
Karlsborgs 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Sida 28 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Sammanträdesdatum: 2016-11-21 

Paragrafer nr 55-73 

Kommunhuset, Karlsborg, 21 november 2016, kl13.30-15.00 

Leif Andersson, ordförande 
Roger Holmgren 
Börje Hermansson 
Curt Andersson 
JosefBader 
Hjördis Karlsson 

Sandra Peters, socialchef 

SN 
SPRF Karlsborg tjänstgörande ersättare 

PROUndenäs 
SPF 
PRO Forsvik Mölltorp 
PRO Karlsborg 

Fredrika Hermansson, förvaltningsekreterare 
Per-Olof Andersson (ej tjänstgörande ersättare) 
Anita Ludvigsson PRO Forsvik Mölltorp (ej tjänstgörande ersättare) 
Leif Brodd SPF (ej tjänstgörande ersättare) 
Siv Kull PRO Karlsborg (ej tjänstgörande ersättare) 

Börje Hermansson, PRO, Undenäs 

Kommunhuset 2016-11-24 kl15.00 

~-c:.-~--

..,......,~~~r:l __ 
1E - _v-:- . ---- --_Ä~_z_~~ 

Börje Hermansson, PRO Undenäs 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Sammanträdesdatum: 
2016-11-21 

Sida 29 

Innehållsförteckning 

Justerandes sign 

§55 

§56 

§57 

§58 

§59 

§ 60 

§ 61 

§ 62 

§ 63 

§ 64 

§ 65 

§ 66 

§ 67 

§ 68 

§ 69 

§ 70 

§ 71 

§72 

§ 73 

Öppnande .......................................................................................... 30 

Val av justerare ................................................................................. 30 

Godkännande av dagordning ............................................................ 30 

Föregående protokoll ........................................................................ 30 

Rutiner vid medicinering till personer över 75 år .................. .. ........... 30 

Personalomsättning ............................. .. .... .... .... .... ....... .. ..... .. ........... 30 

Ny medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) ....................... .. ... ..... ... 31 

Dokumenterade avvikelser tredje kvartalet, hälso- och 
sjukvård .................................................................................. ... .... .... 31 

Sammanträdesplan KPR år 2017 ....................................... .. .... .. . .. ... 31 

Verkställighetsläget inom äldreomsorgen ........................... .......... .. .. 31 

Ekonom is k kvartalsrapport tredje kvartalet, socialnämn den ........... .. 32 

Budget 2017 ..... .. ....... .. ...................................................................... 32 

stimulansmedel fördelning 2017 .......................................... ............. 32 

Halkskydd till äldre ................................................................ ............ 32 

Hemtjänst i Karlsborg ............................ .. ...... .. ...... .. ...... .. .... .............. 33 

Mat från Haganäset.. ............................................................... .. ........ 33 

Övergångsställe i Mölltorp ....... .. ......................................... .. ........ ..... 33 

Övrigt .......................................................................................... ....... 34 

Avslutning ...... .... .... .... ..... .... ................................................ .. ............. 34 

Utdragsbestyrkande 



Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 30 

Justerandes sign 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Sammanträdesdatum: 
2016-11-21 

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

§ 56 Val av justerare 
Börje Hermansson, PRO Undenäs, utses att jämte ordförande justera dagens 
protokoll. 

§ 57 Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkänns. 

§ 58 Föregående protokoll 
Genomgång av föregående protokoll. 

§ 59 Rutiner vid medicinering till personer över 75 år 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Vårdcentralchef Johan Ahlqvist informerar om rutiner vid medicinering samt 
övergripande om vårdcentralens mål framöver. 

Enligt socialstyrelsens föreskrifter ska en enkelläkemedelsgenomgång 
erbjudas personer över 7 5 år som är ordinerade fem eller fler läkemedel. Det 
innebär att den äldre personens läkemedel kartläggs och att 
läkemedelsrelaterade problem som går att lösa direkt åtgärdas. Detta ska till 
exempel ske varje gång någon i denna grupp besöker läkare i den öppna 
vården, flyttar in i ett särskilt boende eller för första gången får hemsjukvård. 

Många äldre i den här gruppen använder dagligen ett stort antal olika 
läkemedel. Samtidigt bidrar det naturliga åldrandet till ökad känslighet för 
många mediciner. Genom att vården regelbundet erbjuder 
läkemedelsgenomgångar kan problemen minska och de äldre få en säkrare 
behandling. 

§ 60 Personalomsättning 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Under de senaste åren har det varit en ökad personalomsättning på tjänstemän 
och chefer i kommunen. För socialtjänsten är några av orsakerna att 
yrkesgrupper som sjuksköterskor och socialsekreterare är attraktiva på 

Utdragsbestyrkande 
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arbetsmarknaden samt att kommunen har haft och kommer att ha mycket 
pensionsavgångar. Det har även skett en del interna rekryteringar. 

§ 61 Ny medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Ny ansvarig medicinsk sjuksköterska är Jessica Havsmon, hon tillträdde 
tjänsten l oktober 2016. 

§ 62 Dokumenterade avvikelser tredje kvartalet, hälso- och 
sjukvård 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Redogörelse för dokumenterade avvikelse inom den kommunala hälso- och 
sjukvården under det tredje kvartalet 2016. 

§ 63 Sammanträdesplan KPR år 2017 

KPR beslut 
KPR beslutar att godkänna sammanträdesplanen för år 2017. 

