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Leif Ändersson (S), Ordförande
Peter Lindroth (S)

Leif Btodd (SPF)
Hjördis Karlsson @RO Karlsborg)
-Ànita Dagmarsdottet @RO Undenäs)
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Ånita Ludvigsson @RO Fotsvik/Mölltory)
Roger Holmgren (SKPF/SPRÐ

Ersättare

Linnéa Borgstöm (SPF)

Sandta Peters, socialchef
Fted dka Hetmansson, förvaltrringsekreterare
Maria Junggren, avgiftshandläggare $$ 1-5
Carina Larsson, enhetschef hemvården $ 6

Ânita Dagmarsdotter, PRO Undenäs

Socialförvaltningen, kommunhus et 207 8-02-09
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Kommun¿la pensionátsrådet

s1 Dnr 2018-000008

Odförande hälsar samtlþ närvarande välkornna och fötHarar sammanttädet öPpnat.

ï"m""'lø
Utdmgsbestytkmde



KARTSBOR,GS

rommuN sAMMANTnÄoespnoroKoLL
Smmträdesdatm
2018-02-05

Sida

4(r7)

Kommtrnala pensionärstådet

s2 Dnr 2018-000002

Yal av protokolljusterare samt dug för justering

Ko mrn unala pensio närsrådets beslat

,\nita Dagmarsdotter, PRO Undenäs utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.
Protokollet iusteras 2078-02-09.
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Godkännande av dagordning

Ko m m unala pen sionärsr,åde ß bæ lut
Dagordningen godkänns.

f"^M lé
Utdmgsbatyrkæde



KAR,TSBORGS

KOMMUN
SAMMANTn ÃonspnoroKoll
Sammtr¿idesdâtum

20t8-02-05

Dnr 2018-000009

Sida

6(r7)

Kommunala pensionätsrådet

s4

Föregående protokoll

Ko n n unølø pen sio n ärsråde ß bes Iu t
GenomgåLng av fötegående protokoll.
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Kommunala pensionärsrådet

ss

Dubbla boendeko stnader

Ko mm an a la pe n si o n cirsråde ts b es Iu î
Informationen tas till protokollet.

S amm anfuttning au cirende t
MariaJunggren, avgiftshandlàggate Karlsborgs kommun informetar om vad som gäller med
avgifter vid flytt tjll Särskilt boende och för den m¿ke/maka som bor kvar i det gamla boendet.
,$giftshandläggaren hämtar in inkomstuppgifter och boendekostnader från bägge makama och
lägger in ett höge förbehå'llsbelopp samt ett extrâ förbehå'llsbelopp i berâkningen av det
ekonomiska utrymme vårdtagaren har att betala för SÄBO. Om det ekonomiska utrymmet inte
räcker tjll tas ej avgift ut för Hemvård Särskilt boende.

Mera information finns på kommunens hemsida.

,$giftshandläggaren uppmanar till att söka bostadstillägg som är en skattefri ersättrring från
Pensionsmyndigheten. Bostadstillägg kan du fã àve¡ om du bor i egen villa och har
förmögenhet. På Pensionsmyndighetens hemsida finns verktyg för att göra beräkningar.

När du ansöker om bostadstillägg prövar Pensionsmyndigheten alltid om du också har rätt till
särskilt bostadstillägg eller âldreförsörjningsstöd. Pensionsmyndigheten har uppmärks^mm t 

^tt
många fler kan söka bidrag och få det beviljat, än vad som sker idag.

Finns det fuägoti enskilda fàL1 gfu det bra att inga tìll avgiftshandläggaren så besvarar hon
dessa., nås via telefon 0505-172 87 måndag-fredag kl 10.00-11.00. Övrig tid lämnas namn och
telefonnummer på telefonsvararen så blir du uppringd.

Bilaga I Augiftet 2018 /íIdrc och funktionsnedsatta

l-'"^"'ü
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Rutiner för mat inom hemvården

Ko m m u n a la pe nsio n ärsråde ß b e s Iu t
Informationen ta till protokollet.

S arumanfuttning au ärend¿t

Cadna Larsson, enhetschef hemvården informerar om vilket ansvar och vilka rutjner

hemtjänsten har för att den mat som leveretas till brukarna, om maten äts upp med meta'

Det är biståndshandläggaren som, efter bland annat hembesök, gör en bedömning om bland

annat:

o Om det finns behov av att fä mat leveterad?

o Om det finns behov av hjälp med att öppna lådan maten 6nns i?

o Om det finns behov med att personalen sitter med nâr de äter.

Idag finns det drygt 80 brukare i kommunen som fär mât levererad hem. Hos ittka2} Personer
av dessa sitter personal med under tiden brukaten ätet sin mat.

Det át cùka 15-20 personer dagligen inom hemtjänsten som åker ut till de olika brukama.

l'*^*t'
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Provsmakning av hemtjänstens ma! utvârdering

Ko m m a n a la pen sio n ärsråde ß b u lu t
Informationen tas till ptotokollet.

S an n anþttning aa äre lt d¿ t
Representanter fråm KPR har provsmakat maten som hemtjänsten levererar. Både kött, fisk och

vegetariskt ingick i provsmakningen. KPR tycker att mat ftä¡ hemtjänsten smakar mycket bra

och upplever den vâl uppfyller de förväntningr som KPR hat, både vad gáller tillagning, smak

och temperatut.

fJustemdes 
signatur 
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utökat pensionärxâd, Mariestad -

protokoll, bilagor och datum för nästa utökade

pensionàrsràd

Ko n n unala pe n sio nrirsråde ß be s lø t
Informationen tas till protokollet.

