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§ 12 Öppnande 
Ordförande hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

§ 13 Val av justerare 
Anita Ludvigsson utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 14 Godkännande av dagordning 
Två ärenden utgår, stimulansmedel och reglementet. Dagordningen godkänns. 

§ 15 Föregående protokoll 
Genomgång av föregående protokoll. 

§ 16 Mathållning och distribution inom äldreomsorgen 
KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Bilaga 5, Mathållning och distribution inom äldreomsorgen 

Sammanfattning 
Carina Larsson, enhetschef hemvården, informerar om mathållning och 
distribution inom äldreomsorgen. 

§ 17 Inköp och tillagning av mat inom äldreomsorgen 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Ingegerd Eklund, enhetschefkostenheten, informerar om inköp och tillagning 
av mat inom äldreomsorgen. 

Kommunstyrelsen(§ 74, 2016-04-12) har fattat beslut om att en köksutredning 
ska göras. Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen under oktober 
2016. Kommunchefen har tagit fram direktiv för utredningen. 

Utdragsbestyrkande 
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Utredningen ska särskilt ha fokus på fåljande aspekter: 
• Produktionsställen. 
• Antal tillagningskök Skall maten tillagas av ett centralkök, eller centralkök och 
ute på vissa enheter alternativt ute på så många enheter som möjligt. 
• Miljöfaktorer, där bland annat behovet av transporter skall belysas. 
• Kvalitetsaspekter rörande maten. 
• Ekonomi, där bland annat effekter på personal och portionspriser ska belysas. 

§ 18 Boende för seniorer 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Bilaga 6, Boende Strandgården 

Sammanfattning 
KPR önskar information om vilka slags boenden det finns får seniorer, priser, 
hyror och andra villkor. 
Erik Eriksson, VD Wennergrens informerar om boende får Wennergrens. 
Leif Andersson, informerar om boende får Karlsborgsbostäder. 
Skriftlig information presenteras får boende på Strandgården. 

Gemensamt får samtliga bostadsbolag är att det finns möjlighet att hyra 
lägenhet med hiss centralt i Karlsborg. Kötidema i centrala Karlsborg är länge 
än i ytterområdena. Oftast finns det ingen kö med speciella könummer utan 
endast anmälan av intresse. Det kan löna sig att regelbundet höra av sig till 
bostadsbolagen och fråga om vad som är på gång att bli ledigt. 

§ 19 Höjt tak för avgift enligt socialtjänstlagen 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Riksdagen har i fårslag föreslagit höjt tak får avgifter enligt socialtjänstlagen 8 
kap. 5 § tak får högsta avgiftsnivå, maxtaxan. 

Förslaget är att, den enskildes avgifter för hemtjänst och dagverksamhet, 
tillsammans med vårdavgifter för viss långtidssjukvård, ska ändras från 
högst en tolftedel av 0,48 procent år 2016 (l 772 kr) av prisbasbeloppet till 
högst en tolftedel av 0,5392 procent år 2016 (1991 kr)av prisbasbeloppet. 
Datum får i ikraftträdande föreslås bli den 2016-07-0 l. 

Utdragsbestyrkande 
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Administrativt är det smidigast för Karlsborgs kommun att maxtaxan höjs till 
0,5392 procent av prisbasbeloppet 2017-01-01, och inte 2016-07-01 (då de 
flesta kommuner kommer att höja). Vid varje nytt år omräknas avgifterna 
enligt gällande prisbasbelopp. 

Ärendet har varit i socialnämndens arbetsutskott 2016-04-20 och kommer att 
behandlas i socialnämnden 2016-05-11. Arbetsutskottets förslag till 
socialnämnden är att socialnämnden inte ska höja maxtaxan från 2016-07-01 
utan att ta upp ett ärende senare under året om höjning från 2017-01-01. Beslut 
om taxa tas av kommunfullmäktige. 

§ 20 Lex Maria och Lex Sarah anmälningar 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Socialchef Sandra Peters redogör för de Lex Maria och Lex Sarah 
anmälningar som inkommit för Haganäset 

§ 21 Konferenslokaler 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

KRP tar vid behov kontakt med Turistbolaget respektive fastighetsenheten på 
kommunen för att se vilka alternativ som erbjuds, vilka hyror som gäller, om 
det finns värme kvällstid med mera. 

Sammanfattning 
SPFR har tidigare hyrt lokal på Carl Johanskolan kvällstid men eftersom det 
inte finns värme där kvällstid valde SPFR att hyra annan lokal. 
SPFR hyr nu vid enstaka tillfållen istället "konferenscenter" (vid paviljongen, 
fästningen) som Turistbolaget driver. Det kostar 500 kr per tillfälle att hyra 
den lokalen vilket upplevs som dyrt. Kan hyran eventuellt subventioneras? 
Vilka andra alternativ finns? 

