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

  

Organ Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2019-06-11 

Datum då anslaget sätts upp  

Datum då anslaget tas ned  

  

Förvaringsplats för protokollet  

  

  

Underskrift Linnéa Karlsson 

  
 

Plats och tid Stadshuset, Racken, Plan 3 Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 10.00–

12.00. 

  

Beslutande ledamöter Lisa Levin (S), ordförande §§ 15-16, närvarar ej §§ 14, 17-19 

Birgitta Frödin (SPF), ordförande §§ 14, 17-19 

Jonas Ås (S) 

Henrik Axelsson (S) 

Maj-Britt Eriksson (SKPF) 

Gerd-Else Bergdahl (RPG) 

Anders Falke (PRO) 

Kenneth Klarström (PRO), ersätter Britt-Marie Persson (PRO) 

  

Övriga närvarande Karin Andersson (SKPF), ej tjänstgörande ersättare 

Ann-Cathrine Rülcker (SPF), ej tjänstgörande ersättare 

Thomas Olsson, byggnadsinspektör, § 15 

Turid Kronkvist, tandhygienist, region Värmland, § 16 

Marianne Axelsson, tandhygienist, region Värmland, § 16 

Christina Henrysson, tandhygienist, region Värmland, § 16 

Linnéa Karlsson, sekreterare 

  

Justerare Maj-Britt Eriksson 

Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 2 juli 2019 

Paragrafer 14–19 

  

  

Sekreterare Linnéa Karlsson 

  

  

Ordförande Lisa Levin                                                      Birgitta Frödin 

  

  

Justerare Maj-Britt Eriksson 
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Kpr § 14 Dnr KS 2019/209-100 

Föregående protokoll 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet tar del av föregående protokoll och lägger det 

med godkännande till handlingarna. 

Sammanfattning 

Föregående protokoll från den 18 april 2019 gås igenom. 

Beslutsunderlag 

Kommunala Pensionärsrådets protokoll den 18 april 2019 
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Kpr § 15  

Information om bostadsanpassning 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet tar del av informationen. 

Sammanfattning 

Thomas Olsson ger Kommunala Pensionärsrådet information om 

bostadsanpassning. 

 

Syftet med bostadsanpassningsbidrag är att ge personer med funktionshinder 

möjlighet till ett självständigt liv i sitt eget boende. Målet är att boendet ska 

bli ändamålsenligt. Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag och 

med hjälp av bidraget kan den sökande göra anpassningar i bostaden som är 

nödvändiga för att de ska kunna fungera i sitt vardagliga liv. 

 

Bostadsanpassningsbidragets två roller: 

- Nödvändigt för individen (leva ett anständigt liv) 

- Nödvändigt för kommunen (anpassa framtidens boenden, åtgärdar det som 

bör åtgärdas)  

 

Vem kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag? 

- Omfattar alla typer av funktionsnedsättningar 

- Funktionsnedsättningen ska vara varaktig eller långvarig 

- Bidraget ges till enskild/fysisk person 

- Bostaden ska vara den sökandes permanenta bostad 

 

Annat som tas upp under informationen: 

• Tillsammans med ansökningen ska ett intyg bifogas. Intyget ska 

skrivas av sjukvårdslegitimerad personal som styrker att 

anpassningen är nödvändig. 

• Det är viktigt att få fastighetsskötarens godkännande före en 

anpassning.  

• Kommunen har tyvärr inte plats för att förvara exempelvis badkar 

som tas bort vid anpassningar utan det får den sökande förvara själv. 

• Om den sökande blir beviljad en åtgärd äger personen sedan 

anpassningen. 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Thomas Olsson den 11 juni 2019 

 



 

 

Sammanträdesprotokoll 5 (8) 

Sammanträdesdatum  

 Kommunala Pensionärsrådet 2019-06-11  

    

 

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Kpr § 16  

Information från Folktandvården 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet tar del av informationen. 

Sammanfattning 

Marianne Axelsson, Turid Kronkvist och Christina Henrysson ger 

Kommunala Pensionärsrådet information om tandvård inom 

äldreomsorgen.   

 

Frågor och diskussioner i samband med informationen: 

 

• Anders Falke (PRO) frågar om de har något specifikt rum på 

boendena som de utför undersökningarna i. De svarar att de på 

exempelvis Vågen och Västängsgården har specifika rum, men att de 

på de mindre boendena gör undersökningen på brukarnas rum, så 

kallat bedside. De har även tillgång till en mobil utrustning två 

gånger per år. Den mobila utrustningen är en flyttbar behandlingsstol 

som flyttas runt i hela Värmland och som två gånger per år kommer 

till Västängsgården. 

 

• Förs en diskussion om att det serveras saft på boendena och att detta 

resulterat i mer karies. Kommunala Pensionärsrådet diskuterar 

tillsammans med tandhygienisterna vad som kan göras för att 

motverka detta.  

 

• Birgitta Frödin (SPF) ställer frågan om det finns möjlighet att bjuda 

in Marianne Axelsson, Turid Kronkvist och Christina Henrysson till 

något av pensionärsorganisationernas månadsmöten, vilket det finns 

möjlighet till.  

