, känner sig
ensamma och vill umgås med nya vänner. Det finns plats för 20
personer.

Program för dagarna, kostnad, mer information, kontakt och
anmälan finns på lindesberg.se/seniorkollo. Sista anmälningsdag är
30 april.

Samordnare för finskt förvaltningsområde Airie Tervaniemi
kommer fortsättningsvis att ingå i arbetsgruppen. Hon ska bland
annat översätta informationsmaterial till finska.

Föreningarna ska ansöka om bidrag till kollot från stiftelser och
fonder.
__________

För åtgärd:
Enhetschef Carin Neanro, socialförvaltningen
Samordnare för finskt förvaltningsområde Airie Tervaniemi

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KPR § 4/20

Social gemenskap vid måltider
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen
Ärendebeskrivning

Ensamhet är ett folkhälsoproblem idag. Enhetschef för e-hälsa och
Myndighetsenheten Patrik Borup informerar om att det finns
möjlighet att beställa fler matlådor till samma plats för att på så vis
förenkla för dem som vill äta sina måltider tillsammans med andra.
__________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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KPR § 5/20

Information om Gröna broarna, Arenans parkering,
järnvägsramp
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning

Ordförande Irja Gustafsson informerar att det under 2019
konstaterats att Gröna bron var i så dåligt skick att den
behövde stängas. Vid undersökning av Fackverksbron mellan
Lindesbergs arena och Loppholmarna konstaterades att även
den var i dåligt skick, men att den inte behövde stängas av.
Förstärkningsarbete på Fackverkssbron har nu utförts så att
den är säkrad två år framåt. Vid sammanträdet den 25 februari
2020 beslutade kommunstyrelsen att ersätta Fackverksbron med
en ny bro under år 2020 och 2021 samt riva Gröna bron. Rivningen
kommer att ske tämligen snart. Kostnaden för den nya bron är cirka
7,6 miljoner kronor. En flytbro kommer användas under en kortare
period när den nya bron sätts på plats.

Vid arenaparkeringen kommer fler parkeringsplatser anläggas
och gång- och cykelbanan som går ner mot Fackverksbron ska
förbättras och markeras tydligare.

Trafikingenjör Håkan Blaxmo och infrastrukturansvarig
Charlotte Lindström för diskussioner med Trafikverket
angående järnvägsramp vid järnvägsstationen.
__________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Kostnader för resor till aktiviteter
Beslut
Kommunala Pensionärsrådet tackar för informationen.
Ärendebeskrivning

Ordförande Irja Gustafsson hänvisar till möjligheten ansöka om
färdtjänst om man har svårt att förlytta sig själv. Det görs via
Länstrafiken i Örebro län. Kommunen kan inte bidra ekonomiskt
till enskildas resor.
__________

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KPR § 7/20

Övriga frågor
•

•

•

•

Justerande

PRO Frövi informerar om önskemål om parkering för
handikappade och avlastning mitt emot vårdcentralen i
Frövi. Kommunala Pensonärsrådet skickar önskemålet
vidare till trafikingenjör Håkan Blaxmo.

SPF Lindesberg lämnar kopia på en skrivelse som man
tidigare skickat till samhällsbyggnadsförvaltningen om
trafiksituationen på Kungsgatans norra del, men som man
ännu inte fått svar på. Kommunala Pensionärsrådet skickar
skrivelsen vidare till samhällsbyggnadsförvaltningen och
ber att få svar till rådet.
PRO Ramsberg frågar om utbyggnad av fibernät på
landsbygden. Kommunen för dialog med Telia om detta.
Minst 60 procent av boende i ett område behöver vilja ha
fibernät för att det ska bli aktuellt med utbyggnad där.

Jessica Öhlund presenterar sig. Hon är ny verksamhetschef
för socialförvaltningens avdelning vård och omsorg efter
Raija Spjuth som har slutat.

Utdragsbestyrkande
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