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Sammanträdesdatum  

 Kommunala Pensionärsrådet 2019-10-24  

    

 

 

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

  

Organ Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2019-10-24 

Datum då anslaget sätts upp  

Datum då anslaget tas ned  

  

Förvaringsplats för protokollet  

  

  

Underskrift Linnéa Karlsson 

  
 

Plats och tid Stadshuset, Gunnern, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 10.00–11.40 

  

Beslutande ledamöter Lisa Levin, ordförande (S) 

Jonas Ås (S) 

Gerd-Else Bergdahl (RPG) 

Birgitta Frödin (SPF) 

Anders Bergfjord (C), ersätter Henrik Axelsson (S) 

Laila Andersson (PRO), ersätter Britt-Marie Persson (PRO) 

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

Ann-Cathrine Rülcker (SPF), ersätter Anders Falke (PRO) 

  

Övriga närvarande Maria Westby, kommunpolis  

Linnéa Karlsson, sekreterare 

  

Justerare Karin Andersson 

Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 8 november 2019 

Paragrafer 26–31 

  

  

Sekreterare Linnéa Karlsson 

  

  

Ordförande Lisa Levin 

  

  

Justerare Karin Andersson 
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Kpr § 26 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 15 augusti 2019 gås igenom. 

Beslutsunderlag 

Kommunala Pensionärsrådets protokoll den 15 augusti 2019 
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Kpr § 27  

Information om våld mot äldre 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet tar del av informationen. 

Sammanfattning 

Maria Westby informerar om arbetet som kommunpolis samt hur samarbetet 

ser ut med kommunen genom medborgarlöftet. Medborgarlöftet innebär att 

kommunen och polisen gemensamt ska ta fram aktuella fokusområden som 

sedan formas till löften. Syftet med medborgarlöften är att genom ökad 

samverkan öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. 

 

Maria ger Kommunala Pensionärsrådet en översiktlig information om hur 

brottsstatistiken ser ut i Arvika kommun mellan åren 2017-2019 samt vilka 

förändringar som kan utläsas i statistiken i följande brott; våldsbrott, övriga 

brott mot person, tillgreppsbrott, skadegörelsebrott, trafikbrott, 

bedrägeribrott, tillgrepp i butik samt övriga brott i brottsbalken. 

 

Totalt anmälda brott i Arvika kommun minskar, från 3790 anmälda brott 

2015 till 3521 anmälda brott 2018. Det är hittills 2831 anmälda brott 2019. 

 

Diskussioner och synpunkter i samband med informationen: 

• Birgitta Frödin (SPF) lyfter att det är mycket bra och viktigt att det 

finns ett samarbete mellan kommunen och polisen. Birgitta lyfter 

följande synpunkter: 

- Det finns en otrygghet bland våra äldre att gå ut själva, mer 

cirkulerande polis skulle skapa en ökad trygghet.  

- Biltrafiken på kvällar och helger stör sömnen för många äldre. 

- Många cyklister cyklar mot enkelriktat och på trottoarer. Det händer 

också att fotgängaren inte hör att det kommer en cyklist bakom vilket 

kan orsaka fallolyckor.   

 

• Kommunala Pensionärsrådet diskuterar att det vore bra om polisen 

besökte skolorna i Arvika kommun för att ge information om 

trafiksäkerhet. 

 

• Det förs en diskussion om att införa trygghetsvandringar. 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Maria Westby den 24 oktober 2019 
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Kpr § 28 Dnr KS 2019/935-100 

Sammanträdesdagar Kommunala Pensionärsrådet 2020 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet beslutar att anta upprättat förslag till 

sammanträdesdagar för år 2020. 