Föreningar får hyra kaptenen, byggnad 63 på Flottiljområdet, av kommunen 
men den lokalen tar inte stora folksamlingar och har ingen scen (ryms ca 30 
personer). Hyran för lokalen Kapten är l 00 kr för föreningar och 300 kr för 
företag, per tillfälle. 
Det finns även andra större lokaler som kommunen kan hyra ut, exempelvis 
gymnastiksalen på Strandskolan. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 22 Verkställighetsläget inom äldreomsorgen 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Aktuell boende- och verkställighetsstatistik avseende verksamheterna. Den 
sista mars år 2016 stod två personer i kö till särskilt boende, demensenheten, 
och två personer i kö till särskilt boende, somatikenheten. Det var ingen kö till 
korttiden. Däremot har det varit 197 tomma rumsdygn på korttiden under mars 
månad. 

§ 23 A vs lutning 
Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar sammanträdet avslutat. 

Utdragsbestyrkande 
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Boende Strandgården, Karlsborg 

Bilaga 6 § 18 KPR, 2016-04-25 

Billy Öhlin, ägare till Strandgården har lämnat följande information 
då han inte kan medverka på sammanträdet. 

Strandgården, Ringvägen 9 
Här finns 18 stycken lägenheter på 2 rum och kök (61 kvm). Nio stycken mot 
Bottensjön och nio stycken mot trädgården på innergården. Samtliga lägenheter har 
balkong. Huset är tre våningar och har hiss. Det är tänkt som seniorboende 50+, även 
om vi har några yngre just nu. 

Hyran är 4 580 kr per månad. Hyran är inklusive värme, vatten och KEABs 
kabeltvutbud på cirka 20 kanaler. Det enda som tillkommer är hushållsel och om dom 
vill ha dataanslutning. 

Köket har induktionshäll och ugn, diskmaskin och kyl/frys samt badrum med dusch 
och tvättmaskin, klädkammare sovrum och vardagsrum. 

Strandgården, Ringvägen 5 och 7, styckjunkaregatan 
Vi har också åtta stycken lägenheter fordelade på Ringvägen 7 och 5 samt 
Styckjunkaregatan. Samma hus men ingång från olika gatuadresser. 

Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg o 0505-170 00 

www.karlsborg.se o kommun@karlsborg.se 



Mathållning och distribution inom äldreomsorgen 

Matleverans hem f6regås alltid av ett biståndsbeslut 

Man kan få alla måltider hemlevererad om man önskar. 

Under mars månad levererades 1286 portioner. 

Bilaga 5, § 16 KPR 2016-04-25 

Man kan få näringsberikad kost, välja bort eller välja till efter önskemål. Man 
kan välj a hur många gånger i veckan man vill ha mat. 
Man kan också få beslut på att maten lagas hemma hos vårdtagaren. 
Matsedel delas ut på måndagar inf6r kommande vecka, 

Det finns tre alternativrätter varje vecka. Varav en är vegetariskt alternativ. 

Om du önskar någon av dessa rätter under nästkommande vecka, lämnar du din 
beställning till hemvårdspersonalen senast onsdag. 
Om du inte gör något vallevereras mat enligt den ordinarie matsedeln till dig. 

Önskar man avbeställa mat meddelar man personalgruppen. Helst skall man 
fylla i en avbeställningsblankett och lämnar den till hemvårdspersonalen senast 
kl. 13.00 dagen före. Inför helgen är det senast onsdag kl. 13. 

Oplanerad avbeställning kan givetvis tas emot senare. 

Maten lagas i centralköket på Haganäset och levereras mellan kl. 12.00 - 13.00 
varje dag. 

Varm mat alla dagar om man inte har något annat önskemål. 

Priset för en portion är: 47 kr/53 med eller utan efterrätt 

Att få den hemlevererad kostar 245 kr/mån. 
(Månadskostnad for mat inne 3990:-/månad) 

Maten måste man alltid betala oavsett inkomst. 

Vi har ett egenkontrollprogram som säkerställer att livsmedel som serveras är 
säkra d v s inte orsakar mottagaren sjukdom eller skada. 

Bl. a så mäter vi att temperaturen hålls under transporten. (Då i en provportion). 
Den varma maten får inte understiga 60 grader är den under 55 så skall maten 
kasseras och ny mat får levereras. Är den mellan 55-60 kan man värma upp den 
till minst 72 grader. 

Den kylda maten får inte överstiga+ 8 grader. Temperaturavvikelser på max 5 

grader kan tillåtas om det inte är av några känsliga produkter. 



Vi har värme/kylplattor i väskoma och packar maten i den ordning den lämnas 

ut så att man slipper plocka ur matådor i onödan. 

Alla avvikelser utreds och dokumenteras. 

De som behöver hjälp med att t ex öppna lådorna, lägga upp maten kanske även 
matas tär hjälp med det. Andra lämnar man bara lådan hos och de klarar sig 
själva. 


