
 

Kommunala pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(14) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
 

 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och datum Sessionssalen kommunhuset Karlsborg, måndagen den 16 september 2019, kl 13:30 

Beslutande Ledamöter 

Leif Brodd (SPF, Seniorerna Karlsborgsbygden), 1:e 
vice ordförande 
Anita Dagmarsdotter (PRO Undenäs) 
Roger Holmgren (SKPF/SPRF Karlsborg) 
Sonja Franzén (PRO Karlsborg) 
Kjell Sjölund (C) 
 

 
 

Övriga närvarande Tjänstemän 
Sandra Peters, socialchef 
Fredrika Hermansson, förvaltningsekreterare 
 
 

Ej tjänstgörande ersättare 
Lars-Inge Wiberg (SKPF/SPRF 
Karlsborg) 
 
 

Justerare 
 

Anita Dagmarsdotter (PRO Undenäs) 
 

Justeringens plats och tid 
 

Kommunhuset, socialförvaltningen, 2019-09-26 
 

 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 46-57 
 Fredrika Hermansson  

 Ordförande 
  

 Leif Brodd (SPF, Seniorerna Karlsborgsbygden)  

 Justerare 
  

 Anita Dagmarsdotter (PRO Undenäs) 
 

 



 

Kommunala pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(14) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 46 Dnr 7593 
Sammanträdets öppnande ................................................................................................................... 3 

§ 47 Dnr 7590 
Val av protokolljusterare samt dag för justering ............................................................................. 4 

§ 48 Dnr 7591 
Godkännande av dagordning ............................................................................................................. 5 

§ 49 Dnr 7594 
Föregående protokoll .......................................................................................................................... 6 

§ 50 Dnr 2019-000100 
Revidering av reglemente för Kommunala pensionärsrådet (KPR) ............................................ 7 

§ 51 Dnr 8319 
Nytt personlarm Haganäset ................................................................................................................ 8 

§ 52 Dnr 8529 
Kommunens ekonomi och åtgärder för budget i balans ............................................................... 9 

§ 53 Dnr 8528 
Boende för äldre, nybyggnation norra skogen Karlsborg ............................................................ 10 

§ 54 Dnr 2019-000004 
Återrapportering av ärenden kommunstyrelsen/KPR ................................................................ 11 

§ 55 Dnr 7598 
Verkställighet inom äldreomsorgen ................................................................................................ 12 

§ 56 Dnr 7595 
Övrigt ................................................................................................................................................... 13 

§ 57 Dnr 7596 
Avslutning ........................................................................................................................................... 14 



 

Kommunala pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(14) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 46 Dnr 7593  

Sammanträdets öppnande 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Ordförande hälsar samtliga närvarande välkomna och förklarar sammanträdet 
öppnat.  

 

 



 

Kommunala pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(14) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 47 Dnr 7590  

Val av protokolljusterare samt dag för justering 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Anita Dagmarsdotter (PRO Undenäs) utses att jämte ordförande justera dagens 
protokoll. Protokollet justeras 2019-09-26.  
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§ 48 Dnr 7591  

Godkännande av dagordning 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Dagordningen godkänns.  

 

 



 

Kommunala pensionärsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(14) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 49 Dnr 7594  

Föregående protokoll 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Genomgång av föregående protokoll.  
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§ 50 Dnr 2019-000100  

Revidering av reglemente för Kommunala 
pensionärsrådet (KPR) 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

1. KPR beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att meddela 
kommunledningsförvaltningen (som ansvarar för reglementet) att det 
finns två stycken i reglementet vad gäller "Sammansättning och 
organisation" som strider mot varandra vad gäller hur ordförandeposten 
utses/väljs i KPR. 

2. KPR beslutar att ge socialförvaltningen i uppdrag att fråga 
kommunledningsförvaltningen gällande att arvode endast utgår till 
ordförande och inte till rådsledamot vid beredningsgrupp. 

Återkoppling gällande ovanstående ska ske på nästa sammanträde med KPR. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har genomfört en översyn av reglementen för de 
rådgivande organen som finns i kommunen, varav kommunala pensionärsrådet 
är ett av råden. 

Kommunfullmäktige har beslutat om nytt reglemente för kommunala 
pensionärsrådet. 

Rådet fortsätter att vara organisatoriskt knutet till socialnämnden. 

Antalet sammanträden blir fortsättningsvis fyra sammanträden per år, mot 
tidigare fem per år. 

Under sammanträdet med KPR framkommer det frågeställningar kring det 
nyligen beslutade reglementet gällande KPR.  

Beslutet ska skickas till 

Kommunledningsförvaltningen      
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§ 51 Dnr 8319  

Nytt personlarm Haganäset 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

KPR beslutar att ge socialchefen i uppdrag att kontakta berörda enhetschefer på 
Haganäset i syfte att brukarna ska blir informerade om hur larmet beter sig när 
brukaren larmat. Det vill säga att det blir känt att det finns en funktion som gör 
att larmet ändrar färg efter att brukaren har larmat.  