Bilaga JO Sammanträdesplan KPR år 2017 

Sammanfattning 
KPR ska sammanträda fem gånger per år. 

§ 64 Verkställighetsläget inom äldreomsorgen 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Aktuell boende- och verkställighetsstatistik avseende verksamheterna. Den 
sista oktober år 2016 stod fyra personer i kö till särskilt boende, 
demensenheten. Det var ingen kö till särskilt boende, somatik och inte heller 
någon kö till korttiden. Däremot har det varit 31 tomma rumsdygn på särskilt 
boende somatik och 83 tomma rumsdygn på korttiden under oktober månad. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 65 Ekonomisk kvartalsrapport tredje kvartalet, 
socialnämnden 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Redovisning av det ekonomiska läget för socialnämnden, kvartalsrapport 
tredje kvartalet. Prognosen för året visar på ett överskott på l miljon kronor. 
Det största underskottet finns hos verksamheten för LSS. De största 
överskotten finns inom verksamheterna integration, hemvård och 
försörjningsstöd. 

§ 66 Budget 2017 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Redovisning av förslag till budget för socialnämnden år 2017. Socialnämnden 
fattar beslut om budget den 7 december 2016. 

§ 67 stimulansmedel fördelning 2017 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Pensionärsorganisationer i Karlsborg har lämnat in förslag till fördelning av 
stimulansmedel för år 2017. I förslaget framgår att pensionärsorganisationerna 
anser att fördelning av medlen främst ska gå till de kategorier som jobbar nära 
vårdtagarna. I första hand till sjuksköterskor, undersköterskor och även 
fritidsverksamheterna. Socialnämnden fattar beslut om fördelning av 
stimulansmedlen i januari 2017. 

§ 68 Halkskydd till äldre 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Socialnämnden har köpt in halkskydd som kostnadsfritt har delats ut till 
personer över 65 år i Karlsborgs kommun. Hittills har l 300 skydd köpts in 
och de flesta av dessa är utlämnade. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 69 Hemtjänst i Karlsborg 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Många pensionärer med flera har sett programmet "Värdens bästa hemtjänst" 
som har gått på tv under hösten. Där skildras hemtjänstens vardag i Vännäs 
kommun, hur kontinuiteten med personal ser ut, hur mycket olika personal 
vårdtagaren möts av, och så vidare. Frågan är hur det i Karlsborgs kommuns 
hemtjänst? 

Enhetschef hemvården, Carina Larsson, informerar om hur kontinuiteten med 
personal ser ut i Karlsborgs kommun. Carina anser att det fungerar bra. 

§ 70 Mat från Haganäset 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
På sammanträdes framförs att maten på Haganäset upplevs som att den är 
godare och har en bättre kvalitet än den tidigare har haft. 

§ 71 Övergångsställe i Mölltorp 

KPR beslut 
Trafiknämnden (plan- och byggenheten) får i uppdrag att ta med sig frågorna 
till Trafikverket och ge återkoppling till KPR. 

Sammanfattning 
Mö l/torp 
Övergången mellan gamla bankhuset på Centralgatan och Fredens Handelsbod 
upplevs som osäker. Det har tidigare funnit ett övergångsställe på platsen. 
Varför finns övergångsstället inte kvar och vad kan göras för att öka 
säkerheten vid övergången? Trafikverket är väghållare på Centralgatan i 
Mölltorp. 

Forsvik 
Vid infarten i Forsvik från Mölltorp finns det hinder på vägen som ska sänka 
farten, dessa upplevs inte som en väl fungerande åtgärd. Sträckan upplevs som 
en "slalombana". Trafikverket är väghållare på genomfartsvägen i Forsvik 

Uldt<tgsbestyrkandt: 
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Plan- och byggenheten 

§72 Övrigt 

Pensionärsdialog 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Sammanträdesdatum: 
2016-11-21 

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har inbjudit till pensionärsdialog den 2 
december i Mariestad. KPR får skicka två representanter att delta. KPR utser 
själva representanter och anmäler sig enligt instruktioner i inbjudan. 

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

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesplan I<ommunala pensionärsrådet (I<PR) år 2017 

Beredning Tid 

2017-01-11 16.00-16.30 

2017-04-05 16.00-16.30 

2017-06-07 16.00-16.30 

2017-09-06 16.00-16.30 

2017-11-08 16.00-16.30 

Ingår i beredning: 

Ordftirande 

Vic-e orcijb·rande 

Repm·entant KommunrryrelJen 

5 e kreterare 

Karlsborgs kommun 

Storgatan l(l, 546 82 Karlsborg 

0505-170 (Iii, kommun@karlsborg.sc 

W\V\v.karbborg.sc 

Plats Kallelse Sammanträde 

Fyren 2017-01-13 2017-01-30 

Fyren 2017-04-07 2017-04-24 

Fyren 2017-06-09 2017-06-26 

Fyren 2017-09-08 2017-09-25 

Fyren 2017-11-10 2017-11-27 

~ ......---....._ ~ ......---....._ 
~ ......---....._ ~ ......---....._ 

Tid Plats 

13.30-15.00 Sessionsalen 

13.30-15.00 Sessionsalen 

13.30-15.00 Sessionsalen 

13.30-15.00 Sessionsalen 

13.30-15.00 Kaptenen, 

Flottiljområdet 


