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§ 33 Dnr 7593  

Sammanträdets öppnande 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

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

Val av protokolljusterare samt dag för justering 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Roger Holmgren, SKPR/SPRF Karlsborg utses att jämte ordförande justera 
dagens protokoll. Protokollet justeras 2019-06-25.  
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§ 35 Dnr 7591  

Godkännande av dagordning 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Dagordningen godkänns.  
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§ 36 Dnr 7594  

Föregående protokoll 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Genomgång av föregående protokoll.  
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§ 37 Dnr 8317  

Brottsförebyggande rådet (BRÅ), information 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Catarina Davidsson, kommunstyrelsens ordförande informerar om 
Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) arbete. 

Det är låg brottsstatistik i Karlsborg jämfört med andra kommuner. 
Anledningen kan vara att det finns en del polisutbildning inom Karlsborgs 
kommun. 

Mera information om brottsförebyggande rådet finns på kommunens hemsida: 

https://karlsborg.se/kommun--politik/trygghet-och-
sakerhet/olycksforebyggande-arbete/brottsforebyggande-radet/ 

 

 

 

https://karlsborg.se/kommun--politik/trygghet-och-sakerhet/olycksforebyggande-arbete/brottsforebyggande-radet/
https://karlsborg.se/kommun--politik/trygghet-och-sakerhet/olycksforebyggande-arbete/brottsforebyggande-radet/
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§ 38 Dnr 8318  

Trafikfrågor - frågestund 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Magnus Svensson, trafiksamordnare och Arvid Lindner, enhetschef gata/park 
finns på plats på sammanträdet för att informera/diskutera/svara på frågor 
gälande trafik. 

Det blir fartdämpande åtgärder på Parkvägen i samband med att det blir ett nytt 
bostadsområde vid Parkenområdet, en cirkulationsplats planeras vid 
Smultronstigen. Mätningar för hastigheter, antal fordon med mera har gjorts på 
Parkvägen. 

Man är väldigt restriktiv med 30-sträckor, är mest motiverat vida dagis, skola 
med mera. 

Det generella är att det endast görs 30-stäckor när det sätts in övriga 
fartdämpande åtgärder (som fartgupp mm).  

Frågan om avsaknad av belysning på cykelbanan från campingen mot 
Haganäset diskuteras. Det finns endast belysning på gångbanan på andra sidan 
vägen. Av praktiska själv med nedgrävning av kabel med mera är belysningen 
på detta vis. 

Trafiksamordnaren uppmanar att, som privatperson eller som förening (för 
hembygden) eller liknande, höra av sig till trafikverket och polisen om det finns 
specifika frågor/önskemål som ligger utanför kommunens område. Det kan 
exempelvis röra sig om ökade kontroller eller önskemål på vägar där 
kommunen inte är väghållare.  
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§ 39 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.  
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§ 40 Dnr 7197  

Bänkar att sitta på i centrala Karlsborg 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen tas till protokollet. 

Ärendet läggs till över listan för "Återrapportering av ärenden 
KPR/Kommunstyrelsen". 

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2018 har ärende varit aktuellt i KPR gällande att KPR upplever 
att det inte finns tillräckligt många bänkar att sitta på i centrala Karlsborg. Vi 
det tillfället framkom det att det ändå fanns en hel del bänkar att sitta på i 
centrala Karlsborg. 

Nu har frågan lyfts igen då KPR tycker att problematiken med få sittbänkar i 
centrala Karlsborgs kvarstår. Att det är för få bänkar från ICA mot 
kanalområdet samt för få bänkar vid kanalen. 

Arvid Lindner, enhetschef gata/park informerar på sammanträdet: 
Kommunen ställer bänkar på sin egen mark, det ställs ut fasta bänkar och 
mobila bänkar säsongsvis. Finns det speciella önskemål går det bra att kontakta 
gata/park.  

Banorådet kommer troligtvis att övergå till kommunal regi. Det kommer ske 
tidigast 2021 då saneringsarbete sker fram till dess. Då kommer det området att 
få flera bänkar.  
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§ 41 Dnr 8320  

Bussförbindelser i samband med eventuell 
nybyggnation Haganäset och Duvstigen 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen tas till protokollet. 

Ärendet läggs till över listan för "Återrapportering av ärenden 
KPR/Kommunstyrelsen  

Sammanfattning av ärendet 

KPR undrar hur bussförbindelserna kommer att se ut i framtiden på Parkvägen 
om det blir nybyggnation på Haganäset och Duvstigen. 

Idag är uppfattningen från KPR att förbindelserna är dåliga för kyrkobesökare 
till kyrkogården i Norra skogen. Med en utbyggnad av boenden i området ökar 
kraven på en översyn av bussförbindelserna. 

Kjell Sjölund, kommunstyrelsen informerar om att utöver områdena som är 
nämnda ovan även finns en planerad exploatering av bostadsområdet i Parken. 
Från kommunens sida kommer det att bli en dialog med Trafikverket om 
bussförbindelserna.  
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§ 42 Dnr 8319  

Nytt personlarm Haganäset 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Socialchefen får i uppdrag att undersöka om det finns någon funktion som gör 
att man kan se att larmet är aktiverat. Återkoppling sker vid nästa sammanträde 
för kommunala pensionärsrådet.  

Sammanfattning av ärendet 

KPR upplever det nya larmet på Haganäset som en stor försämring. När 
brukarna numera kallar på hjälp får de inte direktkontakt med någon personal 
och vet inte om larmet gått fram. Tidigare fick brukaren kontakt med en person 
via talenhet på rummet och kunde känna sig säkra på att larmet gått fram. 

Sandra Peters, socialchef informerar på sammanträdet: 
Utbytet av larmet är gjort för att det gamla inte fungerade tillräckligt. I det nya 
larmet finns inte så kallade talenheter som standard. Talenheten innebär att 
personalen kan prata med den boende genom larmtelefonen och en högtalare i 
rummet. 

Medvetet val då fördelarna överväger nackdelarna. Fördelarna är att sekretessen 
hålls bättre, då personalen inte står i de allmänna och pratar med brukaren. Det 
kan också vara förvirrande för personer med demensdiagnos att det “pratar i 
luften” i deras rum. 

Det blir även lugnare på avdelningen, när personalen pratar direkt med den 
boende inne på rummet, istället för i kök och korridor. Det är en omställning i 
sättet att arbeta och vi jobbar med tydlig information gällande larmets funktion, 
så vårdtagarna ska känna sig trygga då de larmar. 

Vid behov finns det möjlighet att köpa till talenheter.  

Beslutet ska skickas till 

Socialchef      
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§ 43 Dnr 7598  

Verkställighet inom äldreomsorgen 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Aktuell boende- och verkställighetsstatistik avseende verksamheterna. Den sista 
maj 2019 stod inga personer i kö till särskilt boende, demensenheten och 
somatik. Det var inte någon kö till korttiden.  
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§ 44 Dnr 7595  

Övrigt 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen tas till protokollet. 

 

Sommarvikarier inom vården 

Det mesta inför sommaren med vikarier är löst på Haganäset. Hemvården och 
sjuksköterskeorganisationen har för tillfället några pass som inte är tillsatta. 

 

Kommunens ekonomiska underskott 

Socialförvaltningens prognos för det ekonomiska underskottet för året uppgår 
till 8 miljoner kronor. Socialnämnden ska 2019-06-17 besluta om en 
åtgärdsplan. Kommunens prognos totalt för året visar på ett underskott på 3 
miljoner.  
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§ 45 Dnr 7596  

Avslutning 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar sammanträdet avslutat.  
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