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Sekreterare  ...................................................................  Paragrafer  9-17 
 Helena Andersson 

 
Ordförande  .........................................................................................................................................  
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Justerande  .........................................................................................................................................  
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§ 9 Godkännande av dagordning 

Rådet godkänner dagordningen med tillägg för övriga frågor: 
 
-Fler fotvårdare? 
-Hur många får avslag på sin ansökan om särskilt boende? 
 
Ärendet ” Information om konsekvensbeskrivning för budget 2019” utgår från dagens 
sammanträde. 
 

§ 10 Val av protokollsjusterare 

Rådet väljer Arne Löberg att justera protokollet. 
 

§ 11 Snöröjning 

Tekniske chefen Michael Nordin informerar om kommunens ansvar för snöröjning på ga-
tor och vägar. Det finns alltid en person som ansvarar för när plogning ska utföras på icke 
ordninarie arbetstid. 
 

§ 12  Information om konsekvensbeskrivning för budget 2019 

Ärendet utgår från dagens sammansträde. 
 

§ 13  Revidering av KPR:s reglemente 

Lotta informerar om att vissa förändringar behöver göras i KPR:s reglemente innan nästa 
mandatperiod. Alla är överens om att rådets sammansättning kommer att bli; 3 ledamöter 
för SPF (istället för SPRF:s ledamot). 
 
Revideringen av reglementet kommer att fattas av kommunfullmäktige. 
 

§ 14 Extra tjänster 

Lotta besvarar en fråga från PRO om hur många extra tjänster det finns i Mariestad och var 
dessa finns i äldreomsorgen. Det finns ca 46 stycken extra tjänster nu. Tjänsterna finns på 
flera ställen inom äldreomsorgens verksamheter men också inom barnomsorgen. De extra 
tjänsterna finansieras av staten och är tidsbegränsade. 
 

§ 15 KPR:s protokoll på hemsidan 

Helena informerar om att KPR beskrivs på Mariestads kommuns hemsida. Sökvägen dit är; 
Kommun & politik, Politik & delaktighet, Politisk organisation, Råd. 
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Rådet har önskemål om att protokollet ska publiceras på hemsidan efter justering. Att pro-
tokollet publiceras på hemsidan ersätter inte pappersutskicket men däremot kan protokollet 
komprimeras för att minska antalet sidor. 
 
Helena informerar om att hon kommer att ta kontakt med kommunikatör Pia Stenström för 
möjlihget att publicera rådets protokoll på hemsidan under ovanstående sökväg. 
 

§ 16 Kö till särskilt boende 

Det är 24 stycken som väntar på särskilt boende. Av dessa är det några som har blivit er-
bjudna.  
 
Sedan den 1 mars till och med dagens datum är det 6 stycken som har flyttat in på särskilt 
boende. 
 

§ 17  Övriga frågor 

-Fler fotvårdare? Lotta informerar om att tjänsten för den fotvårdare som har slutat kom-
mer att tillsättas. Det räcker med 3 heltidsanställda tjänster.  
 
- Hur många får avslag på sin ansökan om särskilt boende? Lotta informerar om att det är 
väldigt få avslag på ansökan om särskilt boende. Hon kollar hur många som har fått avslag 
under 2017 och återkommer med svaret till nästa sammanträde. 
 
 ______________________________________________________  

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 Anslagsbevis 
 

 

 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Beslutande organ Kommunala pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2018-04-12 
 
Anslagsdatum 2018-04-26 Anslag tas ner 2018-05-22 
 
Förvaringsplats för protokollet  Socialnämndens arkiv, Stadshuset 
 

Underskrift  ...............................................................................................................  

 Helena Andersson 

 
 ___________________________________________________________________________________________________________  


