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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2018-03-01 

Datum då anslaget sätts upp  

Datum då anslaget tas ned  

  

Förvaringsplats för protokollet  

  

  

Underskrift Anneli Karlsson 

  
 

Plats och tid Gunnern, Stadshuset, kl. 10.00–12.00 

  

Beslutande ledamöter Lena Kandergård (S) 

Lars-Åke Wickman (PRO) 

Gerd-Else Bergdahl (RPG) 

Birgitta Frödin (SPF) 

Kristina Bengtsson Nilsson (M), ersättare 

Kenneth Klarström (PRO), ersättare 

Ann-Cathrine Rülcker (SPF), ersättare 

  

Övriga närvarande Anneli Karlsson, sekreterare 

  

Justerare Gerd-Else Bergdahl 

Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 23 mars 2018 

Paragrafer 1 - 6 

  

  

Sekreterare Anneli Karlsson 

  

  

Ordförande Lena Kandergård 

  

  

Justerare Gerd-Else Bergdahl 
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Kpr § 1 Dnr KS 2018/241-100 

Föregående protokoll 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar att föregående mötesprotokoll från den 

14 december 2017 läggs med godkännande till handlingarna. 

Sammanfattning 

Föregående mötesprotokoll från den 14 december 2017 gås igenom. 

Beslutsunderlag 

Kommunala Pensionärsrådets protokoll den 14 december 2017 
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Kpr § 2  

Återkoppling på frågor från tidigare möten  

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala pensionärsrådet lägger informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Café Korpralen och lokalhyror 

Vid förra mötet kom frågan upp huruvida kommunen ställer sig till att ge ett 

större bidrag till frivilligsamordnaren Anna-Greta Glasgård för att man ska 

kunna fortsätta att arrangera det populära Café Korpralen. Vid varje tillfälle 

brukar det vara 50-60 personer som deltar. Frivilligorganisationer turas om 

att arrangera café-tillfällena men det kostar en del pengar för varje tillfälle. 

Bidragen från kommunen räcker inte. Man vill inte behöva dra ner på 

verksamheten. 

 

Ordförande Lena Kandergård svara att hon tagit upp frågan med 

verksamhetschef Eva Nilsson och att det inte kommit in någon ansökan från 

frivilligsamordnaren om utökat bidrag till caféverksamheten på Korpralen. 

Hon ber pensionärsorganisationerna återkoppla detta och se om det går att 

göra en tilläggsansökan. 

 

Frågan om föreningsbidraget till pensionärsföreningar har varit uppe till 

diskussion vid flera möten. Eftersom man inte vill ställas mot andra 

föreningar, som till exempel ungdomsverksamheten så föreslog man vid 

förra mötet att pensionärsföreningarna kan få billigare hyra på 

idrottsanläggningar och simhallen (varmvattenbassängen och 

styrketräningskallen). 

 

Svaret från Lena Kandergård är att bidrag till hyror inte ges generellt till 

föreningar. Frågan kopplas då ihop med frågan om caféverksamheten på 

Korpralen och man undrar om föreningarnas engagemang i café-

verksamheten kan påverka lokalhyran. 

 

Lena Kandergård konstaterar att frågan får tas upp vid nästa möte igen. 

 

IT-utbildning för äldre 

Maria Bergroth på biblioteket ska starta upp en IT-hörna för pensionärer så 

snart det trådlösa bredbandet på biblioteket har uppgraderats. Inom Elisabeth 

Leijhrots projekt inom vård- och omsorg ska det startas upp ännu en 

utbildning. Pensionärsorganisationerna betonar vikten av att IT-utbildning 

för äldre är en del av den kommunala servicen. Pensionärsorganisationerna 

säger sig ha svårt att få frivilliga att ställa upp och vara kursledare och det är 
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svårt att få alla att köpa egna plattor eller datorer eller smarta telefoner, det är 

dyrt och många pensionärer har inte den ekonomiska möjligheten. De tar 

Sunne som exempel där kommunen i samarbete med Telia har gjort en IT-

satsning för äldre. Man efterlyser en kommunal satsning på IT-utbildning för 

äldre. 

 

Påverkan 
Frågan om hur pensionärsrådet kan vara med och påverka frågor som rör 

deras medlemmar i tidigare skeden har tagits upp vid tidigare möten. 

Pensionärsrådet önskar att få vara med tidigt i frågor som rör vård- och 

omsorg, boenden för äldre samt budget. Lena Kandergård föreslår att de ska 

vara med i utredningen om framtida äldreboenden, på gång är Nybacken. 

Pensionärsrådet vill vara med. 
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Kpr § 3  

Pensionärsorganisationerna har ordet 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet tar del av informationen. 

