
LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Kommunalt råd för personer  Sammanträdesdatum 

med funktionsnedsättning  2020-09-24 
 

  
 
 
Plats och tid Sammanträdesrum Näset, Lindesbergs kommunhus kl. 14.00-14.45 
 
Beslutande Irja Gustafsson, ordförande (S) 

Bodil Larsson, RBU 
 Christina Wendin, Astma- och allergiföreningen 
 Hans Gustavsson, RSMH 

Margareta Andergard, Region Örebro (deltar på distans) 
Göran Ahlner, D 
Chivan Omar, SRF 
Mathz Eriksson, socialnämnden (deltar på distans) 
Jonas Kleber, DNB (deltar på distans) 

   
Övriga deltagande Erika Johansson, sekreterare 

Inger Österberg, verksamhetschef funktionsstöd (deltar på distans) 
 

   
  
   
Utses att justera Christina Wendin, Astma- och allergiföreningen 
 
Justeringens Lindesbergs kommunhus, 2020- 
plats och tid  
 
Underskrifter  Sekreterare ..................................................................... Paragraf  8-11  
  Erika Johansson 
 
 Ordförande …………………………………………............ 
  Irja Gustafsson  
 
                                         
 Justerare ....................................................................……. 
                    Christina Wendin, Astma- och allergiföreningen 
 

ANSLAG – BEVIS  
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning 
 
Sammanträdesdatum 2020-09-24 
 
Datum för   Datum för 
anslags uppsättande 2020- anslags nedtagande   
 
Förvaringsplats 
för protokollet  Kommunkansliet  
 
Underskrift  ............................................................................................... 
  Erika Johansson 
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ÄRENDEN 

 
§  8/20  Budgetprocessen 

§  9/20  Information om föreningslokal 2021 / fd servicehuset Linden 

§ 10/20  Information från verksamheten 

§ 11/20  Övriga frågor 
 

_____________ 
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KRF § 8/20    
 
Budgetprocessen 

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

 
Ordförande Irja Gustafsson informerar om hur budgetarbetet 
påverkas av coronapandemin och aktuella statsbidrag.  
Budgeten kommer att tas upp för beslut i kommunfullmäktige i 
december.  
 
__________ 
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KRF § 9/20    
 
Information om föreningslokal 2021 / fd servicehuset 
Linden 

 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen. 

 
Ärendebeskrivning 

 
Ordförande Irja Gustafsson informerar om att café 37:an på 
Kungsgatan 37 i Lindesberg, som finns i samma byggnad som fd 
servicehuset Linden, kommer ta över cafélokalen där. Den 
befintliga samlingslokalen i fd servicehuset Linden kommer att 
finnas kvar, men med nytt serveringskök på motsatt sida 
nuvarande cafélokal. Lokalerna i fd servicehuset Linden är 
bokningsbara i ett nytt bokningssystem och hyran är cirka 60 
kronor i timmen.  
 
Diskussioner kring att skapa ett allaktivtetshus/ungdomens hus för 
föreningar med flera i Lindesbergs centrum pågår och ett projekt 
för detta kommer att startas upp. Frågan om vilka lokaler som 
skulle kunna lämpa sig bäst för ett sådant allaktivitetshus kommer 
att utredas av tillväxtförvaltningen.  

 
 

__________ 
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KRF § 10/20    
 
Information från verksamheten 

 
Beslut 
 
Kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning tackar för 
informationen.  

 
Ärendebeskrivning 

 
Inger Österberg, verksamhetschef för avdelning funktionsstöd 
presenterar sig och informerar om verksamheten. 
 

• Personliga ombud: projektets slutdatum är årsskiftet 
2020/2021, förhoppningen är att det kommer bli 
permanent. Projektet har gett en god effekt och de 
personliga ombuden har efterfrågats av många personer. 

 
• Funktionsstöds grupp- och servicebostäder: rekrytering av 

en ny chef för tre boenden pågår. 
 

• Boenden med särskild service: 9 personer i kö.  Möjligheten 
till att skapa ett nytt boende undersöks. Målgruppen 
förändras och man ser nya behov. Många vill bo kvar 
hemma, men med utökat stöd. Test med detta pågår och 
eventuellt kan ”mellanboenden” bli aktuella. Verksamheten 
ser många möjligheter i att utveckla detta. 

 
• Personlig assistans: Personalen arbetar otroligt bra med att 

skydda från covidsmitta. Ett fall har varit aktuellt inom 
verksamheten. 

 
 

__________ 
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KRF § 11/20   

 
Övriga frågor 
 
 

• SRF frågar om syn- och hörselinstruktörer. 
Socialnämndens ordförande tar med sig frågan till nästa 
möte med Socialnämnderna i Norra Örebro län (SNÖL) 
den 13 november, där socialnämndsordförande och 
förvaltningschefer för socialförvaltningarna i Hällefors, 
Ljusnarsberg, Nora och Lindesberg träffas och 
samverkar. 
 

• Region Örebros representant frågar om offentlig toalett i 
Lindesbergs centrum. Ordförande Irja Gustavsson 
informerar om det finns planer på ny, tillgänglighets-
anpassad toalett som kan användas året runt. 

 
 
__________ 
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