
 

 

Sammanträdesprotokoll 1 (8) 

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

  

Organ Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2019-08-15 

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–

12.05 

  

Beslutande ledamöter Lisa Levin, ordförande (S) 

Jonas Ås (S) 

Henrik Axelsson (S) 

Britt-Marie Persson (PRO) 

Gerd-Else Bergdahl (RPG) 

Birgitta Frödin (SPF) 

Anders Falke (PRO) 

Karin Andersson (SKPF), ersätter Maj-Britt Eriksson (SKPF) 

  

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

Börje Wahlund (M), ej tjänstgörande ersättare 

Kenneth Klarström (PRO), ej tjänstgörande ersättare 

Ann-Cathrine Rülcker (SPF), ej tjänstgörande ersättare 

Margareta Magnor Nilsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 21 

Marie Eriksson-Idmalm, socialt ansvarig samordnare, § 21 

Linnéa Karlsson, sekreterare 

  

Justerare Gerd-Else Bergdahl 

Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 30 augusti 2019 

Paragrafer 20–25 

  

  

Sekreterare Linnéa Karlsson 

  

  

Ordförande Lisa Levin 

  

  

Justerare Gerd-Else Bergdahl 
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Kpr § 20 Dnr KS 2019/209-100 

Föregående protokoll 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet tar del av föregående protokoll och lägger det, 

efter gjorda ändringar, med godkännande till handlingarna. 

Sammanfattning 

Föregående protokoll från den 11 juni 2019 gås igenom. 

 

Ett ord ändras i § 15, 5 stycket, punkt 2. 

Beslutsunderlag 

Kommunala Pensionärsrådets protokoll den 11 juni 2019 
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Kpr § 21  

Information från Kvalitetsstaben 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet tar del av informationen. 

Sammanfattning 

Margareta Magnor Nilsson och Marie Eriksson-Idmalm informerar Kommunala 

Pensionärsrådet om vilka arbetsuppgifter de har i kvalitetsstaben samt hur 

samarbetet mellan tjänsterna ser ut. 

 

Kvalitetsstaben tillhör verksamheten Vård och omsorg och arbetar tillsammans 

med ledningsgruppen. I kvalitetsstaben finns en socialt ansvarig samordnare 

(SAS) med fokus på systematiskt kvalitetsarbete inom områdena äldreomsorg och 

funktionshinder. En medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och en medicinskt 

ansvarig för rehabilitering (MAR), vilka har i uppdrag att se till att det medicinska 

omhändertagandet av patienten uppfyller kraven på god kvalitet och 

patientsäkerhet. Medicinskt ansvarig för rehabilitering har även det yttersta 

ansvaret för medicintekniska produkter.  

 

Socialt ansvarig samordnare - Marie Eriksson-Idmalm 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska - Margareta Magnor Nilsson 

Medicinskt ansvarig för rehabilitering - Maria Brefält-Gärdt 

 

Kvalitetsstabens arbetsuppgifter och ansvarsområden är bland annat: 

• Utföra kvalitetsgranskningar 

• Granskning och uppföljning av enheters egenkontroll 

• Utredningsuppdrag 

• Ge stöd till chefer 

• Följa utveckling av bland annat världsfärdsteknik  

• Vara uppdaterade och informera ledningen om lagar och författningar 

 

Punkter som diskuterades i samband med informationen: 

• Tekniska hjälpmedel - nattkamera och läkemedelsrobotar 

• Olika former av avvikelser och hur verksamheten arbetar med dem 

• Samarbetet med andra kommuner 

• Introduktion för vikarier  

• Kommunikation mellan medarbetare 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning den 15 augusti 2019 
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Kpr § 22  

Information från Patientnämnden - ärendet utgår 
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Kpr § 23  

Återkoppling på frågor från tidigare möten  

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet lägger informationen samt frågorna med 

godkännande till handlingarna. 

Sammanfattning 

Återkoppling på tidigare frågor och diskussioner: 

 

• Henrik Axelsson (S) ger en återkoppling angående förra 

sammanträdets diskussion om handikapptoaletter på Sågudden. I 

samband med en motion (KS 2019/551) som behandlades i 

Kommunstyrelsen den 12 augusti beslutade Kommunstyrelsen att 

bland annat föreslå Kommunfullmäktige att utreda om ytterligare en 

handikappvänlig toalett skulle kunna installeras på Sågudden.  