Sammanfattning 

Kommunledningsstabens kansli har tagit fram ett förslag på datum för 

Kommunala Pensionärsrådets sammanträden under år 2020 enligt följande: 

 

13 februari 

16 april 

4 juni 

13 augusti 

15 oktober 

3 december 

 

Mötesdag: torsdag 

Tid: 10.00 

Plats: Enligt kallelse 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse den 16 september 2019 

Beslutet skickas till 

Ledamöter och ersättare i Kommunala Pensionärsrådet 

Kanslifunktionen 
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Kpr § 29  

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: 

 

• Vid tidigare sammanträden har Kommunala Pensionärsrådet 

diskuterat att de skulle vilja bli tilldelade en plats på torget för att 

sätta upp en anslagstavla på. Lisa Levin (S) har haft kontakt med 

Mikael Engstig som berättar att de kan erbjuda en plats vid Korpralen 

för att sätta upp en anslagstavla på.  

 

• På sammanträdet den 15 augusti så lämnade 

pensionärsorganisationerna in en skriftlig protest mot beslutet som 

togs i Utskottet vård och omsorg den 10 juni om social aktivering. 

Pensionärsorganisationerna önskade i samband med den en förklaring 

på hur utskottet resonerat gällande beslutet. Jonas Ås (S) ger under 

dagens sammanträde en förklaring på varför beslutet om att minska 

den sociala aktiveringen togs.  

 

• Rapporten från Sweco avseende särskilda boendeformer delas ut till 

rådet som pensionärsorganisationerna får komma med synpunkter på.   
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Kpr § 30  

Pensionärsorganisationerna har ordet 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet lägger punkterna samt svaren med 

godkännande till handlingarna. 

Sammanfattning 

Punkter som pensionärsorganisationerna tar upp: 

 

• Vill få information om service- och sjukresor. Lisa Levin (S) nämner 

att detta finns med som en kommande punkt att ta upp i rådet. 

 

• Vill få information om sjuktalen inom verksamheten Vård och 

omsorg. Lisa Levin (S) föreslår att rådet bjuder in Andreas Solin 

(personalchef) för att diskutera detta.  

 

• Rådet önskar att temadagar, exempelvis den om fallolyckor som var 

på Ritz, annonseras på fler ställen. Lisa Levin (S) tar med sig 

synpunkten till regionen.  
P
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Kpr § 31  

Information från Kommunstyrelsen 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet tar del av informationen. 

Sammanfattning 

Lisa Levin (S) ger Kommunala Pensionärsrådet information från 

Kommunstyrelsen: 

 

• Det pågår mycket verksamhet i kommunen och under året har beslut 

tagits som är positiva för kommunens strävan mot en bra och hållbar 

kommunal kärnverksamhet. Den nya högstadieskolan, Nybackens 

om- och tillbyggnad samt renoveringen av Sulviks skola är tre viktiga 

beslut som leder till kvalitetssäkring.  

 

• På grund av det ekonomiska läget så har Kommunstyrelsen gett 

verksamheterna i uppdrag att ta fram åtgärder för att sänka 

kostnaderna och för att få ett positivt resultat vid årets slut. 

Årsprognosen såg sämre ut i början på 2019 så en hel del har gjorts i 

verksamheterna för att undvika ett befarat underskott.  

 

• Teknik i Väst har varit i gång i 8 månader och driftbolaget som är 

samägt med Arvika Teknik AB och Eda kommun fungerar bra. Ett 

intensivt arbete görs med att se till att alla verksamheter finner sin 

plats i det nystartade bolaget. Teknik i Väst har också på Eda 

kommuns begäran tagit över insamlingsansvaret för hushållsavfall i 

Eda kommun. 
 

• Projektet 100 procent Arvika har arbetats med under året. Projektet 

innebär en satsning på fler i heltidsarbete, vilket bidrar till ökade 

förutsättningar för att klara sig på sin lön och i framtiden på sin 

pension. Samtidigt kan det lösa en del rekryteringsbehov. Det är dock 

ett omställningsarbete, särskilt för Vård och omsorg eftersom 

verksamheten behöver vända en organisation där många tidigare 

arbetat deltid till att fler ska arbeta heltid. 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning den 24 oktober 2019 

 
 


