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Sammanträdets öppnande

Kommunala pensionätstådets beslut
Otdfötande hilsat samtliga ntàwatattde välkomna och förklatar sammanträdet
öppnat.
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Yal av protokolliusterare samt dag ftir iustering

Kommunala pensionärcddets beslut

Josef Bader, PRO Forsvik/Mölltolp utses att jämte ordförande justea dagens
protokoll. Ptotokollet justeras 2078-09 -26.
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Godkännande av dagordning

Kommunala pensionärctådets beslut
Ett ärende om hastþheter på Parkvägen tillkommer, dagordningen godkinns
sedan.
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Föregående protokoll

Kommunala pensionätsrådets beslut
Genomgång av föregående protokoll.
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Budgetuppftilining 2018 och budget 2019

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen tas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Budget 2018

Prognosen föt helår 2018 visar ett undetskott på 10,7 mnkr för socialnämnden.

Totalt sett i kommunen visar prognosen att kommunen ptecis lrJate"r sig från ett
negativt tesultat.

Vol¡mt- och vetl<sanhetsfütändtíngat budget 2019 och
inve s tetings b udge t 20 19

Volym- och verksamhetsförändringar till budget 2079 uppgãn till en totalsumma
pã75,5 mnkr för socialnämnden.

Totalt sett i kommunen fi.nns det volym- och verksamhetsförändringar. pà 28
mnkr.

Investeringsbudget 2019 uppgår till en totalsumma pí 1 246 tkr för
socialnämnden.
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Verkställighet inom äldreomsorgen

Kommunala pensionätsrådets beslut
Informationen tas till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Aktuell boende- o.6 o'"1þställighetsstatistik avseende verksamheterna inom
äldrcomsorgen.
Den sista utgâr 2018 stod ingen person i kö till särskilt boende,
demensenheten. Det var fem personer i kö till särskilt boende, somatik och inte
någon kö till korttiden.
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Västtrafiks rutt Forsvik/Kadsborg

Kommunala pensionärstådets beslut
Peter Lindroth, kommunstyrelsen stå fast vid tidigare rekommendation som är
att trafi.khandläggare från kollektivftafikkontoret i Tibro ska komma ut till
direkt till pensionärsförening arna för information/diskussion.

Sammanfattning av ätendet
Kommunala pensionätsrådet har pâ föregående möte lyft fuägan som beskrivs
nedan. Peter Lindtot, kommunstyrelsen rekommenderade dä att
trafikhandläggare från kollektivtrafikkontoret i Tibro ska komma ut till direkt
till pensionärsföreningarna för information/diskussion. Kommunala
pensionärsrådet vill dock ändå âtt Íepresentant ftãn kollektivtrafikkontoret ska

komma till kommunala pensionärsrådets möte för information.

Från kommønala pensioncirsr,ådets nöte 20I I-06-l I:
"Kommunala pensionärsrådet anser att det under dagtid gfu f& få turer mellan
Hagantàsetfkyrkan inona skogen till och från busstationen vid Carl

Johanskolan i Karlsborg. Skulle fler twer mellan Forsvik/Kadsborg kunna köra
in via nora skogen för att pâssera Haganäsetfkyrkan?

Peter Lindroth, kommunstyrelsen informerar om att det är
kollektivtrafikkontoret i Tibro som hantetat den här typen av frâ,gor.
Rekommendationen är be trafikhandläggare från kollektivtafikkontoret i Tibro
att komm¿ ut ditekt till pensionätsföteningarna för information/diskussion."

signatur 4 Utdragsbestyrkande



]-!r.lß!
I

KARLSBORGS

KOMMUN
Sida

SAMMANTnÄOESpnOTOKOLL 10(18)

Samträdesdahm

2078-09-77

Kommunala pensionärsrådet

ss2 Dm 6625

Trafiksituationen Rödesunds torg, Kadsborg

Kommunala pensionärcrådets beslut
Informationen tas till protokollet och ärendet läggs till förteckning över
ärenden för kommunstyrelsen/KPR.

Sammanfattning av ätendet

KPR upplever det ptoblematiskt att det inte är enkekiktat vid parkeringen vid
Rödesunds to.g o.L vill att man ufteder vilka möjtþheter det finns til ãtgätder
för att skapa en tryggâre uafiksituation kring Rödesunds torg.

Fràgan väcktes på kommunala pensionärsrådet 2018-04-16. På kommunala
pensionätstådets sarnmanaäde2078-06-18 gav Peter Lindrot, kommunstyrelsen
beskedet att byggnadsnämnden hat fíttuppdraget att se över situationen och
fatta beslut. Att det troligwis kommer att bli enkekiktning kring
parkedngsplatsen samt att det toligtvis kommer att bli tidsbegtänsad parkering
till två timmar på de parkeringsplatser som är närmast Coop.

Petet Lindtot, kornmunstyrelsen informerar om att beslut inom kort kommer
aft fafizs av byggnadsnämnden.