 

• Lisa Levin (S) informerar om att utkastet till tillgänglighetsplanen 

kommer ta längre tid än planerat på grund av att det skett en 

nyrekrytering av tjänsten som arbetar med tillgänglighetsplanen.  

 

• Henrik Axelsson (S) informerar om den tillgänglighetsanpassade 

badbryggan på Ingestrand. Ett mail med information avseende 

badbryggan har även skickats ut till ledamöterna i Kommunala 

Pensionärsrådet. 

 

• Kenneth Klarström (PRO) frågar vart i processen förvaltningen är 

avseende anslagstavlan som diskuterats på tidigare sammanträden. 

Lisa Levin (S) ska ta reda på mer information och ger en återkoppling 

till nästa sammanträde.  

 

• Birgitta Frödin (SPF) skulle vilja bjuda in fastighetsbolaget för att 

diskutera trygghetsboenden i Arvika kommun. 

 

• Anders Falke (PRO) informerar om arbetsläget avseende 

Seniormässan.  

 

• På sammanträdet den 11 juni besökte Folktandvården Kommunala 

Pensionärsrådet och det fördes då en diskussion om att det serveras 

saft på boendena vilket resulterat i mer karies. 

Pensionärsorganisationerna funderar på hur arbetet med att minska 

serveringen av saft går. Jonas Ås (S) tar med sig frågan och 

återkommer med information till nästa sammanträde. 
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Kpr § 24  

Pensionärsorganisationerna har ordet 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet lägger frågorna samt svaren med godkännande 

till handlingarna. 

Sammanfattning 

Punkter som pensionärsorganisationerna tar upp: 

 

• Britt-Marie Persson (PRO) frågar när tillagningsköket vid Lövåsen 

öppnar igen. Jonas Ås (S) svarar att det är brist på kockar vilket gjort 

att verksamheten tillfälligt fått stänga tillagningsköket vid Lövåsen 

och flyttat kocken till Edane.  

 

• Pensionärsorganisationerna i Kommunala Pensionärsrådet (PRO, 

SKPF, SPF och RPG) lämnar i samband med sammanträdet in en 

skriftlig protest mot det beslut som togs i Utskottet vård och omsorg 

den 10 juni gällande social aktivering. Pensionärsorganisationerna 

önskar få en tydlig förklaring på hur Utskottet vård och omsorg 

resonerat gällande beslutet.  
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Kpr § 25  

Information från Kommunstyrelsen 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
Kommunala Pensionärsrådet tar del av informationen. 

Sammanfattning 

Kommundirektörens rapport delas ut från juli månad: 

 

• Det prognostiserade resultatet är 42,4 mnkr vilket är 23,3 mnkr bättre 

än budget och ca 14 mnkr sämre än föregående månads prognos. 

 

• Försämringen fördelas i stort på finansförvaltning – 5 mnkr, Vård och 

omsorg – 5 mnkr samt Lärande och stöd – 4 mnkr. 

 

• Förändring inom pensionsmedelsförvaltningen är den huvudsakliga 

orsaken till sämre prognos för finansförvaltningen.  

 

• Vård och omsorg har under sommaren haft svårigheter att bemanna 

verksamheterna och samtidigt har behovet av insatser ökat. 

Verksamheten har då använt bemanningsföretag samt haft ökade 

kostnader för mer- och övertid för att tillgodose beviljade insatser. 

Nattpatrullen har också behövt utökas. Även LSS-verksamheten har 

ökat verksamheten något under sommaren. 

 

• Inom Lärande och stöd är det främst placeringar i familjehem och på 

institution som fortsätter att öka. Grundskola aviserar också en 

försämring av prognosen på grund av stödresurs samt skolskjuts.  

 

• Bolagskoncernen lämnar en oförändrad prognos.  

 

• Sommarkväll i stadsparken har genomförts under tre kvällar. 

 

• Rivningsarbete vid kvarteret Smeden har startat. 

 

• Fortsatta förberedande arbeten inför asfaltering av Tivoliplatsen 

pågår under sommaren. 

 

• Arbetet med översvämningsskyddet har fortgått under sommaren. 

 
* 


