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ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Kommunala Pensionärsrådet 
Sammanträdesdatum 2018-06-14 
Datum då anslaget sätts upp  
Datum då anslaget tas ned  
  
Förvaringsplats för protokollet Närarkivet 
  
  
Underskrift Anneli Karlsson 
  
 

Plats och tid Stadshuset, Gunnern, Ö:a Esplananden 5, 671 81 Arvika, kl. 10.00–
12.00 

  
Beslutande ledamöter Lena Kandergård (S), ordförande 

Maria Rönnehäll (S) 
Peter Joensuu (M), ersätter Aina Wåhlund (S) 
Maj-Britt Eriksson (SKPF) 
Lars-Åke Wickman (PRO) 
Gerd-Else Bergdahl (RPG) 
Laila Andersson (PRO) 
Birgitta Frödin (SPF) 
 

  
Övriga närvarande Kristin Norrgård, avdelningschef 

Kristina Bengtsson Nilsson (M), ej tjänstgörande ersättare 
Börje Wahlund (M), ej tjänstgörande ersättare 
Kenneth Klarström (PRO), ej tjänstgörande ersättare 
Karin Andersson (SKPF), ej tjänstgörande ersättare 
Ann-Cathrine Rülcker (SPF), ej tjänstgörande ersättare 
Jonas Ås (S), ledamot Utskottet vård och omsorg 

 Anneli Karlsson, sekreterare 
 
 

Justerare Lars-Åke Wickman 
Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den  
Paragrafer 13–19 
  
  
Sekreterare Anneli Karlsson 
  
  
Ordförande Lena Kandergård 
  
  
Justerare Lars-Åke Wickman 
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Kpr § 13  

Genomgång av arbetet med utbyggnaden av 
Nybackens demensboende  

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
Kommunala Pensionärsrådet tar del av informationen. 

Sammanfattning 
Kristin Norrgård, avdelningschef inom äldreomsorgen i Arvika kommun, 
informerade Kommunala Pensionärsrådet om hur arbetet med utbyggnaden 
av demensboendet Nybacken framskrider. 
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Kpr § 14 Dnr KS 2018/813-101 

Val av ordförande efter Lena Kandergård 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
Kommunala Pensionärsrådet utser Jonas Ås till ny ordförande från den 1 juli 
2018. 

Sammanfattning 
Lena Kandergård har avsagt sig uppdraget som ordförande för Kommunala 
Pensionärsrådet från och med den 1 juli 2018. 
  
Kommunstyrelsen föreslår Jonas Ås till ny ordförande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 11 juni 2018, § 130 
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Kpr § 15 Dnr KS 2018/241-100 

Föregående protokoll 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
Kommunala Pensionärsrådet tar del av föregående protokoll och lägger det 
med godkännande till handlingarna. 

Sammanfattning 
Föregående protokoll från den 23 april 2018 gås igenom. 

Beslutsunderlag 
Kommunala Pensionärsrådets protokoll den 23 april 2018 
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Kpr § 16  

Återkoppling på frågor från tidigare möten  

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
Kommunala Pensionärsrådet tar del av informationen. 

Sammanfattning 

Vid förra mötet kom frågan upp huruvida kommunen ställer sig till att ge ett 
större bidrag till frivilligsamordnaren för att man ska kunna fortsätta att 
arrangera det populära Café Korpralen. Representanterna från 
pensionärsorganisationerna i pensionärsrådet anser att kommunen bör stå för 
all underhållning vid Café Korpralen. Pensionärsorganisationerna tar hand 
om det praktiska kring träffarna som tidigare. 

Ordförande Lena Kandergård svarar att Inga-Lena Schützer är chef för 
verksamheten och får bli pensionärsorganisationernas kontakt för att arbeta 
vidare med frågan. 
 
  
Pensionärsorganisationerna betonar vikten av att IT-utbildning för äldre är en 
del av den kommunala servicen.  
Nu finns det ett projekt i denna anda på gång via biblioteket. Rådet lovas en 
information när verksamheten vet mer. 

 

Medborgarförslaget om tio fasta boulbanor på Vik har behandlats i 
Kommunledningsutskottet och ska vidare för beslut i Kommunstyrelsen i 
augusti.   
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Kpr § 17  

Pensionärsorganisationerna har ordet 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
Ordförande Lena Kandergård tar med sig synpunkterna och frågorna.  

Sammanfattning 
PRO i Arvika föreslår att anslagstavlan i Stadsparken vid aktivitetsparken 
utefter Kyrkogatan delas av kommunen och pensionärsföreningarna. Halva 
tavlan har redan nu öppningsbart plexiglas och denna del disponeras av 
kommunen. Andra hälften är öppen för alla. Förslaget är att förse hela tavlan 
med låsbara plexiglas och att den disponeras av både kommunen och 
pensionärsorganisationerna som tar på sig att hålla ordning på tavlan. 
 
Pensionärsrådet önskar att kommunen anställer en konsumentrådgivare som 
finns placerad i kommunen, alternativt att kommunen samarbetar omkring 
detta med grannkommunerna. 
 
Pensionärsrådet vill ha en information om Vård och omsorgs budget inför 
2019 vid nästa möte. 
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Kpr § 18  

Information från kommunstyrelsen 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
Kommunala Handikapprådet tar del av informationen. 

Sammanfattning 
Kommundirektörens rapport delas ut: 
  

x Efter fem månader prognosticeras ett överskott på 34,1 miljoner 
koronor, vilket är cirka 7 miljoner bättre än budget. 

 
x I samband med delårsbokslutet för 2017 tog KF beslutet att använda 

ett prognosticerat överskott till insatser som skulle kunna medföra 
minskade kostnader och positiva effekter, i beslutet finns bland anat 
ett trådlöst nätverk inom särskilda boenden till en kostnad av 270 000 
kronor. 

 
x Det är extremt låga flöden vilket medför att produktionen vid 

vattenkraften är nära 0. 
 

x Arvika Teknik arrangerade ett välbesökt öppet hus vid damm-bygget 
den 5 maj. 

 
x Vård- och omsorg har rekryterat en IT-strateg. 

 
x Det finns ett behov av kontaktpersoner inom LSS. 

 



 

 

Sammanträdesprotokoll 9 (9) 
Sammanträdesdatum  

 Kommunala Pensionärsrådet 2018-06-14  
    

 
 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Kpr § 19  

Övriga frågor 

Sammanfattning 
Inga övriga frågor ställdes. 
 
 