Sammanfattning av ärendet 

Det har införts nya personlarm för brukarna på Haganäset. Det gamla larmet 
fungerade inte tillfredställande. Det har på tidigare sammanträde med KPR 
redogjorts för förändringarna jämfört med tidigare larm som bland annat hade 
talenheter på rummet. Det finns många fördelar med det nya larmet, det tar 
bland annat hänsyn till sekretess. 

KPR har tidigare gett socialchefen i uppdrag att undersöka om det finns någon 
funktion som gör att brukaren kan se att personlarmet har aktiverats vid en 
larmning. Detta eftersom man upplever att denna funktion saknas, tidigare 
kunde man via talenheten på rummet få svar om att larmet gått fram. 

Sandra Peters, socialchef informerar om att det på det nya larmet finns en 
funktion som gör att larmet ändrar färg när det är larmat.  

Beslutet ska skickas till 

Socialchef      
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§ 52 Dnr 8529  

Kommunens ekonomi och åtgärder för budget i balans 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

För kommunen totalt visar prognosen mot ett överskott på tre miljoner kronor. 

Prognosen för året gällande socialnämnden visar mot ett underskott på drygt 
sex miljoner kronor.  

Vad gäller socialnämnden har politiken fattat beslut om att återta beslutet om 
att lägga ned Träffpunkterna. Socialförvaltningen jobbar med den åtgärdslista 
politiken beslutat om för att få budget i balans.  

Redogörelse på mötet för vilka ytterligare besparingsåtgärder som främst rör 
äldre, exempelvis att man inte tar in extra personal. Sjuk och frånvarande 
personal ersätts men man tar inte in extra personal utöver, vilket man ibland 
gjort tidigare.  
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§ 53 Dnr 8528  

Boende för äldre, nybyggnation norra skogen 
Karlsborg 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen tas till protokollet. 

Den nya informationen i ärendet läggs till förteckning över ärenden som är/har 
varit aktuella hos kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

KPR önskar uppdatering gällande byggnationerna för äldre på Parkvägen (norr 
om Haganäset) och byggnationen på Duvstigen. 

På mötet informeras om att det krävs en ändring i detaljplanen innan bygglov 
kan lämnas in för byggnation på Parkvägen. Det är Karlsborgsbostäder som är 
hyresvärden och det kommer att byggas någon form av trygghetsboende. 

Trygghetsboenden ska generellt sett ha någon form av gemensamhetsutrymmen 
och eventuellt någon form av bemanning.  

Restaurangen och kiosken på Haganäset är öppna för alla. Hur man kan nyttja 
Haganäset övriga gemensamma utrymmen för ett nytt serviceboende får 
diskuteras. 

Byggnationen på Duvstigen är ett privat initiativ. Allt är uthyrt och inflyttning 
sker inom kort. 
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§ 54 Dnr 2019-000004  

Återrapportering av ärenden kommunstyrelsen/KPR 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen tas till protokollet. 

Den nya informationen i ärendet gällande Kungsgatan läggs till förteckning 
över ärenden som är/har varit aktuella hos kommunstyrelsen.  

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. 

På dagens sammanträde diskuterades Kungsgatan i Karlsborg. Enligt KPR ska 
trafikverket ha förslag på att kommunen ska ta över driften av gatan. KPR och 
undrar hur kommunen ställer sig till det. Frågan om gång- och cykelväg på 
Kungsgatan har tidigare varit uppe på KPRs sammanträde. Eftersom 
trafikverket är ansvarig har inget hänt. 

Kjell Sjölund, kommunstyrelsen informerar om att kommunen har fått 
erbjudande från Trafikverket om att ta över driften på Kungsgatan. Om 
kommunen skulle ta över driften vill kommunen i så fall att Trafikverket lämnar 
gatan i gott (ny toppbeläggning med mera). Inget är bestämt ännu.  
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§ 55 Dnr 7598  

Verkställighet inom äldreomsorgen 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen tas till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

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

Övrigt 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Informationen tas till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

 Privata företag inom äldreomsorgen 
Karlsborgs kommun har inte beslutat om LOV (lagen om valfri vård). 
Det innebär att man för tillfället inte kan välja en privat utförare inom 
äldreomsorgen i Karlsborgs kommun. 

 Sommarvikarier inom vården 
De vikarierna som tjänstgjort under sommaren har i stort fungerat bra. 
Det har varit en del av den ordinarie personalen som blivit sjuk under 
sommaren. Bemanningsteamet har delvis täck upp, en del enheter har 
fått gå kort under vissa pass. Avvikelser eller klagomål har inte ökat 
under sommaren. 

 Ordförandeskap 
Socialnämndens nuvarande ordförande, som även är ordförande i KPR, 
kommer inta att fortsätta med sina politiska uppdrag. Därmed kommer 
det att bli en ny representant från socialnämnden i KPR. 

 Samtyckte om behandling och publicering av personuppgifter – 
förtroendevald 
Inlämning av blanketter för samtycke från KPRs ledamöter och 
ersättare. 
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§ 57 Dnr 7596  

Avslutning 

Kommunala pensionärsrådets beslut 

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar sammanträdet avslutat.  
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