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Sammanträdesdatum  

 Kommunala Pensionärsrådet 2018-11-01  

    

 

 

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

  

Organ Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2018-11-01 

Datum då anslaget sätts upp  

Datum då anslaget tas ned  

  

Förvaringsplats för protokollet  

  

  

Underskrift Linnéa Karlsson 

  
 

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

12.10 

  

Beslutande ledamöter Jonas Ås, ordförande (S) 

Aina Wåhlund (S) 

Maria Rönnehäll (S) 

Maj-Britt Eriksson (SKPF) 

Lars-Åke Wickman (PRO) 

Gerd-Else Bergdahl (RPG) 

Birgitta Frödin (SPF) 

  

Övriga närvarande Kristina Bengtsson Nilsson (M), ej tjänstgörande ersättare 

Karin Andersson (SKPF), ej tjänstgörande ersättare 

Ann-Cathrine Rülcker (SPF), ej tjänstgörande ersättare 

Anders Falke, (PRO), ej tjänstgörande ersättare 

Marita Sandberg, plusbovärd, § 28 

Per-Erik Grundin, plusbovärd, § 28 

Maud Nilsson, fritidskonsulent, § 29 

Eriqa Lindsten, kultur- och fritidschef, § 29 

Anneli Karlsson, sekreterare 

Linnéa Karlsson, sekreterare 

 

  

Justerare Lars-Åke Wickman 

Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 16 november 2018 

Paragrafer 26–33 

  

  

Sekreterare Linnéa Karlsson 

  

  

Ordförande Jonas Ås 

  

  

Justerare Lars-Åke Wickman 

  
 



 

 

Sammanträdesprotokoll 2 (10) 

Sammanträdesdatum  

 Kommunala Pensionärsrådet 2018-11-01  

    

 

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Innehåll 

Ärende Sida 

Föregående protokoll ................................................................................................................................ 3 

Återkoppling på frågor från tidigare möten .............................................................................................. 4 

Information om plusboendet ..................................................................................................................... 5 

Information om föreningsstödet ............................................................................................................... 6 

Pensionärsorganisationerna har ordet ....................................................................................................... 7 

Sammanträdestider 2019 .......................................................................................................................... 8 

Information från Kommunstyrelsen ......................................................................................................... 9 

Övriga frågor .......................................................................................................................................... 10 
 



 

 

Sammanträdesprotokoll 3 (10) 

Sammanträdesdatum  

 Kommunala Pensionärsrådet 2018-11-01  

    

 

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Kpr § 26 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 augusti gås igenom. 

 

Kommunala Pensionärsrådet önskar i fortsättningen att protokollet är justerat 

och skickat till dem inför varje beredning, detta möjliggör en bättre 

förberedelse inför kommande sammanträde.  

Beslutsunderlag 

Kommunala Pensionärsrådets protokoll den 23 augusti 2018 
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Kpr § 27  

Återkoppling på frågor från tidigare möten  

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet lägger informationen och synpunkterna med 

godkännande till handlingarna. 

Sammanfattning 

Genomgång av minnesanteckningar från Kommunala Pensionärsrådets 

beredning: 

 

 Vid sammanträdet den 23 augusti fick Kristina Bengtsson Nilsson i 

uppdrag att undersöka hur Karlstad kommun arbetar med 

konsumentvägledning till sina invånare. Karlstad kommun svarade att 

konsumentrådgivningen i Karlstad har ett avtal och kan hjälpa 

medborgare i Karlstad, Hammarö, Sunne och Torsby. Övriga 

kommuner hänvisar Karlstad kommun till hemkommunen eller till 

Hallå konsument. 

 

 En fråga om annonsering i Arvika Nyheter gällande Café Korpralen 

tas upp. Utredningssekreterare Anneli Karlsson informerar om hur 

kommunen arbetar med annonser. Birgitta Frödin föreslår att berörda 

föreningar får diskutera frågan vidare. 

 

 Kommunala Pensionärsrådet önskar information från 

Värmlandstrafik gällande sjuk- och serviceresor.  

 

 Kommunala Pensionärsrådet önskar information om 

budgetuppföljning vid varje möte. 

 

 Kommunala Pensionärsrådet önskar information från 

verksamhetschef för Vård och omsorg, Eva Nilsson om vad som 

händer när det statliga bidraget för ökad bemanning inom 

äldreomsorgen upphör efter 2018. 

 

 Kommunala Pensionärsrådet har även ett önskemål att bli tilldelade 

en anslagstavla i Stadsparken. Anslagstavlan ska vara en 

informationsplats för pensionärsföreningar som de själva ska sköta. 
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Kpr § 28  

Information om plusboendet 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet tar del av informationen. 

Sammanfattning 

Information om plusboendet från bovärdarna Marita Sandberg och Per-Erik 

Grundin: 

 

 Ett projekt på två år 

 Finns ungefär 240 plusboenden (lägenheter) 

 Bovärdarna har varierande arbetsuppgifter, de hjälper exempelvis till 

med praktiska saker som att hänga upp gardiner och rensa avlopp, 

anordna grillkvällar och så vidare. Marita Sandberg och Per-Erik 

Grundin ser att behovet av hjälp finns. De berättar även att det finns 

en bra och lättillgänglig kontakt mellan dem och de som bor på 

plusboendena.  

