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Sammanträdets öppnande
Otdfötande hilsæ samtlþ nànratande välkomna och fötklatar sammanftädet
öppnat.
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Yal av protokolliusterare samt dag ftir iustering

Kommunala pensionätsrådets beslut
Lars-Inge Wiberg, SKPF/SPRF utses att iämte ordförande iusten dagens
ptotokoll. Ptotokollet iusteras 2018-06-28.
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Godkännande av dagordning

Kommunala pensionätsrådets beslut
Dagordningen godkánns.
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Föregående protokoll

Kommunala pensionätsrådets beslut
Genomgång av fötegående protokoll.
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Föreningsbidtag föt äldte

Kommunala pensionätstådets beslut
Informationen tâs till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

KPR har fràgor om varför föreningsbidraget från kommunen inte längre gället
för äl&e. Det upplevs âtt det mest finns bidrag som är riktade mot ungdomar.

Thomas Blomgten, kultut- och ftitidschef redogör för vilka bidtag som finns
och vilka regler som gäller samt bakgrunden till vaúör bidragsteglemâ ser ut
som de gör. Många av reglema grundar sig på riktlinjet från
Riksidrottsförbundet, bland aîraat gällande ålder för ¿tt kunna ta del av bidtag
för aktivitetsstöd.

Kultubidrag, evenemangsbidrag, driftsbidrag och investeringsbidrag är nãgra
av de bidtagen som även äldre kan söka. Samdiga föreningar hat tillgång till att
gtatis nyttja bibliotekets lokaler för möten. Det finns även stor¿ subventioner
för att hyra Molidens idrottsanläggning. Att få ttllg*g till badhuset kostar
föreningar 75 kr/timma och kostnaden för tillgång till en idrottshall är
30fu/nmma.

För offentliga 
^ffLrtgerrràflg 

finns möjligheter till subventioner för lokalet.

Politiken hat satsat pà att ge bidrag till föreningamas aktiva mål. Bidrag ;ll rena
hyreskostnadet för egna lokaler ges inte längre bidrag föt.

Om en viss fötening önskar yttedigâre information om vilka bi&ag just detas
förening kan söka går det bta att ta kontakt med kultur- och fritidsnämnden
som kan göra besök hos aktuell förening.

Bilaga 4 Föteningsbidtag i Karlsbotgs kommun

ï-mfrt ffii
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Föreningamas hus

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen tas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunala pensionärsrådet undrar om kommunen k¿n bistå med
"Föreningarnas hus"? Det skulle utifrån KPRs syn innebfua att förcningar. fâr
tillgång till små rum, exernpelvis vid en sådan lokal där Träfþunkten i
Kadsborg håller till. KPR ariser att detta ska vata grais för föreningama.

Peter Lindroth, kommunstyrelsen och Thomas Blomgren, kultur- och
ftitidschef informerar om âtt efterfrãgan från föreningarna ar stor på
"Föteningamas hus" men både plats för lokaler och kostnadsfrågor àr svãra att
lösa.

l'"""w1 lfr
Utdragsbestyrkande



KAR,TSBORGS

KOMMUN

Kommunala pensionärsrådet

s34

SAMMANTnÄOESpnOTOKOLL e(1e)
Sida

Smff¿idesda¡¡m

2018-06-18

Dnr 6889

Social hållbarhetsplan

Kommunala pensionätstådets beslut
Informationen t¿s till protokollet.

Sammanfattning av ?irendet

,{.nn Notling Gustafsson, folkhälsoplaneste informerar om projektet med att
øftall;- en social hållbarhetsplan föt Karlsbotgs kommun.

Kommunfullm?iktþ har beslutat att Karlsborg ska vart en socialt hallbar
kommun. En plan föt social hållbarhet ska ses som en del i arbetet för att
uppnå Vision 2020 samt kommunñrllm¿ikug"r må'l om en social hallbat
kommun.

En plan föt social hållbæhet skapar också förutsättningar för att Karlsborg
levet upp till de nationella och teg¡onala målen samt det lokala folkhälsoavtalet
mellan Karlsborgs kommun och Östra hdlso- och sjukvfudsnämnden.

fW Lt
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Rum ftir störande boende

Kommunala pensionämådets beslut
Informationen tas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunala pensionärsrådet har som förslag att det införs något slags rum för
"störande boende". Om exempelvis en anhörþ är och hälsar på en boende och
den boende blit "störande" kan det bli en jobbþ situation föt den anhörige.
Förslaget ftån kommunala pensionfusrådet æ *t det ska finnas ett rum dit
boende och anhörig k"r æ för att fïvara avskilt. Det har visats på TV-progam
att det finns andra kommuner som har infört detta.

,4.sa Gustavsson, enhetschef demensboendet Sjösidan, informerat om hut
sådana här situationet kan hanteras. Det är klok att i förcta hand ta reda vatför
personen íftïga upplevas "störande" (skdk med mera), exempelvis kan
personer med demensdiagnos kommunicera via skrik.

Åsa tycker att den egna Ligenheten är en plats dit den boende och den anhörþa
kan gâ för att fãvan ifred. Socialförvaltningen har inga planer pâ att införa
nâ"gra extra rum/utrrrrmme specifikt föt "stötande" boende.

KAR.TSBORGS
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Utbyggnation Flaganäset

Kommunala pensionärcddets beslut
Informationen tas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunala pensionârstådet undmt om utbyggnation på särskilda boendet
Haganäset ár aktuellt.

Leif Andersson, ordförande och Peter Lindroth, kommunstyrelsen informer¿t
om att det för tillãllet inte âr aktuellt med utbyggnation av fastþheten på
Haganäset. Därcmot kan det vata aktuellt att29:anpíHaganäset övergår till att
v^r^ ett s¿fuskilt boende, istállet för ett ordinärt boende som 29:an fuidag.