Beslutet ska skickas till
Kommunlednings förvaltningen

l'"'W.*^"'r ry
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Brister pà gàngbanor Mellangatatl^, Storgatan och
Strandvägen, centrala Kadsborg

Kommunala pensionätsrådets beslut
Informationen tas till protokollet och fuendet Liggs till föteckning över
ärenden föt kommunstyrelsen/KPR.

Sammanfattning av ärendet

Kommunala pensionärsrådet har upplever att det finns brister på gångbanoma
Mellangatan, Storgatan och Standvägen i cenftala Kadsborg.

Det upplevs att det är gropat på gångbanorna vis Storgatan och Strandvägen
och att hàckar växet ut.

Att det inte finns några gångbanor på Mellangatan upplev som bekymmersamt.
På Mellangatanpatkeras mycket bilar och snövallar läggs upp, vilket gör det
svårt att ta sig fram till fots.

Peter Lindroth, kommunstyrelsen informerar om âtt det Trafikverket som är
väghãÅ7arc på dessa gator.
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Utebliven asfaltering pà gãngbana
Stråhlev ägen / Klockares tige n, U ndenäs

Kommunala pensionärsrådets beslut
Kommunala pensionärsrådet tat reda pä mera information och väcker fuïgan

þn om det ár aktuellt.

Sammanfattning av ärendet

Gångbana mellan Stråhlevágen/Klockarestigen i Undenäs är inte asfalterad.
Kommunala pensionärsrådes uppfattning harvantatt gängbanan sedan lång tid
tillbaka skulle vant asfalterad av kommunen. Vad är orsaken till utebliven
asfaltering?

Peter Lindroth, kommunstyrelsen informerar om âtt han aldrig höt om frãgmi
kommunstytelsen.
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Bänkar att sitta på i cenftala Kadsborg

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen tas till protokollet.

Sammanfattning av ätendet
Förening som kommunala pensionärsrådet representerar har lyft ftãgan med att
det inte finns så mànga bänkar att sitta pã i centala Karlsborg.

Vid diskussion på sammanträdet framkommer att det finns flera olika platser
med offentliga bänkar i centrala Kadsborg, som går bn att sitta på.

l'ffi'*^'1 M
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Intagsledning till vattenverket

Kommunala pensionärsrådets beslut
Informationen tâs till protokollet och ärendet läggs till förteckning över
ärenden för kommunstyrelsen/KPR.

Sammanfattning av ätendet
Kommunala pensionärsrådet önskar bli insatta i fuãgan om intagsledning till
vattenverket.

Det har inkommit en motion till kommunfi.rllmäktige om 
^tt 

flytt^
intagledningen till vattenverket. Motionären föreslår åtgârden för att säkerställa
en bra kvalitet pä ràvãttefl som tas från Vättem.

Kommunstyrelsen har på samman tràde 2078-06-72 föreslagit att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag attpä börja en
projektering för att fiörüàgga en ny intagsledning till Karlsborgs vattenverk.

Peter Lindroth, kommunstyrelsen informeta i ärendet under sammanträdet.
Vattenintags¡ ligger med som förslag i investedngsbudgeten.

l:;ø"
signatur

M
Utdraçbestyrkande



FI KaRTSBORGS

":;lii:" KOMI\,IUNU
Sida

SAMMANTRÄOESpnOTOKOLL 1s(18)

Sammtrådesdan¡m

2078-09-77

Kommunala pensionärsrådet

ss7 Dnr 2018-000029

Äterrapporte rin g av ärende n kommuns tyrels en/ KP R

Kommrrnala pensionärsrådets beslut
Vid dagens sammanträde finns inga pågende ärenden ztt r^ppofiera om

Informationen tâs till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Föteckning föts över ärenden som är aktuella hos kommunstyrelsen. Det vill
säga ärendefl som varit upp på KPRs tidigare sammanträden och överlämnats
till kommunstyrelsen för behandling, eller att ärendena redan är aktuella hos
kommunstyrelsen. Aven de ärenden som avses som avslutade för KPR förs in i
företeckningen.
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Hastigheter på Padrvägen

Kommunala pensionätstådets beslut
Peter Lindroth tar med sig ftägan till kommunstyrelsen för vidare utredning.

Informationen tâs till protokollet och ärendet Liggs till föteckning över
ätenden för kommunstytelsen/ KPR.

Sammanfattning av ärendet

Kommunal¿ pensionärsrådet anser att tafiken på Parkvägen håller en alldeles
för hög hastighet, främst kvällar och nätter. Kommunala pensionärsrådet tycker
det är lämpligt att det göts mätningat dfu man kan se trafikflödet sant
hastigheter, för ztt sedan vidta lämpliga àtgàrder.

Beslutet ska skickas till
Kommunlednings förvaltningen
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Ovrigt

Reglementen fìir de kommunala råden

Leif ,tndersson, otdfötande och Peter Lindroth, kommunstyrelsen informemr
om att översyn kommer att ske av reglementen för kommunens alla råd.
Reglementen kommer att fastställas av fullmäktþ i samband med ny
mandatpetiod.
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Avslutning

Kommunala pensionärsrådets beslut
Otdförande tackat samtlþ ¡tanrxande och förklarar sammantädet avslutat.
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