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

  

Organ Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanträdesdatum 2020-02-13 

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. 10.00–12.05 

  

Beslutande ledamöter Lisa Levin, Ordförande (S) 

Jonas Ås (S) 

Henrik Axelsson (S) 

Britt-Marie Persson (PRO) 

Birgitta Frödin (SPF) 

Anders Falke (PRO) 

Jim Knowles (RPG), ersätter Gerd-Else Bergdahl (RPG) 

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

  

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

Ann-Cathrine Rülcker (SPF), ej tjänstgörande ersättare 

Hans Karlsson, kommundirektör, § 5 

Linnéa Karlsson, sekreterare 

  

Justerare  

Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 21 februari 2020 

Paragrafer 1–5 

  

  

Sekreterare Linnéa Karlsson 

  

  

Ordförande Lisa Levin 

  

  

Justerare Anders Falke 
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Kpr § 1 Dnr KS 2020/161-100 

Föregående protokoll 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet tar del av föregående protokoll och lägger det 

med godkännande till handlingarna. 

Sammanfattning 

Föregående protokoll från den 16 december 2019 gås igenom. 

Beslutsunderlag 

Kommunala Pensionärsrådets protokoll den 16 december 2019 
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Kpr § 2  

Återkoppling på frågor från tidigare möten  

Kommunala Pensionärsrådets beslut 
Kommunala Pensionärsrådet lägger återkopplingen med godkännande till 

handlingarna. 

Sammanfattning 
Återkoppling på frågor från tidigare sammanträden: 

Jonas Ås (S) ger information om boenderapporten samt ger Kommunala 

Pensionärsrådet återkoppling avseende Swecorapporten. Utskottet vård och 

omsorg fick den 23 januari en lägesrapport avseende utredningen samt gav 

verksamhetschefen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan. 

 

På sammanträdet den 16 december 2019 ställdes en fråga om det finns 

personal i de seniorlägenheter som inte är biståndsbedömda. Jonas Ås (S) 

förklarar att det inte finns personal vid dessa seniorlägenheter.  
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Kpr § 3  

Pensionärsorganisationerna har ordet 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet lägger frågorna samt svaren med godkännande 

till handlingarna. 

Sammanfattning 

Pensionärsorganisationerna har ordet: 

 

Det förs en diskussion om trygghetsboenden i Arvika kommun. 

Pensionärsorganisationerna menar att kvarteret Bromsen, tidigare Bröderna 

Karlssons fastighet, skulle vara en bra plats att bygga ett trygghetsboende på. 

Jonas Ås (S) nämner att pensionärsorganisationerna kan diskutera om det 

finns en efterfrågan på trygghetsboenden i Arvika för att sedan ta upp 

diskussionen igen. 

 

Birgitta Frödin (SPF) nämner att pensionärsorganisationerna önskar en 

fortlöpande information avseende Swecorapporten. 

 

En fråga avseende fixartjänst och hur denna tjänst fungerar utanför 

stadskärnan ställs. Jonas Ås (S) återkommer med information.  

 

Pensionärsorganisationerna nämner att föredragningen från Andreas Solin 

avseende sjuktalen i Arvika kommun var bra, men att de vill ha information 

om fler konkreta åtgärder som görs för att minska sjuktalen. Exempelvis hur 

det praktiskt går till när man kommer tillbaka till arbetet från en 

långtidssjukskrivning.  

 

På tidigare sammanträden har pensionärsorganisationerna önskat få 

information om sjuk- och serviceresor. Lisa Levin (S) nämner att det är 

regionen som ansvarar för detta och att hon tagit kontakt med dem för att 

förhoppningsvis kunna få till ett besök till rådet. Ann-Cathrine Rülcker 

(SPF) tipsar om 1177 där det finns mycket information om sjukresor i 

Värmland.  

 

En diskussion om bostadsanpassning förs – väntetiden för att få en ramp 

installerad kan ta upp till 6 månader. Lisa Levin (S) kontaktar Thomas 

Olsson och återkommer med information.   

 

Anders Falke (PRO) informerar om ”Årets konsumentkommun”. Vad är det 

som gör att Arvika kommer så långt ner i statistiken? Lisa Levin (S) nämner 

att Jessica Carlsson kanske kan svara på detta.  
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Kpr § 3 forts. 

 

Anders Falke (PRO) ger information om att seniormässan lagts ned på grund 

av för lite intresse från kommunens sida.  

 

Pensionärsorganisationerna vill få besök av Eriqa Lindsten, kultur- och 

fritidschef, för att diskutera och få information om Ritz.  

 

Lisa Levin (S) ger Kommunala Pensionärsrådet information om: 

• Trygghetsvandringen den 19 februari. Syftet med vandringen är att 

belysa vilka platser som kan uppfattas som otrygga och tillsammans 

diskutera förslag till åtgärder.  

• Byggprojektet i kvarteret Bagaren. Byggarbetet beräknas preliminärt 

pågå fram till november vilket gör att framkomligheten för 

gångtrafikanter blir begränsad.  

• Översynen av överförmyndarverksamheten. 

 



 

 

Sammanträdesprotokoll 7 (8) 

Sammanträdesdatum  

 Kommunala Pensionärsrådet 2020-02-13  

    

 

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

Kpr § 4  

Information från Kommunstyrelsen 

Kommunala Pensionärsrådets beslut 

Kommunala Pensionärsrådet tar del av informationen. 

Sammanfattning 
Månadsrapporten från januari månad delas ut: 
 
Kommunens resultat prognostiseras till minus 28,7 mkr, vilket är 34,8 mkr 

sämre än det budgeterade resultatet. Även balanskravsresultatet 

prognostiseras till minus 28,7 mkr. 

 

För finansförvaltningen prognostiseras ett nollresultat. Prognosen innehåller 

en försämring avseende skatteintäkter och generella statsbidrag på 5,3 mkr 

men detta kompenseras av motsvarande avkastning på 

pensionsmedelsförvaltningen. 

 

Kommunstyrelsen och dess verksamheter prognostiserar ett underskott för 

helåret på 34,7 mkr. 

 

För kommunledning, ekonomistab, personalstab, kommunledningsstab och 

myndighetsstab prognostiseras nollresultat. 

 

Myndighetsnämnden prognostiserar ett underskott på 0,2 mkr avseende 

kostnader för arvoden. Överförmyndarnämnden förväntas inrymma 

verksamheten inom ramen efter kommunfullmäktiges beslut om 

tilläggsanslag på 1,5 mkr. 

Ett arbete pågår med att ta fram förslag samt att genomföra åtgärder för att 

kunna bedriva verksamheterna inom den av fullmäktige fastställda ramen för 

2020. 

 

För bolagskoncernen prognostiseras ett resultat på 68,7 mkr vilket innebär en 

avvikelse på – 0,4 mkr. Bolagen prognostiserar efter januari månad att 

bedriva verksamheten inom ram, förutom Arvika Fjärrvärme AB där en 

extremt varm januarimånad innebär ett minus på 0,4 mkr. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport januari månad 2020 
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Kpr § 5  

Besök av kommundirektören 

Sammanfattning 
Hans Karlsson, kommundirektör, besöker Kommunala Pensionärsrådet.  

Punkter som bland annat diskuterades under besöket: 

• Föreningar och dess samarbeten med kommunen 

• Det ekonomiska läget för Arvika kommun 

• Förväntningar från medborgare 

• Social aktivering 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning den 13 februari 2020 

 
 


