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KARTSBORGS

KOMMUN SAMMANT nÄoespnoTo KoLL
Sammträdesdarum

2018-04-16

Sessionssalen kommunhuset Kadsborg, måndagen den 16 april 2018 kl 13:30

Ledamöter

Lars-Inge lliberg (SKPF/SPR|)

Josef Bader @RO Forsvik Mölltorp)
Leif Brodd (SPF)
Hjördis Kadsson @RO Kadsborg)
Ànita Dagmarsdotter (PRO Undenäs)
Leif .{ndersson (S), Ordförande
Peter Lindroth (S)

Ersâttare

Roger Holmgren (SKPF/SPRF)
Inga Moberg (SPF)

S¿ndra Peters, socialchef
Fredrika Hermansson, föwaltningseketerâre

Jenny Sjöstrand,
ekonom kommunledningsförvaltningen $ 20
Martjna Enbom, controller socialförvaltrringen $ 21

Josef Bader pRO Forsvik, Mölltorp)

Socialförvaltningen, kommunhuset, 201 8-04-24
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Kommunala pensionärsrådet

s16

Sammanträdets öppnande
Ordftirande hálsar samtlþ n?irvarande välkomna och fötkl¿tar sammanträdet öppnæ.
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Val av protokolljusterare samt dug för iustering

Komm ønala pensioncirsrådeß bes lat
Josef Bader, PRO Fotsvik Mölltorp utses att jämte ordförande justera dagens protokoll.
Protokollet justeras 201 8-04-24.
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Godkännande av dagordning

Kom m una la pen$o närsr,ådcß bes lu t
Dagordningen godkänns.
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Föregående protokoll

Kom nt u n ala pensio närsrådets bes løt
Genomgång av föregående protokoll.
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Ä.rsredovisning 2017

Kom m a n ala pensio n cirsråde ls b e s lø t
Informationen tas till protokollet.

Bilaga 2 Ptesentation - kort om l(atlsbotgs kontmuns fustedouisniag 2017

S ammarfattning au ¿irendet

Jenny Sjöstrand, ekonom, kommunledningsförvaltningen informerar om kommunens
årsredovisning20lT. Årstedovisningen kommer inom kort att läggas ut på kommunens
hemsida.
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Kommr¡nala pensionätsddet

s21 Dm 6624

Hyror särskilt boende

I(o n n u n a la þ e n sio n àrsrå de ts b e s lu t
Informationen tas till protokollet.

BíIaga 3 ÍIytot SÅBO

S ann arfattning øa äre n det

Martina Enbom, conttoller informerat om hur hyroma för särskilt boende (Sr|BO) skiljer sig åt
i Karlsbog koflunun mot närkommunema. Det ár svårt att jämfüra kostnader för hyror
kommuner emellan eftersom det i olika kornmuner ingar olika saker i hyran, exempelvis kan
kostnader ftir tvätt och kabel-tv inga i hyran hos vissa kommuner men inte hos andta.

I Kadsborgs kommtrn ingfu bland annat säng och sängbord, sänglinne med wätt, tvätt av
Hädet, städning, el, kabel-tv och larm. Hyroma i Kadsbotgs kornmun dt förhandlade med
hytesgástföreningen.
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Arvodelista

Komm ønala pensio ntirsrå.deß be¡lut
Informationen tas till protokollet.

S an m ørlfattning au ären d¿ t
Ny arvodeslista gäller, det är endast tjänstgörande ledamöter som ska fylla i denna. Ej
tjänstgörande ersättates ¡ärvxo noterar sekreteraren på annat vis.
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s23 Dnr 2018-000029

Ä.terrapportering av ärenden
kommunstyrelsen/KPR

Komm ønala pensio nàrsrådets beslat
Informationen tas till protokollet.

S amn anþttning au ärendet

Förteckning förs över ärenden som ât aktuella hos kommunstyrelsen, det vill säga ärenden som
varit upp på KPRs tidigare sammanträden och övedämnats till kommunstyrelsen för
behandling, eller att ärendena rcdanàr aktuella hos kommunstyrelser. Även de ärenden som
avses som avslutade föt KPR förs in i företeckningen.

Återrapportering av ärenden som är aktuella hos kommunstyrelsen och som tidigare varit
aktuella på KPRs sammanträden, vid dagens sammanträde fanns inga pågende ärenden att
lappoftefa om.

Beslaîet ska skickas till
Kommunlednings fórvaltningen
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Trafiksituationen Rödesunds torg, I(adsborg

Ko m m u nala pe nsio nrirsråde ß b es lu t
Informationen tas till protokollet. Ärendet läggs till i förteckning övet ärenden för
kommunstyrelsen/KPR.

S ammanþttning au ären det
KPR upplever det problematiskt att det inte är enkeldktat vid parkeringen vid Rödesunds torg.
På sammanträdet är det oklart vem som är fastighetsägate till parkeringen. KPR vill aft fuâgart

tas med till kommunstyrelsen för att utreda vilka möjligheter det finns till åtgrirder för att skapa

en t(yggare trafiksituation kring Rödesunds torg.

Beslateß ka skickas till
Kommunlednings fö rvaltningen
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s2s Dnr 6340

Verkställighet inom äldreomsorgen

Konnønala pensioncirsrådets beslat
Informationen tas till protokollet.

S anrn arfattning aa ären de t
¡\ktuell boende- och verkstálþhetsstatistik avseende verksamhetema. Den sista mars fu 2018
stod en person i kö till särskilt boende, demensenheten. Det var wå personer i kö till särskilt
boende, somatik och inte någon kö till korttiden. Däremot har det varit 64 tomma rumsdygn på
korttiden under mars månad.
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Ovrigt

Komm unala pensionärsrådets beslut

Informationen tas till protokollet.

S ann arfattning aa ärendßt

Diskussion/information kring fastighetsmarknaden och eventuella nybyggnation i Karlsborgs
kommun.
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Avslutning
Ordfötande tackar samtlþ närvatande och forHatar sa¡nmantrâdet avslutat.
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