Det informeras även om att det inte planeras för något annat slags

trygghetsboende i kommunen.

f"%äl uø
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Budget 2019

Kommunala pensionärstådets beslut
Informationen tas till protokollet.

Sammanfattning 
^v 

ärendet

Soci¿lchef Sandra Peters redogöt föt budgetïiget f&. ât 2079.

Nämndemas äskningar överskrider mångdubbelt det som kommtmen hat att
fördela. Kornmunen har cfuka 10 milioner kronot att dela ut till samdþ
förvaltningar i budget 2019.

För fu 2018 visa prognoser på ett undetskott på cirka 3 miljoner totalt föt
kommunen, socialförvaltningen står för det största undenkottet. Det ár främst
placeringar inom IFO och LSS som står för stora delar av underskottet föt fuet.
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Ny samverkanslag vid in- och utskrivning från siukhus

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen tas till protokollet.

Sammanfattning av ärcndet

Ftån och med 1 jar;ruan 2018 gäller en ny lag Q017:612 Lagen om samverkan
vid utskrivning ftån sluten hälso- och sjukvård). Lagen teglerar hur samverkan
ska ske mellan region och kommun när personer behöver samordnade insatser
frân fTera huvudmän. Lagen reglerar även betalningsansvar föt vissa
utskrivningsklam patienter.

En beredningsgrupp har ttg¡t fram ett förlag till överenskommelse och riktlinjer
som reglerar in- och utskrivningsprocessen föt personer med behov av
samotdnade insatser. Processen fokuserar på gemensam, tidig planering för att
den enskildes utskrivning ska bli trygg och att utskdvning ska kunna ske så

snart som patienten bedöms som utskrivningsklar. Stora krav på
informationsflöde och samverkan ställs på de olika huvudmännen.

Socialnämnden hat vid sammanaäde 20L8-04-04 beslutat att ställa sig bakom
Kommunalfötbundets styrelses beslut om "Övetenskommelse om samverkan
mellan Västra Götalands kommunet och Västra Göølandsregionen vid in- och
utskrivning ftån sluten hälso- och sjukvård".

l'"*ffi1 Lfr
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Västtrafiks rutt Forcvik/Karlsborg

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen tas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunala pensionärsddet anser att det under dagtid gfu f& få turer mellan
Haganàsetfkytkan ínona skogen till och från busstationen vid Carl
Johanskolan i Kadsborg. Skulle fler turer mellan Forsvik/Karlsborg kunna köra
in via nora skogen för att pâsserâ Haganàsetfkyrkan?

Peter Lindroth, kommunstyrelsen informerar om att det är
kollektivtafikkontoret i Tibro som hanterar den här gæen âv frågor.
Rekommendationen är be tafikhar,dlàggarc från kollektivtrafikkontoret i Tibro
att komma ut ditekt till pensionärsföreningarna för information/diskussion.

M
Utdragsbestrkande



KARTSBORGS

KOMMUN
Sida

SAMMANTnÄOnSpnoToKoLL 1s(1e)
Sammatridesdatum

2018-06-18

Dm 691,4

Kommunala pensionärsrådet

s40

Busshållplatsen Cad Johan skolan

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen tas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunala pensionärsrådet anser att bussen bör gå in, för atthämtaupp samt
släppa av passager¿re, vid stationsplanen på vägen ut 'll nora skogen istället
föt *t stanna utânför CarlJohanskolan. Kommunala pensionärsrådet upplever
det som problematiskt i trafiken med nuvarande lösning.

Peter Lindroth, kommunstyrelsen informerar om att Trafikverket har som plan
útbygga en ny håþlats vid carlJohanskolan. Kommunstyrelsen har kontakt
med Trafikverket i ärendet. Det kommer troligtvis att ta tid innan det byggs en
ny hållplats, kornmunen har svårt att påverka Trafikverkets tidplan.

l-'ääÏl L,n
Utdngsbestyrkande
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Äterrapporterin g av ärenden kommunstyrelsen/KPR

Kommunala pensionärctådets beslut
Informationen tas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Förteckning förs över ärenden som är aktuella hos kommunstyrelsen, det vill
säga ärenden som varit upp på KPRs tidigare sammant¡äden och överlämnats
till kommunstyrelsen för behandling, eller att ärendena redan fu aktuella hos
kommunstyrelsen. Aven de ärenden som avses som avslutade för KPR förs in i
företeckningen.

Vid dagens sammânträde ges återrapportering om "Trafiksituationen
Rödesunds torg". Byggnadsnämnden har fättuppdraget att se över situationen,
det kommer âtt bli enkekiktning kring parkeringsplatsen samt kommer det bli
tidsbegränsad parkedng till wå timmar på de parkeringsplatser som ät närmast
Coop.

l*"ä/f | /ø)
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Verkställighet inom âldreomsorgen

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen tas till protokollet.

Sammanfattning av ätendet
Aktuell boende- och verkstdJlþhetsstatistik avseende vetksamheterna. Den sista
maj fu 2018 stod två person i kö till särskilt boende, demensenheten. Det var
sex personer i kö till s¿irckilt boende, somatik och inte någon kö till korttiden.
Däremot hat det vant52 tornma rumsdygn på korttiden under rnaj mïnad,.

/4
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0vrigt

Kommunala pensionärsrådeæ beslut
Inga öwþ ftâgot.
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Kommunala pensionfu stådet
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Avslutning
Otdföt¿nde tackat samtlþ näryatande och förklæar sammanftädet avslutat.

KOMMUN
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