Sammanfattning 

Pensionärsorganisationerna efterlyser bättre information till äldre, till 

exempel en anslagstavla på torget. Det ska inte vara en ”öppen” tavla utan en 

anslagstavla med ruta och hänglås. Pensionärsorganisationerna och 

kommunen ska hantera denna tavla tillsammans. Hur kan man få hjälp av 

kommunen att sätta upp en sådan anslagstavla? Lena Kandergård tar med sig 

frågan och återkommer med svar. 

  

Hur fungerar det med anropsstyrd trafik, vart finns den och hur gör 

man? Svaret direkt på mötet blev att information om anropsstyrd trafik finns 

hos Värmlandstrafik, på deras webbplats finns mycket utförlig information 

och kartor. 

  

Hur fungerar behovsanpassningen av boende för äldre och 

funktionsnedsatta? En information om detta önskas till kommande möte. 

  

Maten som kommer till våra äldre, vem distribuerar detta och hur ska det se 

ut i framtiden? Information om detta önskas till kommande möte. 

  

Det finns önskemål från pensionärsrådet att bjuda in en representant från 

Värmlandstrafik för att informera om hur det funderar kring sjukresor, till 

exempel så tycker man att servicelinjerna är för snabba. 

  

Vid ett tidigare möte fick pensionärsrådet information om sjuktalen i Arvika 

kommun. Nu önskar man en uppföljning på hur det ser ut. 
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Kpr § 4  

Information från kommunstyrelsen 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet tar del av informationen. 

Sammanfattning 

Kommundirektörens månadsrapport för januari delades ut: 

  

Efter årets första månad prognostiseras ett resultat i linje med budget. Även 

bolagens resultat ligger i linje med budget. 

  

Den nya lagen gällande samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård trädde i kraft vid årsskiftet. I Värmland togs beslutet att den gällde 

från 8 januari. Första veckorna har varit röriga för både kommunen och 

landstinget. Brukare skrivs snabbt ut från sjukhuset och det är flera 

överbeläggningar på AKKVA. 

  

Arvika Bibliotek lanserade filmtjänsten Cineasterna som ger möjlighet att 

låna/se film genom streaming. 

  

Projektet ”Valet är ditt” startade och pågår fram till valet. Målsättningen är 

att höja utlandsföddas valdeltagande och projektet drivs av Arvika Bibliotek. 

  

Heltidsprojektet 100 % Arvika drog officiellt igång. Projektet utgår från en 

central överenskommelse mellan SKL och Kommunal. 

  

Kommunens digitala anslagstavla på webbplatsen ersatte den fysiska 

anslagstavlan för kungörelser. 

  

Elens dag genomfördes av ATAB den 23 januari. 

  

Den 28 januari var det startdatum för flera informationsträffar om 

källsortering i miljöhus som genomfördes i samverkan mellan ATAB och 

AFAB. 

  

Ungdomsrådet startade officiellt sin verksamhet. 

  

Den tillfälliga förskolan som placerats vid Rosendal beräknas stå färdig vid 

månadsskiftet feb/mars. 
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Kpr § 5 Dnr KS 2017/1061-100 

Sammanträdestider Kommunala Pensionärsrådet 2018 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet antar upprättat förslag till sammanträdesdagar 

för 2018. 

Sammanfattning 

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram ett förslag på datum för 

Kommunala Pensionärsrådet under år 2018 enligt följande: 

  

Mötesdag: Torsdag 

Tid: Kl 10.00 (lokalerna är bokade från kl 09.00 för förmöte) 

  

Datum och plats: 

1 mars; Gunnern, Stadshuset 

26 april; Gunnern, Stadshuset 

14 juni; Gunnern Stadshuset 

23 augusti; Gunnern Stadshuset 

25 oktober; Kongsvinger, Stadshuset 

6 december; ANC 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 4 december 2017 
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Kpr § 6  

Övriga frågor 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet lägger frågorna till handlingarna. 

Sammanfattning 

En fråga om vad som händer med plusvärdarna ställs. Lena Kandergård lovar 

att återkomma i frågan. 

 

Vid förra mötet fick pensionärsrådet en förfrågan från Vård och omsorg om 

att representera pensionärsrådet i en arbetsgrupp som ska arbeta med att ta 

fram sociala mötesplatser i Arvika. Pensionärsrådet vill vara med och ska 

utse en representant, de överlämnar samtidigt en information om seniorernas 

hus i Karlstad som ett gott exempel på hur andra jobbar, denna info ska 

överlämnas till Vård och Omsorg som jobbar vidare med frågan. 

  

 
 


