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§ 1 Dnr 7593  

Sammanträdets öppnande 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Ordförande hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar sammanträdet 
öppnat.  
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§ 2 Dnr 7590  

Val av protokolljusterare samt dag för justering 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Lars-Inge Wiberg SKPF/SPRF Karlsborg utses att jämte ordförande justera 
dagens protokoll. Protokollet justeras 2019-02-11.  
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§ 3 Dnr 7591  

Godkännande av dagordning 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Dagordningen godkänns.  
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§ 4 Dnr 7594  

Föregående protokoll 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Genomgång av föregående protokoll.  
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§ 5 Dnr 7648  

Val av två ledamöter och två ersättare i Kommunala 
pensionärsrådet för tiden 2019-02-01 - 2023-01-31 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Enlig kommunala pensionärsrådets reglemente (KPR) utser kommunstyrelsen 
två politiska ledamöter och ersättare varav en ska vara ledamot i 
kommunstyrelsen och en i socialnämnden. 

Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2019-01-14 utsett följande två 
ledamöter och två ersättare för tiden 2019-02-01 – 2023-01-31: 

Ledamöter 

Kjell Sjölund (C) 

Saeed Ardané (L) 

 

Ersättare 

Inger Larsson (L) 

Leif Andersson (S)  
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§ 6 Dnr 7647  

Val av ordförande och vice ordförande i Kommunala 
pensionärsrådet för tiden 2019-02-01 - 2023-01-31 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

KPR beslutar att utse socialnämndens ordförande Saeed Ardané (L) till 
ordförande i KPR samt Leif Brodd, SPF Seniorerna Karlsborgsbygden till 1:e 
vice ordförande.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglementet för kommunala pensionärsrådet (KPR) ska rådet inom sig 
utse ordförande och vice ordförande. Ordförande utses bland politikerna och 
vice ordförande bland företrädarna från pensionärsorganisationerna.  

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltingen      

 

 



 

Kommunala pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(24) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-04 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 7 Dnr 2018-000215  

Reviderad sammanträdesplan KPR 2019 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

KPR beslutar att godkänna den reviderade sammanträdesplan för 2019. 

Bilaga 1 Sammanträdesplan Kommunala pensionärsrådet (KPR) år 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande reglemente ska rådet sammanträda minst 5 gånger/år, varav ett 
sammanträde ska hållas i anslutning till kommunens budgetbehandling. 

Socialförvaltningen har tagit fram förslag på sammanträdesdagar för KPR för år 
2019. 

Planen beslutades på KPR sammanträde 2018-11-26.  

Eftersom ny mandatperiod inträdd och därmed nya ordförande i 
socialnämnden behöver veckodagarna för beredning ändras till andra dagar 
(måndagar). 

Socialförvaltningen har tagit fram förslag till reviderad plan.  

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen      
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§ 8 Dnr 7432  

Budget 2019 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har 2018-12-06 beslutat enligt förvaltningens förslag till budget. 

I budgeten för socialnämnden finns inräknade volym- och 
verksamhetsförändringar som den av kommunfullmäktige beslutade ramen 
medgivit. Utökningen jämfört med föregående år innebär budget för chef i 
beredskap, utökade kostnader för verksamhetsresor och budget för att behålla 
bemanningen inom äldreomsorgen efter att stimulansmedel försvinner 2018. 
Omfördelningar inom budget har skett.  
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§ 9 Dnr 7645  

Personantal i öppna verksamhetens lokaler 
(Träffpunkter) 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

KPR upplever att det ofta är väldigt mycket folk i lokalerna för Träffpunkerna 
och har ställt frågan till socialförvaltningen vilka regler som gäller för max antal 
personer med mera i offentliga lokaler. 

Förvaltningen har kontrollerat med Räddtjänsten Östra Skaraborg vad som 
gäller för lokalerna. Lokalerna för de öppna verksamheterna (Träffpunkterna) 
är godkända vad gäller personantal samt vägledande markeringar. Lokaler 
klassas i olika verksamhetsklasser och det är Boverkets byggregler BBR som 
gäller. 
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§ 10 Dnr 7646  

Seniorernas dag 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Seniorernas dag 2019-03-21 välkomnar föreningar och företag som vill vara 
utställare och visa sina verksamheter. Dagen genomförs torsdag 21 mars  
kl 13.00-16.00 på Haganäsets äldreboende och ordnas av kommunens 
äldreomsorg i samarbete med Röda Korset. 
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§ 11 Dnr 7712  

Hemtjänst - tillsyn via kamera i hemmet 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

KPR önskar information om hur utvecklingen av tillsyn via kamera i hemmet 
ser ut i kommunen. 

Sandra Peters, socialchef  informerarar om att kommunen inte kan erbjuda 
denna tjänst idag men att man har positiva erfarenheter från andra kommuner. 
En plan för digitaliseringsarbetet i kommunen håller på att tas fram. Denna 
teknik kommer säkerligen vara en av de delar som kommer att införas i planen.  
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§ 12 Dnr 7713  

Socialjouren - beröring äldre 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

KPR önskar information om hur socialjouren fungerar och vad den är till för 
samt hur många äldre som kommer i kontakt med denna verksamhet. 

