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Organ Kommunala Pensionärsrådet 
Sammanträdesdatum 2018-04-23 
Datum då anslaget sätts upp  
Datum då anslaget tas ned  
  
Förvaringsplats för protokollet  
  
  
Underskrift Anneli Karlsson 
  
 

Plats och tid Stadshuset, Gunnern, Ö:a Esplananden 5, 671 81 Arvika, kl. 11.00–
12.30 

  
Beslutande ledamöter Lena Kandergård (S), ordförande 

Birgitta Frödin (SPF), vice ordförande 
Aina Wåhlund (S) 
Maj-Britt Eriksson (SKPF) 
Lars-Åke Wickman (PRO) 
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Sekreterare Anneli Karlsson 
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Kpr § 7 Dnr KS 2018/241-100 

Föregående protokoll 

Sammanfattning 
Föregående mötesprotokoll från den 1 mars 2018 gås igenom. 

Beslutsunderlag 
Kommunala Pensionärsrådets protokoll den 1 mars 2018 
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Kpr § 8  

Arbetet med sjuktalen inom Vård och omsorg 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
Kommunala Pensionärsrådet tar del av informationen. 

Sammanfattning 
Verksamhetschef inom Vård och omsorg Eva Nilsson informerar om hur de 
arbetar med att sänka sjukskrivningstalet inom Vård och omsorg. 
Här är några exempel: 
  
Man har utökat nattbemanning på Gunnebo, Vågen och Västängsgården, 
inrättat servicetjänster på Solgården och Vågen Bottenplan och inrättat 
administrativt stöd till cheferna. 
  
Inom hemvården har man utökat den administrativa tiden på morgon med 15 
minuter eftersom morgonpersonalen kände sig stressade med att hinna med 
att uppdatera sig om vad som hänt och stämma av med kollegorna, få 
ordning på nycklar med mera. Det har inrättats en larmgrupp inom tätorten 
och planerarrollen har renodlats. Grundbemanningen inom hemvården har 
ökats och det har införts överlappningstid mellan kväll och natt inom 
hemvården. 
  
Arvika kommun gör en satsning på en arbetsmiljöutbildning för alla chefer 
och skyddsombud och inom vård och omsorg har det startats reflekterande 
kollegiala samtalsgrupper. Chefer gör hälsoanalyser regelbundet med 
företagshälsovården Avonova och det har införts trepartssamtal vid upprepad 
korttidsfrånvaro. 
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Kpr § 9  

Återkoppling på frågor från tidigare möten  

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
Kommunala Pensionärsrådet tar del av informationen. 

Sammanfattning 
Café Korpralen och underhållning 
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, fyra 
stycken, turas om att arrangera café-tillfällena men det kostar en del pengar 
för varje tillfälle. Som det varit fram tills nu får föreningarna bidrag från 
kommunen som täcker en underhållning, varje föreningen arrangerar fyra 
tillfällen per termin. Motiveringen är att underhållningen blivit dyrare och att 
man inte vill behöva dra ner på verksamheten. 
 
Representanterna från pensionärsorganisationerna i pensionärsrådet anser att 
kommunen bör stå för all underhållning vid Café Korpralen och att 
underhållningen ska samordnas så att fler verksamheter i kommunen kan få 
del av underhållningen. 
 
Verksamhetschef Eva Nilsson deltar på mötet och tar med sig frågan. 
  
It-utbildning för äldre 
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 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 där ungdomar var med och hjälpte till. Man efterlyser en kommunal 
satsning på IT-utbildning för äldre. 
 
Eva Nilsson svarar att det är en viktig fråga och informerar att det har pågått 
utbildning i till exempel Glava. Hon ser gärna att det blir projekt tillsammans 
med kommunens ungdomar. 
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Kpr § 9 
 
 
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 framför önskemål till verksamhetschef Eva Nilsson om att få 
vara med tidigt i frågor som rör vård- och omsorg, boenden för äldre samt 
vård- och omsorgs budget. 
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Kpr § 10  

Pensionärsorganisationerna har ordet 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
Kommunala Pensionärsrådet tar del av informationen. 

Sammanfattning 
Pensionärsorganisationerna önskar en återkoppling om plusboendet och vill 
gärna delta vid en återkoppling, gärna i höst, om hur det har fungerat. 
  
Brandskydd på boenden som är byggda före 2012, hur ser det ut?  
Eva Nilsson svarar att alla boenden har direktlarm och att man gör årliga 
uppföljningar, de har även brandskyddsombud som kontrollerar detta hela 
tiden.   
  
Hur går mathanteringen för äldre till? Eva Nilsson svarar att det är 
varuhemhandlingen och beskriver hur det hela fungerar. 
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Kpr § 11  

Information från kommunstyrelsen 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen. 

Sammanfattning 
Aina Wåhlund, ordförande för Utskottet lärande och stöd, informerar:   
 

x Nu byggs fler förskoleavdelningar, både tillfälliga och den helt nya 
förskolan Dottängen.  

 
x En ny högstadieskola planeras i kvarteret Hjorten.  

 
x Prognosen för Lärande och stöd visar ett underskott vilket visar att 

grundskolan behöver mer resurser inför nästa år. 
 
Kommundirektörens månadsrapport från april delas ut: 
 

x Efter tre månader prognotiserar kommunen ett överskott på 12 
miljoner. 

 
x En lyckad senoirmässa har arrangerats på Ingesund. 

 
x Maskinavverkning av skog i Dottevik har påbörjats. 

 
x Taserudsgymnasiets stödorganisation blev utsedda till ”Årets 

pusselbit i Värmland” av Autism- och Aspergerföreningen Värmland. 
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Kpr § 12  

Övriga frågor 

Sammanfattning 
Inga övriga frågor ställdes. 
 
 