S am rr arfattning au ¿ire n det

Den 5 december 2017 var det ett utökad pensiondrsråd i Mariestad, någta represent^îtet fràn

KpR i Kadsborg deltog. Det tedogörs för det utökade pensionärsrådet.

Nästa utökade pensionärsråd i Mariestad kommer att ske den 4 decembet 2018.
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Belysning mellan stationsområdet och

Västta vägen, Kadsborg

Ko n n una la p ensio närsrådets be s lø t
Informationen tas till ptotokollet Árendet läggs till i förteckning övet ärenden föt

kommunstytelsen/KPR.

S amn anþttning aa cire n de t
KPR h¿r observetat att det saknas belysning mellan stationsområdet och Väsfta Vägen, bakom

pizzenasan Remo, i centrala Kadsborg. Området kfurns otryggt och önskemå,I finns om att det

åtgärdas genom att beþsning sätts upp.

Petet Lindroth informerar om att Banverket äger den aktuella marken. Kommunen är

intresserade zv attkópa stationsområdet och kan då sj?ilva ätgàrda ptoblemet, förhandlingar

pägâx. ¡g1an informetar âven om att området vid parkedngen vid systembolaget, vid Storgatan,

fJ.d. k r.-" åtg?irdas lät:ørre dldet är en privat aktör som äger marken där och att det redan

finns belysning monterad, den âr dock inte påslagen i dagsläget'

Ärendet redan altuellt hos kommr¡nstyrelsen.

1"**";ü1,/
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S 10 Dnr 6334

Övergangsställe mellan Carl Johanskolan och
bus stationen, I(adsb otg

Kornm anala pensio ncirsrådets besla t
Informationen tas tìll protokollet. Ärendet läggs till i förteckning övet ârenden för
kommunstyrelsen/KPR.

S an m arlfaltning au ciren de t
KPR upplever att det är svårt att se foÇängare i mörktet vid övergångstdllet på riksväg 49

meüan CarlJohanskolan och busstationen i centrala Katlsbotg. KPR har som förslag att det

sätts upp beþsning eller annan anordning som blinkar eller liknande nàt fotgþngare Passerar
övetgångsstállet.

Peter Lindrot informerar om att Vägverket ansvarat föt riksväg 49. Kommunstyrelsen hatlyft
fuâgat:r gíllønde belysning med Trafikverket tidigate men inte fått någon respons ännu.

Ärendet redan aktuellt hos kommunstyrelsen.

lJustemdes 
slgnatur 
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S 11 Dnr 6338

Nyu busshållplatser - problematik cenftala
I(adsborg och Strömmen

Ko mrn u n a/a pen sio n cirsrådets b e s la t
Infotmationen tas till protokollet. Ärendet läggs till i förteckning över ärenden för
kommunstyrelsen/KPR.

S ammarfattning aa ärendet

I(PR anset att de nya busshåLllplatser som tillkommit vid CadJohanskolan och vid Sttömmen i
ce¡ftalz Katlsborg kommer att skapa problem i trafiken.

Peter Lindroth informerar om ¿tt det inom kommunen har diskuterats att dta in busshållplatsen

vid CatlJohanskolan på skolområdet och någon liknande lösning vid Strömmen.

Ärendet redan aktuellt hos kommunstyrelsen.

l--^-ih .X
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Återrapp ortering av ätertden kommun s tyrels en /
KPR

Kon m øn ala pe nsio n cirsråde ts b es lu t
Informationen tas till protokollet.

S amnanþttning aa ärendet

Förteckning förs över ärenden som är aktuella hos kommunstyrelsen, det vill säga ärenden som

varit upp på KPRs tidigate sammanúâden och övedämnats till kommr¡nstyrelsen för
behandling eller att ärendena redan ät aktuella hos kommunstyrelsen. Även de ärenden som

âvses som avslutade fôr KPR förs in i företeckningen.

Återrapportering av ärenden som âr aktuella hos kommunstyrelseri och som tidigate varit
aktuella på KPRs sammanträden:

o Växtlighet på kommunens gång- och cykelvägr.

Peter Lindrot râpporterar att Vägvetket ár informerade om problematiken, då det är väghåLllare

till Storgatan i Katlsborg, som är av vàgarna där det âr bekymmersamt. ¡\ven gata- och

parkenheten i kommunen }nzt fätt information om situationen.

Beslatsanderlag

Beslutet ska skickas 'll

Kommunlednings förvaltningen

--1/
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S 13 D¡r 6340

Verkställighet inom äldreoms orgen

Ko m m øna la pensio ncirsråde ß bes Iu t
Àktuell boende- och vetkstállighetsstatistik avseende verksamhetema. Den sista december åt

2017 stod en person i kö till s¿irskilt boende, demensenheten. Det vat fyl,a petsooer i kö till
särskilt boende, somatik och inte någon kô till korttiden. Dlitemot hat det var.it Íyta tomma

rumsdygn på särskilt boende demens och fem tommâ rumsdygn på korttiden r¡nder december

mårrad.
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Ovrigt

Ko nn u nøla pensionärsrådets bes lut
Ingâ övrigâ ftâ.got.
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Avslutning
Otdfonnde tackar samtliga närvarande och förklatar sammantfidet avslutat.
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