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Marianne Axelsson, Turid Kronkvist och Christina 

Henrysson den 11 juni 2019 
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Kpr § 17  

Återkoppling på frågor från tidigare möten  

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet lägger frågorna samt svaren med godkännande 

till handlingarna. 

Sammanfattning 

Återkoppling på frågor från tidigare möten: 

 

• Lisa Levin (S) ger en återkoppling till Kommunala Pensionärsrådet 

gällande Seniormässan som pensionärsorganisationerna 

diskuterade på sammanträdet den 18 april. Lisa har pratat med Eriqa 

Lindsten och hon ser gärna ett samarbete mellan dem och flera 

tänkbara föreningar. Anders Falke (PRO) sammankallar tänkbara 

föreningar till ett möte med Ritz för att planera och diskutera 

mässan vidare.   

 

• Birgitta Frödin (SPF) frågar hur det går med Swecorapporten. Jonas 

Ås (S) förklarar att verksamheten Vård och omsorg fortfarande 

väntar på Swecorapporten. Birgitta Frödin tar upp att det byggs 

många trygghetsboenden i Värmland, men inte i Arvika. Intressant att 

få besök av Arvika Fastighetsbolag för att få deras synpunkter på 

detta. 

 

• Birgitta Frödin (SPF) ställer frågan om det finns en handlingsplan i 

kommunen avseende våld mot äldre. Jonas Ås (S) tar med sig frågan 

och ger en återkoppling nästa sammanträde. 

 

• Jonas Ås (S) ger information om anslagstavlan som har diskuterats på 

tidigare sammanträden. Lisa Levin (S) har pratat med Anna 

Wikstrand och frågan bereds just nu hos förvaltningen.  

 

• Kommunala Pensionärsrådet frågar hur det går med 

tillgänglighetsplanen. Linnéa Karlsson, sekreterare, tar kontakt med 

Sofia Falkmar för mer information.  
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Kpr § 18  

Pensionärsorganisationerna har ordet 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
Kommunala Pensionärsrådet lägger frågorna samt svaren med godkännande 

till handlingarna. 

Sammanfattning 

Pensionärsorganisationerna önskar att få information om/från: 

• Sjuk- och serviceresor (Värmlandstrafik) 

• Sjuktalen inom verksamheten Vård och omsorg (bjuda in 

personalchefen) 

• Kommunpolisen samt säkerhetssamordnare 

• Kvalitetsstaben 

 

Annat som pensionärsorganisationerna gick igenom: 

• Jonas Ås (S) gick igenom boenderapporten till och med maj månad. 

• Fortfarande svårt att få en parkering vid Korpralen. 

• Fördes en diskussion om handikapptoaletter vid Sågudden samt 

Ingestrand. Henrik Axelsson (S) tar reda på mer information om detta 

till nästa sammanträde. 

• Fördes även en diskussion om specialbadbryggan för 

funktionshindrade vid Ingestrand. Badbryggan är för kort vilket gör 

det svårt att ta sig i vattnet samt att den lösa sanden gör det svårt att ta 

sig till badbryggan. 

• När tas beslut om den nya högstadieskolan? I Kommunfullmäktige 

den 24 juni 2019. 

 

 

 



 

 

Sammanträdesprotokoll 8 (8) 

Sammanträdesdatum  

 Kommunala Pensionärsrådet 2019-06-11  

    

 

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Kpr § 19  

Information från Kommunstyrelsen 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet tar del av informationen. 

Sammanfattning 

Kommundirektörens rapport delas ut från maj månad: 

 

• Det prognostiserade resultatet är 56,8 mnkr och är ca 5 mnkr sämre 

än föregående månads prognos. 

 

• Lärande och stöd bidrar till det prognostiserade underskottet med ca 3 

mnkr. En fortsatt ökning av placeringar av unga bidrar till 

underskottet. Förskolan arbetar med åtgärder avseende bemanning 

men har fortfarande högre kostnader för vikarier och sjuklön än 

förväntat vilket också bidrar negativt till prognosen. 

 

• Vård och omsorg har en försämring på ca 700 tkr. Efterfrågan inom 

LSS-verksamheten fortsätter att öka. Ökade behov inom hemvården 

inkluderande nattpatrullen har bidragit till ökade kostnader. 

 

• Myndighetsstaben har ökade kostnader för 

bostadsanpassningsärenden och inkommande ärenden till bygglov 

planar ut vilket samlat medför en försämring av prognosen med 900 

tkr.  

 

• Efter en tids planering och förberedelse genomfördes EU-valet under 

maj. Förtidsröstningen startade 8 maj och valdagen var 26 maj. 

Valdeltagandet blev 48,4 %. 

 

• Teknik i Väst AB genomförde öppet hus vid dammbygget 6 maj samt 

vid Mosseberg 11 maj. 

 

• Krisberedskapsveckan genomfördes 6-12 maj. 

 

• Regler för sammanhållen bebyggelse samt markanvisningar har tagits 

fram. 

 

• Årets kommunpristagare utsågs i slutet av maj. 

 

 
 


