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§ 39 Öppnande 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Sammanträdesdatum: 
2017-09-25 

Ordförande hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar sammanträdet 
öppnat. 

§ 40 Val av justerare 
Leif Brodd, SPF utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. Dag för 
justering, 2017-10-03. 

§ 41 Godkännande av dagordning 
Ärendet gällande "Näringsbrist äldre" utgår och flyttas till nästa möte, 
dagordningen godkänns sedan. 

§ 42 Föregående protokoll 
Genomgång av föregående protokoll. 

§ 43 Säker övergång vid cafeet i Forsvik 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet, ärendet avses som avslutat hos KPR. 

Sammanfattning 
Arvid Lindner, gata- och parkchef, tar emot informationen gällande KPRs 
synpunkter om tryggare övergång vid cafeet på Baltzar von Platens väg i 
Forsvik. Arvid informerar om att det har satts upp en tavla som visar 
hastigheten på fordonen samt att det har skett en mätning av antalet passerande 
fordon. Ä ven polisen har haft en del hastighetskontroller på platsen. Inga 
andra åtgärder är planerade. 

Beslutet ska sändas till 
Kommunledningsförvaltningen 

§ 44 Gång- och cykelväg Kungsgatan, Karlsborg 
-återrapportering från kommunstyrelsen 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet, ärendet avses som avslutat hos KPR. 

Sammanfattning 
KPR tidigare haft förslag på en gång- och cykelväg på Kungsgatan, ärendet är 
överlämnat för behandling i kommunstyrelsen. 
Peter Lindroth, KS representant informerar om att ärendet kräver dialog med 
trafikverket Frågan från just KPR har inte formellt varit uppe på 
kommunstyrelsen. Frågan finns sedan tidigare i kommunstyrelsen och bevakas 
där men det kommer att ta tid. Det finns svårigheter i att dela gång- och 
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Kommunala pensionärsrådet (KPR) 

Sammanträdesdatum: 
2017-09-25 

cykelvägen då det är trångt på gatan och kommunen har svårt att få till bra 
dialoger rent generellt med Trafikverket 

Beslutet ska sändas till 
Kommunledningsförvaltningen 

§ 45 Frikort Västtrafik iör personer över 65 år 
- återrapportering från kommunstyrelsen 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet, ärendet avses som avslutat hos KPR. 

Sammanfattning 
KPR har tidigare haft förslag på att sänka åldern för frikort på Västtrafik till65 
år istället för 7 5 år som gäller idag. Ärendet är överlämnat för behandling i 
kommunstyrelsen. Peter Lindroth, KS representant informerar om att 
kollektivtrafiknämnden har haft uppe frågan. Kollektivtrafiknämnden har 
begärt och väntar svar på återredovisning från kommuner som har genomfört 
sänkning av ålder för frikort på Västtrafik 

§ 46 Aktuella ärenden 
- återrapportering från KS 

KPR beslut 
KPR beslutar att återrapportering av aktuella ärenden som varit uppe på KPRs 
sammanträden och som är överlämnade till kommunstyrelsen för behandling 
och som ska återrapporteras till KPR ska vara en stående punkt på 
dagordningen. 

KPR beslutar att en förteckning ska tas fram över aktuella ärenden, som är 
överlämnade till kommunstyrelsen för behandling och som ska återrapporteras 
till KPR. Förteckningen ska uppdateras inför varje sammanträde. 

Sammanfattning 
KPR upplever att det tar lång tid innan det sker återrapportering i de ärenden 
som varit uppe på KPRs sammanträden och som är överlämnats till 
kommunstyrelsen för behandling och återrapportering. Det finns behov av att 
få löpande återrapportering. KPR önskar en stående punkt på dagordningen 
gällande återrapportering från kommunstyrelsen. 

Vid flera olika tillfållen har samma ärende som tidigare varit med på KPRs 
sammanträde återigen tagits med på KPRs dagordning, utan att det finns mera 
information att ge från kommunstyrelsen. 

Utdragsbestyrkande 
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Beslutet ska sändas till 
Kommunledningsförvaltningen 

§ 47 Dokumenterade avvikelser kommunal hälso- och sjukvård 
andra kvartalet 2017 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Sandra Peter, socialchef informerar om dokumenterade avvikelse kommunal
hälso- och sjukvård andra kvartalet 2017. 

§ 48 Delårsrapport 2017 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning 
Sandra Peters, socialchef informerar om budgetuppföljning och delårsrapport 
för socialnämnden år 20 l 7. 

Prognosen för helår 2017 visar ett överskott på l 00 tkr. 

Orsaker till väsentliga budgetavvikelser: 

Insatser enligt LSS- 3 000 tkr då hårdare regler hos Försäkringskassan 
innebär att mer ansvar hamnar hos kommunen. Extrapersonal på Boken och 
Strömmen under första kvartalet pga utökat behov hos boende. 

Individ och familjeomsorg -3 800 tkr pga fler familjehemsplaceringar. 
Kostnader för missbruk och bistånd boende överskrider budget. 

Ny extern placering socialpsykiatri kostar 3450 kr/dygn och är ej med i 
budget. 

Säbo -l l 00 tkr då man extrabemannat på grund av svårt sjuka och krävande 
brukare samt höga sjuklönekostnader. 

Hemvård + l 200 tkr då beviljade timmar är lägre än budget. 

Integration + 5 900 tkr då fordringar från föregående år på 6 milj kr betalats ut 
av Migrationsverket under 2017. Ersättningen kommer dock att sjunka från l 
juli i år. 

§ 49 Verkställighet inom äldreomsorgen 

KPR beslut 
Informationen tas till protokollet. 

Utdragsbestyrkande 
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Aktuell boende- och verkställighetsstatistik avseende verksamheterna. Den 
sista augusti år 2017 stod 3 personer i kö till särskilt boende, demensenheten 
och 5 personer till särskilt boende, somatik. Det var ingen kö till korttiden. 
Däremot har det varit 120 tomma rumsdygn på särskilt boende somatik och 52 
tomma rumsdygn på korttiden under augusti månad. 

§50 Övrigt 

Enkät gällande bemanning i äldreomsorgen, Kommunalarbetarf"örbundet 
KPR undrar över resultatet i enkäten, Karlsborg har fått dåligt resultat. Sandra 
P eters, socialchef informerar om enkäten med frågor från socialstyrelsen. 
Uppfattningen är att det är svårt att jämföra, statistik blir inte alltid rättvis då 
man inte kan jämföra helt lika. Bland annat har vissa kommuner städpersonal 
inräknat i siffrorna för bemanningen, vilket inte Karlsborgs kommun har. 

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

l e~ l 


