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Ordförande hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

§ 25 Val av justerare 
Curt Andersson, SPF, utses att tillsammans med ordförande justera dagens 
protokoll. 

§ 26 Godkännande av dagordning 
Tre ärenden tillkommer, sedan godkänns dagordningen. 

§ 27 Föregående protokoll 
Genomgång av föregående protokoll. 

§ 28 Servicetjänster - AME 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Enhetscheflrene Pettersson från AME (arbetsmarknadsenheten, Karlsborgs 
kommun) redogör för vilken hjälp AME kan erbjuda pensionärerna i 
kommunen. 
Det finns en serviceman som utför diverse jobb åt AME. De som bor i 
Karlsborgs kommun och är pensionärer eller har en funktionsnedsättning kan 
ta hjälp. Syftet är att förebygga olyckor genom att hjälpa äldre med sysslor 
som är förenade med risk att råka ut för fallskador. 
Kommunen betalar lön till servicemannen som utför tjänsterna. Tjänsten är 
kostnadsfri att nyttja men kunden betalar för förbrukningsmaterial. 

Arbete som AME kan utföra: 
• Byta glödlampor eller lysrör 
• Hjälp med sätta upp eller byta batterier i brandvarnare 
• Hjälp med att fästa upp lösa kablar och sladdar 
• Flytta trädgårds- och balkongmöbler 
• Ta ner saker från vindsutrymme eller höga skåp 
• Halksäkra mattor 
• Ta ner och sätta upp gardiner 
• Pumpa däck på rullstolar 
• Annan hjälp som kräver stege eller stol 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Arbete som AME inte utför: 
Arbetsuppgifter av elektrisk karaktär, där det krävs fackman eller andra 
arbeten som kan utfåras av hantverkare (exempelvis gräsklippning och 
snöskottning) eller uppdrag som hemtjänstens personal står till tjänst med 
(exempelvis handling). 

AME delar ut broschyrer tillledamöterna och kommer att beställa fler 
broschyrer som kan delas ut i pensionärsorganisationerna. 

AME har även en hemsida http://www.amekarlsborg.se 

§ 29 Budgetläget 2017 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Socialchef Sandra Peters redogör får socialnämndens fårutsättningar får 
budget 20 l 7. 

§ 30 stimulansmedel ökad bemanning äldreomsorgen 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Socialchef Sandra Peters redogör får SN beslut angående stimulansmedel 
ökad bemanning äldreomsorgen,§ 8, 2016-02-03, samt fårdjupning av 
beslutsunderlagen i ärendet. 

KPR känner sig tveksamma till att de åtgärder socialnämnden beslutat ligger 
inom riktlinjerna får stimulansmedel som Socialstyrelsen tagit fram. 
Socialchef Sandra Peters och ordforande Leif Andersson anser att det från 
fårvaltningen och nämndens sida inte finns några tveksamheter kring 
tolkningen av riktlinjerna från Socialstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 

Justerandes ~ i g n 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Sammanträdesdatum : 
2016-06-20 

§ 31 Subventionering av lokalhyra för 
pensionärsorganisationerna 

KPR beslut 
KPR beslutar att överlämna ärendet om subventionering av lokalhyror för 
pensionärsorganisationerna till Bo W aller som tar frågan vidare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut. 

Sammanfattning 
KPR anser att kommunen borde subventionera lokalhyra för 
pensionärsorganisationerna lokalhyror vid diverse sammankomster, möten 
med mera. KPR anser att det bör vara ett generellt bidrag så 
pensionärsorganisationerna kan hyra lokal av kommunen eller annan valfri 
hyresvärd. 

Beslutet ska sändas till 
Kommunledningsförvaltningen 

§ 32 Socialnämndens kvartalsrapport första kvartalet 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Prognosen för helår 2016 visar på ett underskott på 250 tkr. 

Väsentliga orsaker till budgetavvikelser: 
• Insatser enligt LSS- 2 900 tkr på grund av placering av barn i 

familjehem, köpt plats av korttidstillsyn, korttidsvistelse och tre nya 
assistansärenden som inte finns i budget. 

• Individ och familjeomsorg + 1400 tkr då det inte är några placeringar 
på HVB (hem för vård och boende). 

• Hemvård + l 200 tkr då beviljade timmar har gått ner. 

§ 33 Verkställighetsläget inom äldreomsorgen 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Socialchef Sandra Peters redogör för aktuell boende- och 
verkställighetsstatistik avseende verksamheterna. Den sista maj år 2016 stod 

Utdragsbestyrkande 
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en person i kö till särskilt boende, demensenheten och en person stod i kö till 
särskilt boende, somatik. Det var ingen kö till korttiden. Däremot har det varit 
tio tomma rumsdygn på särskilt boende somatik och 285 tomma rumsdygn på 
korttiden under maj månad. 

§ 34 Ny ersättare i KPR- SN ledamot 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Joakim Carlsson, C, har avsagt sig sitt uppdrag i socialnämnden. 
Socialnämnden har beslutat om ny ersättare i KPR, SN § 75, 2016-06-08. 
Per-Olof Andersson, C, är ny ersättare i KPR. 

§ 35 Rutin Iör protokoll KPR 

KPR beslut 
KPR beslutar att de av KPRs ledamöter och ersättare som önskar få 
protokollet utskrivet kontaktar kommunens växel efter att protokollet justerats. 
Det går bra med avhämtning i växeln alternativt att växeln skickar hem per 
post. Kontakt sker vid varje tillfälle, inga fasta beställningar kan läggas in. 

Sammanfattning 
Idag skickas protokollet efter justering hem per post tillledamöter och 
ersättare i KPR samt att protokollet läggs ut på kommunens hemsida. För att 
minimera kostnader och miljöpåverkan kan de som önskar protokollet 
utskrivet kontakta kommunens växel, övriga läser protokollet på kommunens 
hemsida. 

Beslutet ska sändas till 
EnhetschefiT, Karlsborgs kommun 
Växeln, Karlsborgs kommun 

§ 36 Reglemente för KPR 

KPR beslut 
l. KPR upprättar en verksamhetsplan för år 20 l 7 som överlämnas till 

kommunstyrelsen. Arbetet sker under ledning av vice ordförande Lars
Inge Wiberg. Syftet är att KPR ska tydliggöra för kommunstyrelsen 
vilka frågor som KPR har fokus på. 

tdrngsb~styrka m.lc 
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2. Reglementet för KPR delges samtliga nämnder i syfta att nämndemal 
förvaltningarna ska tänka på att KPR ska vara remissorgan i frågor 
som berör pensionärer. 

Sammanfattning 
KPR tycker inte att pensionärsorganisationerna får lämna synpunkter/vara 
remissinsants innan beslut som rör pensionärer fattas i kommunen. Det 
upplevs att man får beslut för kännedom efter att beslut fattas men att 
pensionärsorganisationerna sällan får vara en part som tillfrågas om 
synpunkter innan beslut fattas. 

Gällande reglemente för kommunala pensionärsrådet är beslutat av 
kommunfullmäktige, § 132, 2015-09-28. 

Beslutet ska sändas till 
Samtliga nämnder 

§ 37 Seniorernas dag 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Den 23 augusti anordnar pensionärsföreningarna "Seniorernas dag" på bio 
Casablanca i Karlsborg. Professor Arne Melander håller föredrag "Nytta och 
fara med mediciner för äldre". Alla pensionärer är välkomna. 

§ 38 Avslutning 
Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar sammanträdet avslutat. 

Utdmgsbcstyrkan le 


