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Sida

Sammanträdets öppnande

Kommunala pensionärctådets beslut
Otdförande hälsar samtliga rranrarz;nde välkornna och förklarar sammanuãdet
öppnat.

Smmtrádesdatum

2078-77-26

Dnr 2018-000008

M
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Dnr 2018-000002

Kommunala pensionärstådet

s62

Yal av protokolliusterare samt dag ftir iustering

Kommunala pensionärctådets beslut
Leif Btodd, SPF Seniotetna Kadsbotgsbygden utses att jàmte ordförande
justera dagens protokoll. Protokollet justeras 2018-12-06.
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Godkännande av dagordning

Kommunala pensionätstådets beslut
D agordningen godk'inns.

s^aMMÄNTnÄOeSpnoToKoLL 5(16)
Sida

Smmtrâdesdan¡m

2078-77-26

Dnr 201,8-000003
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Smmt¡'.idesdatum

20t8-11-26

Dnr 2018-000009

Föregående protokoll

Kommunala pensionärsrådets beslut

Genomgång av föregående ptotokoll'

l""W**l a
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Smmmträdesdahm

2018-71-26

Kommunala Pensionätsrådet

S 65 Dr.r7427

Vårdcentf alens- och folktandvårdens vefks amhet

Kommunala pensionärsrådets beslut

Informationen tas till ptotokollet'

Sammanfattning av ärcndet

KPR önskar information om vårdcentralens verksamhet samt munhälsa'

Johan Ahlqvist, vårdcenualchef och Magnus H:kgT' klinikchef

?oktandvåiden informerar om verksamhetema i Karlsbotg'
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Smmradesdatum

2078-11-26

Kommunala Pensionärsrådet

S 66 Dnr 2018-000215

Sammanttädesdagar KPR 2019

Kommunala pensionätsrådets beslut

KPR beslutrrr Lttgodkänna sammanträdesdagar föt 2079'

Bilaga 5 Sammantädesplan Kommunala pensionätsttidet (KPR) år 2019

Sammanfattning av ätendet

Enhgt gällande reglemente ska rådet sammanträda minst 5 gïnget/ïr,vatav ett

,"rrrir"ät ade ska hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling'

Socialförvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar för KPR röt ãr

2019.

Beslutet ska skickas till
Kommunlednings förvaltningen

r""ffi**"'lM
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Smætrâdesdatum

2018-77-26

Dnr 7 432

Budget 2019 /
stimulansmedel ökad bemanning i äldreomsofgen

Kommunala pensionärstådets beslut

Informationen tas till ptotokollet'

Sammanfattning av ätendet

I den föreslagna budgeten för socialnämnden finns iruäknat de volym- och

verksamhetrlatattdtiãgar som den av kommunfrrllmäktige beslutade ramen

medger. Utökningen ¡ãmfart med föregående åt innebär budget för chef i
bereãskap, utökaãe kãstn¿der för verkiamhetsresor och budget för attbehålla

b.mrnniigen inom äldreomsorgen efter att stimulansmedel försvinnet 2018'

Omfötdelningat inom budget har skett'

1""-"ä"'**"'l M
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Salmanträdesdatum

2078-11-26

Dnr 7 43t

Service med utskrift av informationsmatenal från

kommunens hemsida

Kommunala pensionätstådets beslut

Informationen tas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Det finns önskemål från KPR om âtt kunna fâvà¡da sig till receptionen i
Karlsborgs kommun för attfå hjälp med utskrifter av broschyret och

inbiudnirigar med me'lâ frànkommon.ns hemsida. Så sker för utskrift av KPRs

protokoll och bilagor idag.

E rligt Karin Stattin, enhetschef för kommunikationsenheten, där teceptionen

ngãi,gfu det bn attrepresentanter från KPR hör av sig till teceptionen för att

fu"n¡nimed relevanta irtskrifter (information som speciellt berör äldre) från

komrriorr"ns hemsida. Detta sker på förfrãganav KPR och ät kostnadsftitt för

KPR.

Beslutet ska skickas till
Receptionen Karlsborgs kommun

1""*'8"'*"''l M I
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Sammtrâdesdatum

2018-11-26

Dm7430

Tillgänglighet /bokning simhallen, Moliden

Kommunala pensionärctådets beslut

Informationen tas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

I höstas när Thomas Blomgten, kultur- och ftitidschef vat på KPRs
sammanüäde föt ¿tt informera om bidragsteglet upplyste han om att det gãr att
boka simhallen för 75 kr om man"àt en förening.

KPR har upplevt det inte gïr attboka simhallen enlþt ang¡vna regler och att det

inte finns någa lediga tider.

