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Beslutande Ledamöter 

Saeed Ardanè (L), Ordförande 
Leif Brodd (SPF, Seniorerna Karlsborgsbygden), 
1:e vice ordförande 
Anita Dagmarsdotter (PRO Undenäs) 
Sonja Frazén (PRO Karlsborg) 
Kjell Sjölund (C) 
 

 
 

Tjänstgörande Ersättare 

Rune Petterson (PRO Forsvik, Mölltorp) 
Roger Holmgren (SKPF/SPRF Karlsborg) 
 
 

 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Sandra Peters, socialchef 
Fredrika Hermansson, förvaltningsekreterare 
Stefan Nordqvist, arbetsledare AME §§ 22-26 
Thorbjörn Ingvarsson, föreningssamordnare § 31 
 
 

Ej tjänstgörande ersättare 
Åke Alexandersson (PRO Undenäs) 
Hjördis Karlsson (PRO Karlsborg) 
 
 

Justerare 
 

Leif Brodd (SPF, Seniorerna Karlsborgsbygden)  
 

Justeringens plats och tid 
 

Kommunhuset, Socialförvaltningen 2019-04-29  
 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 22-32 
 Fredrika Hermansson  

 Ordförande 
  

 Saeed Ardané (L)  

 Justerare 
  

 Leif Brodd (SPF, Seniorerna 
Karlsborgsbygden) 
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§ 22 Dnr 7593  

Sammanträdets öppnande 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

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

Val av protokolljusterare samt dag för justering 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Leif Brodd, SPF Seniorerna Karlsborgsbygden utses att jämte ordförande 
justera dagens protokoll. Protokollet justeras 2019-04-29.  
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§ 24 Dnr 7591  

Godkännande av dagordning 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Dagordningen godkänns.  
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§ 25 Dnr 7594  

Föregående protokoll 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Genomgång av föregående protokoll.  
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§ 26 Dnr 7710  

Servicetjänst för pensionärer och personer med 
funktionsvariation 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Nordqvist, arbetsmarknadsenheten (AME) informerar; 

Kommunen erbjuder "Servicetjänst för pensionärer och personer med 
funktionsvariation". Kommunens arbetsmarknadsenhet 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. 

Servicetjänsten nås per telefon via kommuners växel 0505-170 00 eller genom 
att ringa servicetjänsten direkt 0722-46 71 16.  
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§ 27 Dnr 2018-000215  

Reviderad sammanträdesplan KPR 2019 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

KPR beslutar att godkänna den reviderade sammanträdesplan för 2019. 

Bilaga 2 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. 

Planen behöver revideras gällande klockslag för sammanträdet som inträffar 
2019-06-17.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 28 Dnr 8033  

Protokoll på kommunens hemsida 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

KPR upplever att det är svårt att hitta protokoll från KPRs sammanträde på 
kommunens hemsida. 

Från och med årsskiftet visas protokollen från kommunen på ett annat vis än 
vad de gjort tidigare. Det har nyligen lagts till länkar på kommunens hemsida 
som ska underlätta att hitta protokoll för KPRs sammanträden. Gå till 
www.karlsborg.se/kpr 

KPRs ledamöter kan även vända sig till receptionen på Karlsborgs kommun om 
man önskar få utskrift av KPRs protokoll. Protokollet kan sändas hem till 
vederbörande med post. Det är kostnadsfritt. 

Det går inte att ha en stående prenumeration. 

Beslutet ska skickas till 

Receptionen Karlsborgs kommun      
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§ 29 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 om att han kommer att 
undersöka frågan om Hastigheter på Parkvägen samt att kommunens 
trafiksamordnare Magnus Svensson bjuds in för att svara på diverse frågor som 
rör trafik. 
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§ 30 Dnr 7598  

Verkställighet inom äldreomsorgen 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

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

Övrigt 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen tas till protokollet. 

 

Föreningsregistret 

Thorbjörn Ingvarsson, föreningssamordnare delar ut blanketter för uppdatering 
av föreningsregistret 

 

Förteckning ledamöter KPR 

Förteckning uppdaterades och kommer att skickas ut i samband med kallelse 
inför nästa sammanträde. 

 

Seniorboende/trygghetsboende 

Information om kommunens lokalförsörjningsprogram och de diskussioner 
som har först där angående senior/trygghetsboenden. 

 

Äldreomsorg drabbas i vårdbudget 

Karlsborgs kommun har inte budgeterat för några extra stadsbidrag i budgeten, 
blir det några riktade bidrag blir det istället ett tillskott. 

 

Sommarvikarier inom vården 

Det är svårt att få tag på vikarierande personal till vård- och omsorg under 
sommarens semesterperiod. 
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§ 32 Dnr 7596  

Avslutning 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar sammanträdet avslutat.  
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