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Sammanträdesdatum  

 Kommunala Pensionärsrådet 2019-12-16  

    

 

 

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

  

Organ Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2019-12-16 

Datum då anslaget sätts upp  

Datum då anslaget tas ned  

  

Förvaringsplats för protokollet  

  

  

Underskrift Linnéa Karlsson 

  
 

Plats och tid Arvika Näringslivscenter, Kopparslagarn 315, kl. 10.00–11.55 

  

Beslutande ledamöter Lisa Levin, ordförande (S) 

Jonas Ås (S) 

Henrik Axelsson (S) 

Gerd-Else Bergdahl (RPG) 

Birgitta Frödin (SPF) 

Karin Andersson (SKPF) 

Anders Falke (PRO) 

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

  

Övriga närvarande Maj-Britt Eriksson (SKPF), ej tjänstgörande ersättare 

Kristina Bengtsson Nilsson (M), ej tjänstgörande ersättare 

Ann-Cathrine Rülcker (SPF), ej tjänstgörande ersättare 

Andreas Solin, personalchef 

Linnéa Karlsson, sekreterare 

  

Justerare Birgitta Frödin 

Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 9 januari 2020 

Paragrafer 32–36 

  

  

Sekreterare Linnéa Karlsson 

  

  

Ordförande Lisa Levin 

  

  

Justerare Birgitta Frödin 
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Kpr § 32 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 24 oktober 2019 gås igenom. 

Beslutsunderlag 

Kommunala Pensionärsrådets protokoll den 24 oktober 2019 
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Kpr § 33  

Information om sjuktalen i Arvika kommun 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet tar del av informationen. 

Sammanfattning 

Andreas Solin ger information om sjuktalen i Arvika kommun. 

 

Åtta folkhälsopolitiska mål presenteras: 

• Det tidiga livets villkor  

• Kunskaper, kompetenser och utbildning 

• Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 

• Inkomster och försörjningsmöjligheter 

• Boende och närmiljö 

• Levnadsvanor 

• Kontroll, inflytande och delaktighet 

• En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

 

Vad görs i kommunen nu avseende folkhälsoarbetet? 

• Lokal plan för suicidprevention, klar i december 2019 

• Handlingsplan för folkhälsoarbetet (social hållbarhet) 

• Förkovring – tar del av viktig forskning inom området, intressanta 

föreläsare, bygger kontakter och nätverk i regionen 

 

Siffror från Försäkringskassan avseende sjukpenning (mars 2019) 

• Dubbelt så många kvinnor än män är sjukskrivna 

• Riket 9,6 dagar, Värmland 10,7 dagar och Arvika 14 dagar per person 

• Allt fler unga blir sjukskrivna  

• Sjukskrivna över 1 år är 43 % i kommunen, i andra kommuner ligger 

det runt 26 %. 

• Psykiska diagnoser 54 % i kommunen, i övriga länet 49 % 

 

Under sammanträdet fördes en diskussion om framtidens behov av 

välfärdstjänster – invånarnas behov av välfärdstjänster ökar stort men inte 

arbetskraften. Senaste 20 åren har varit hanterbara, kommande 20 år kommer 

att bli tuffare.  

 

Fler punkter som diskuterades under sammanträdet: 

• Hälsans bestämningsfaktorer 

• Arbetet med att stärka folkhälsan i Arvika kommun 
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Kpr § 33 forts. 

 

• Skyddsfaktorer – ju fler skyddsfaktorer desto bättre hälsa (upplevd 

hälsa) 

• Psykisk ohälsa (psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken till 

sjukskrivning i Sverige) 

• Våld i nära relation 

• Värdet av fullständiga betyg i årskurs 9 

• Jämställdhet 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning den 16 december 2019 
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Kpr § 34  

Återkoppling på frågor från tidigare möten  

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet lägger återkopplingen med godkännande till 

handlingarna. 

Sammanfattning 

Återkoppling från tidigare möten: 

 

På sammanträdet den 24 oktober 2019 delades utredningen från Sweco 

avseende särskilda boendeformer ut till representanterna i 

pensionärsorganisationerna. Birgitta Frödin (SPF) tillsammans med 

resterande pensionärsorganisationer lämnar vid dagens sammanträde in en 

skrivelse avseende utredningen. Jonas Ås (S) nämner att Utskottet vård och 

omsorg ska få en rapport om utredningen i januari och att Kommunala 

Pensionärsrådet kan få en återrapportering på mötet den 13 februari 2020.  
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Kpr § 35  

Pensionärsorganisationerna har ordet 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet lägger frågorna samt svaren med godkännande 

till handlingarna. 

Sammanfattning 

Pensionärsorganisationerna har ordet: 

 

• Skrivelsen från pensionärsorganisationerna avseende utredningen 

från Sweco läses upp för Kommunala Pensionärsrådet och lämnas in. 

Skrivelsen läggs som ett anmälningsärende till Utskottet vård och 

omsorgs sammanträde den 23 januari 2020.  

 

• Finns det personal i de seniorlägenheter som inte biståndsbedömda? 

Lägenheterna hör inte till Vård och omsorg utan till Arvika Fastighets 

AB. Jonas Ås (S) återkommer med mer information till nästa 

sammanträde.   

 

• Jonas Ås (S) går igenom boenderapporten för Kommunala 

Pensionärsrådet.  

 

• Kristina Bengtsson Nilsson (M) informerar om demonstrationen för 

ungdomsgården samt mötet med ungdomarna efter demonstrationen. 
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Kpr § 36  

Information från Kommunstyrelsen 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet tar del av informationen. 

Sammanfattning 

Månadsrapporten från november månad delas ut: 

 

Ekonomistaben har sammanställt den ekonomiska uppföljningen efter 

november månad med prognos för helåret 2019. Sammanställningen avser 

kommunfullmäktige, revisionen, kommunstyrelsens verksamheter, 

valnämnd, myndighetsnämnd, överförmyndarnämnden samt bolagen. Vidare 

görs även en uppföljning med prognos avseende finansförvaltningen.  

 

Kommunens resultat prognostiseras till 68,7 mkr. För finansförvaltningen 

prognostiseras ett överskott på 108,2 mkr. Detta beror främst på 

pensionsmedelsförvaltningen där prognosen är 95,2 mkr. När vi rensar det 

prognostiserade resultatet på 68,7 mkr från orealiserade värden från 

pensionsmedelsförvaltningen (73,5 mkr) innebär det ett prognostiserat 

balanskravsresultat på – 4,8 mkr.  

Beslutsunderlag 

Månadsrapport november månad 2019 

 
 