 

 

Frågor och synpunkter från Kommunala Pensionärsrådet: 

 

 Ledamöter i Kommunala Pensionärsrådet önskar att få en inbjudan 

till en av plusboendets träffar. Marita Sandberg och Per-Erik Grundin 

meddelar att de kommer att skicka ut en inbjudan till de som är 

intresserade. 

 

 Aina Wåhlund nämner att det skulle vara intressant att få veta hur 

stor/liten kö det är till plusboendet. Maria Rönnehäll tar med sig 

frågan och ger information om svaret till nästa sammanträde.  

 

 En fråga angående hur samarbetet mellan hyresgästföreningen och 

plusboendet funkar ställs. Marita Sandberg och Per-Erik Grundin 

meddelar att samarbetet fungerar bra. 

 

 Hur väl känt är plusboendet? Pensionärsorganisationerna menar att 

de är en viktig aktör i förmedlandet gällande att plusboendet finns. 

Det förs en diskussion om hur informationen om plusboendet kan bli 

bättre. 
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Kpr § 29  

Information om föreningsstödet 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet tar del av informationen. 

Sammanfattning 

Eriqa Lindsten, kultur- och fritidschef och Maud Nilsson, fritidskonsulent 

informerar Kommunala Pensionärsrådet om föreningsstödet. De delar även 

ut foldern ”Föreningsstöd - regler och riktlinjer” till respektive 

pensionärsorganisation. Foldern finns att läsa på kommunens hemsida 

(www.arvika.se) under fliken ”Uppleva och göra”. 

 

Maud Nilsson informerar också om att det utöver föreningsstödet går att 

söka ett arrangemangsbidrag. Däremot får det då inte endast gälla 

föreningens medlemmar, utan det måste finnas en annan publik också. Beslut 

om detta bidrag tas av tjänsteperson eller kommunledningsutskottet innan 

aktiviteten. 

 

Frågor från Kommunala Pensionärsrådet: 

 

 Hur räknas aktiv medlem? Maud Nilsson meddelar att medlemmen 

måste varit aktiv under 10 tillfällen under föregående kalenderår. Att 

vara aktiv inkluderar alla aktiviteter som föreningen gör, det kan 

exempelvis handla om resor eller medlemsmöten. 

 

Annat som diskuteras och informeras: 

 

 Jonas Ås, ordföranden, frågar om det finns någon IT-utbildning för 

äldre. Eriqa Lindsten och Maud Nilsson meddelar att ett projekt är på 

gång gällande IT-utbildning för äldre. 

 

 Eriqa Lindsten och Maud Nilsson ger Kommunala Pensionärsrådet en 

kort information om nya Ritz.  
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Kpr § 30  

Pensionärsorganisationerna har ordet 

Sammanfattning 

Se § 27. 
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Kpr § 31 Dnr KS 2018/1000-100 

Sammanträdestider 2019 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet antar upprättat förslag till sammanträdesdagar 

för 2019. 

Sammanfattning 

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram ett förslag på datum för 

Kommunala Pensionärsrådet under år 2019 enligt följande: 

  

14 februari (Gunnern) 

18 april (Gunnern) 

11 juni (Racken, tis.) 

15 augusti (Racken) 

17 oktober (Racken) 

5 december (Racken) 

  

Mötesdag: torsdag 

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

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2018 
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Kpr § 32  

Information från Kommunstyrelsen 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet tar del av informationen. 

Sammanfattning 

Kommundirektörens rapport delas ut från september månad: 

 

 Efter nio månader prognostiseras ett överskott på 25,6 mkr vilket är i 

linje med budget.  

 

 Detaljplanen som tillåter skolbyggnation på Hjorten och Smeden 

antogs av Kommunfullmäktige den 24 september 2018. 

 

 Hundrastgården i Viksområdet invigdes den 24 september. 

 

 Arbetet med en ”totalrenovering” av Palmvikenområdet startade då 

alla ytor, belysning och planteringar ska rustas upp. Arbetet beräknas 

vara klart försommaren 2019. 

 

 Under månaden startade grävarbeten på vägen mellan Kärrsmossen 

och Högvalta (Mellbyrakan). Vägen är i dåligt skick och behöver 

förstärkas, det vill säga att man kommer att gräva ur dåligt material 

och fylla upp med nytt där det behövs. 

 

 Arbetet med den nya gång- och cykelvägen längs väg 680 

(Mangskogsvägen) i Edane startade. Sträckningen blir mellan 

Rönningevägen och Fjällvägen. 

 

 Fler elever från andra kommuner har valt Arvika kommuns 

kommunala gymnasieskolor i ÅK 1. 
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Kpr § 33  

Övriga frågor 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet lägger frågan och svaret till handlingarna. 

Sammanfattning 

Fråga från Kommunala Pensionärsrådet: 

 

 Vad innebär skateparken i hamnen, är den flyttbar? Aina Wåhlund 

svarar att den är flyttbar och kan användas på andra ställen när 

hamnområdet utvecklas. 

 
 