Sandra Peters, socialchef informerar om socialjourens verksamhet. Det är en 
verksamhet som tar vid när kommunens individ- och familjeomsorg inte 
tjänstgör vilket inträffar på kvällar och helger.  
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§ 13 Dnr 7714  

Framtidsfullmakt - kommunens roll 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

KPR önskar information om vad som gäller för framtidsfullmakt, vad är 
kommunens roll i detta?  

Sandra Peters, socialchef informerarar om att kommunen inte har någon roll i 
detta utan det är mellan privatpersoner.  
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§ 14 Dnr 7708  

Utökat pensionärsråd 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 4 december 2018 höll Östra hälso- och sjukvårdsnämnden ett utökat 
pensionärsråd i Mariestad. Representanter från KPR i Karlsborgs fanns på plats 
i Mariestad. 
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§ 15 Dnr 7709  

Framtiden för trygghetsboende 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

1. Informationen tas till protokollet. 

2. Informationen läggs till i förteckning över ärenden som är/har varit 
aktuella hos kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

KPR anser, i och med att befolkningen blir allt äldre, att kraven ökar på 
trygghetsboende i kommunen. Nu när det är nytt politiskt läge önskar KPR få 
uppdatering av mål och visioner från alliansen. 

Kjell Sjölund, kommunstyrelsen informerar om alliansens planer som innebär 
att ett lokalförsörjningsprogram inom kort kommer att tas fram. Programmet 
kommer bland annat att beröra förskola, skola och äldre.  
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§ 16 Dnr 7710  

Servicetjänst för pensionärer och personer med 
funktionsvariation 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

KPR beslutar att bjuda in AME till ett av KPRs sammanträden för ytterligare 
information.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen erbjuder "Servicetjänst för pensionärer och personer med 
funktionsvariation" KPR vet väldigt lite om denna tjänst. Vad innebär tjänsten 
och hur mycket nyttjas den? 

Det är kommunens arbetsmarknadsenhet som tillhandahåller tjänsten och den 
är främst till för att förebygga olyckor genom att hjälpa till med sysslor där det 
kan finnas risk att råka ut för fallskador. 

I nuläget är arbetet kostnadsfritt, förbrukningsmaterial betalas av kunden. 

Arbete som kan utföras. 

•Byta glödlampor eller lysrör 

•Hjälp med att sätta upp eller byta batterier i brandvarnare 

•Fästa upp lösa kablar och sladdar 

•Flytta trädgårds och balkongmöbler 

•Ta ned saker från vindsutrymme eller höga skåp 

•Halksäkra mattor 

•Ta ner och sätta upp gardiner 

•Pumpa däck rullstolar 

•Annan hjälp som kräver stege eller stol 

Servicetjänsten utför inte arbetsuppgifter av elektrisk karaktär, där det krävs 
fackman, eller andra arbeten som kan utföras av hantverkare och inte uppdrag 
som hemtjänstens personal står till tjänst med. 
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§ 17 Dnr 7711  

Västtrafiks frikort 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

1. Kjell Sjölund tar med frågan med till kommunstyrelsen. Den kommer 
att diskuteras i budgetsammanhang. 

2. Informationen läggs till i förteckning över ärenden som är/har varit 
aktuella hos kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Västtrafiks frikort gäller idag från personer från 75 års ålder. KPR ser gärna att 
ålder sänks till 65 år. Frågan har varit uppe förut. Svaret tidigare har varit att det 
är en budgetfråga, vad händer nu med nytt politiskt styre i kommunen? 

Kjell Sjölund, kommunala pensionärsrådet informerar om det finns förslag från 
något av allianspartierna att detta ska genomföras.  

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen   
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§ 18 Dnr 2019-000004  

Återrapportering av ärenden kommunstyrelsen/KPR 

Kommunala pensionärsrådets 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 sammanträden och överlämnats 
till kommunstyrelsen för behandling, eller ärenden som redan är aktuella hos 
kommunstyrelsen.  

Vid dagens sammanträde informerade Kjell Sjölund, kommunstyrelsen att han 
tar med sig frågan om pågående ärende ”Hastigheter på Parkvägen” till 
kommunstyrelsen och återkopplar på nästa sammanträde.  
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§ 19 Dnr 7598  

Verkställighet inom äldreomsorgen 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Aktuell boende- och verkställighetsstatistik avseende verksamheterna. Den sista 
januari år 2019 stod två person i kö till särskilt boende, demensenheten. Det var 
tre personer i kö till särskilt boende, somatik och inte någon kö till korttiden.  
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§ 20 Dnr 7595  

Övrigt 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen tas till protokollet. 

 Nya ledamöter och ersättare pensionärsorganisationerna 
Krävs beslut från föreningarna på att de är valda som representanter till 
KPR, detta och kontaktuppgifter skickas till sekreteraren (Fredrika 
Hermansson)  
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§ 21 Dnr 7596  

Avslutning 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar sammanträdet avslutat.  
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