Thomas Blomgten, kultut- och fritidschef hat tillfrågats i ärendet och han

meddelar att teglerna han angivit gäller. Sam att det finns ledþa tidet under
dâgtid, måndag till ftedag och även vissa heþt. Det kan däremot vara svàrt att
få en fast tid.

De fasta tider som kunde erbjudas vid tillfållet f& fötfrilgaflvart:

Måndagar 1 1.00-1 2.00 eller 1 2.00-1 3.00

Söndagar 13.00-14.00

Ntu föreningarna vill boka får de höra av sig till Moliden för att få fötslag på

aktuella dagat och tider som är bokningsbata.

Beslutet ska skickas till
Förvattningschefen kultur- och fritidsförvaltningen

signatur
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Kommunala pensionärsrådet

s70 Dnr 2018-000029

Återrapportering av ärende n kommuns ryrels en/ KPR

Kommunala pensionärsrådets beslut
Infotmationeri tas till protokollet.

Sammanfattning av ätendet
Förteckning förc över ärenden som är aktuella hos kommunstyrelsen. Det vill
säga ätenden som varit upp på KPRs tidigare sammanträden och överlämnats
till kommunstyrelsen för behandling, eller ärenden som redan är aktuella hos
kommunstyrelsen.

vid dagens sammanftäde rapporterad Peter Lindrot, kommunstyrelsen om att
målningar på æng- och cykelbanor tas bort. Arbetet ár beställt. Det ñnns en ny
lag ftân 1 oktober 2018 som säger att foÇingare ska gå till vänster. cyklister
fortsätter som vanligt att cykla pãhöga sidan.

l'"*æ'*^* trî
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2018-71-26

Drc 6625

Trafiksituationen Rödesunds torg, Kadsborg

Kommunala pensionätsrådets beslut
Informationen tas till protokollet och uppdateras i förteckning övet ärenden
som arfhx varit aktuella hos kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Plan- och byggenheten, som av kommunstyrelsen fått i uppdrag att se över
ftafiksituationen vid Rödesunds torg, har meddelat att det inte kommer âtt bli
någon enkekiktning vid parkeringsplatsen vid Rödesunds torg. Anledningen ár
att de finner det olätnpligt att de vârutranspotrer som sker till Coop Konsum
åker in samt åker ut den väg som KPR hade som förslag att enkekikta. Se

byggnadsnämndens protokoll 201 8-10-1 1 S 59 Information.

Enlþt Peter Lindroth, kommunstyrelsen kommer det bli en reglering för
tidsbegränsning av parkedngama vid Rödesunds torg.

t4
Utdngsbestyrkande
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Kommunala p ensionärsrådet

s72 Dnr 7 429

Trafiksituationen Strömmen, Karlsborg

Kommunala pensionärcrådets beslut
Informatiorien tas till protokollet och uppdateras i förteckning över ärenden
som àrfhat varit aktuella hos kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

KPR upplever trafiksituationen kring Stömmen i Kadsborg som
bekymmersam. Det harvznt ftafrkljus på vägen, på grund zv rcpara;laiotta,v errz
sidan på ntuliggande bro. Till våren kommer det även då bli trafrkljus på vägen,
dä andta sidan av brom ska repareras.

Det blir köer med fordonstrafik, på grund av trafikljusen och föt att det även
finns busshållplatser vid vägen þusshållplats Strömmen) som gör att trafiken
stoppar upp.

Enligt Peter Lindroth, kommunstyrelsen äger Trafikverket är väghållare och
àger frígan Kommunen har ställt krav att busshålsplatsens slutliga utformning
(med busshållFlatser utanför körFáltet) ska vara ítgfudñ ' "ll sommar en 2079 .

l-"'"ffi
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Kommunalâ pensionärsrådet

s73 Dnr 2018-000010

Övdgt
Utökat pensionärsråd i Made stad 2018-12-04
Sekreterare föt KPR anmäler Leif Brodd ochJosef Bader.

Lokaler für täfþunkter
KPR upplever âtt det ofta t väldigt mycket folk i lokaler¡a för Träffrunktema.
Vilka tegler gället föt max antal personer med mera i offentliga samlingslokaler?
Socialchefen konftoller vad som gäller för Träfþunktens lokaler.

Politiska läget
Peter Lindroth, kommunstyrelsen redogör för det politiska láget i kommunen.
Vilket för tillFillet inte är klart.

ñ 114
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Dnt 2018-000011

Avslutning

Kommunala pensionärsrlidets beslut
Otdförande tackt samtlþ närvatande och förklarar samrnatrträdet avslutat.
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