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Sammanträdesdatum

Kommunala Pensionärsrådet

2018-12-06

Plats och tid

Arvika Näringslivscenter, kl. 13.00–16.00

Beslutande ledamöter

Jonas Ås, ordförande (S)
Aina Wåhlund (S)
Maria Rönnehäll (S)
Lars-Åke Wickman (PRO)
Gerd-Else Bergdahl (RPG)
Laila Andersson (PRO)
Birgitta Frödin (SPF)

Övriga närvarande

Kristina Bengtsson Nilsson (M), ej tjänstgörande ersättare
Kenneth Klarström (PRO), ej tjänstgörande ersättare
Sanna Rydberg, avdelningschef, § 34
Linnéa Karlsson, sekreterare

Justerare
Justeringens plats och tid
Paragrafer

Laila Andersson
Kommunledningsstabens kansli den 18 december 2018
34–38

Sekreterare

Linnéa Karlsson

Ordförande

Jonas Ås

Justerare

Laila Andersson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Sammanträdesdatum

Kommunala Pensionärsrådet

2018-12-06

Kpr § 34

Information om brukarundersökningen - hemvården
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Kommunala Pensionärsrådet tar del av informationen.
Sammanfattning
Sanna Rydberg, avdelningschef, ger Kommunala Pensionärsrådet
information om brukarundersökningen - hemvården 2018.
Brukarundersökningen är en nationell studie som görs i hela Sverige. Studien
visar hur brukarna upplever hemvården. I riket svarade 59,8% av de
tillfrågade. I Arvika svarade 55,3% av de tillfrågade.
En diskussion fördes om hur man ska arbeta för att få en högre
svarsfrekvens. Sanna Rydberg tror att det är viktigt att visa att man arbetar
med resultatet.
Det fördes en diskussion om begreppet brukare. Finns en åsikt om att ändra
begreppet till ett annat.
Sekreteraren för Kommunala Pensionärsrådet kommer att skicka ut
materialet från sammanträdet.
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Sammanträdesdatum

Kommunala Pensionärsrådet

Kpr § 35

2018-12-06

Dnr KS 2018/1000-100

Sammanträdestider 2019 (reviderad)
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Kommunala Pensionärsrådet beslutar att flytta sammanträdesdagar i oktober
och december månad 2019. Nya datum är 24 oktober och 16 december 2019.
Sammanfattning
Förslag till byte av sammanträdesdagar i oktober och december månad 2019:
Nuvarande sammanträdesdag: 17 oktober 2019
Förslag till ny sammanträdesdag: 24 oktober 2019
Nuvarande sammanträdesdag: 5 december 2019
Förslag till ny sammanträdesdag: 16 december 2019
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Sammanträdesdatum

Kommunala Pensionärsrådet

2018-12-06

Kpr § 36

Övriga frågor
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Kommunala Pensionärsrådet lägger frågorna och svaren med till
handlingarna.
Sammanfattning
Svar på frågor från tidigare möten samt synpunkter:

Justerandes sign



Frågan om Konsumentrådgivningen togs upp igen. Kommunala
Pensionärsrådet menar att det är något som borde skötas genom en
gemensam konsumentrådgivning i hela regionen.



Fokusgruppen för plusboendet, som består av en representant per
pensionärsförening, hade ett möte på plusboendet den 29 november
2018. Lars-Åke Wickman berättar att de som bor där verkar vara
mycket nöjda. Maria Rönnehäll svarar på frågan från den 1 november
angående hur kön ser ut till plusboendet. Det finns ingen särskild kö,
däremot finns det en tanke om att det ska vara en blandning mellan
åldrarna.



Lars-Åke Wickman tar upp frågan om gratis halkskydd. Jonas Ås
informerar om att kommunen inte kommer att erbjuda gratis
halkskydd.



Finns en önskan om att bjuda in Margareta Magnor Nilsson,
medicinskt ansvarig sjuksköterska, Maria Brefält-Gärdt, medicinskt
ansvarig rehab och Marie Eriksson Idmalm, socialt ansvarig
samordnare.



En fråga angående om utskotten får ta del av avvikelserapporterna
ställs. Jonas Ås, ordförande för Utskottet vård och omsorg och Aina
Wåhlund, ordförande för Utskottet lärande och stöd berättar att båda
utskotten löpande får ta del av avvikelser.



Aina Wåhlund informerar Kommunala Pensionärsrådet att det går att
vända sig till Patientnämnden i Arvika om man är missnöjd över den
hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunala Pensionärsrådet

2018-12-06

Kpr § 37

Information från Kommunstyrelsen
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Kommunala Pensionärsrådet tar del av informationen.
Sammanfattning
Kommundirektörens rapport delas ut från november månad:

Justerandes sign



Vård och omsorg har under månaden gjort klart upphandling och
tecknat avtal för införandet av nyckelfria lås inom ordinärt boende.
Detta kommer att ge en säkrare och tryggare nyckelhantering för
brukarna samt en förbättrad arbetsmiljö för hemvårdens personal
samt legitimerad personal.



Förskolan Galaxen invigs den 14 december. Förskolan har plats för
100 barn och den har redan fått pris för ett hållbart byggnadssätt.



GC-väg Jössefors invigs av kommunalråd och skolbarn från Jössefors
skola den 29 november.



Arvika Teknik AB förbereder för nya skyddsföreskrifter för vattenskyddsområde Racken. Föreskrifterna kommer föreläggas
kommunfullmäktige och synpunkter på föreskrifterna tas emot t.o.m.
den 10 december.



Kommunen har investerat i en ny konstsnöanläggning och AIS
kommer svara för snötillverkningen på Vik, till glädje för föreningen
och för arvikabor.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

7 (7)

Sammanträdesdatum

Kommunala Pensionärsrådet

2018-12-06

Kpr § 38

Ordföranden har ordet
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Kommunala Pensionärsrådet tar del av informationen.
Sammanfattning
Ordförande för Kommunala Pensionärsrådet, Jonas Ås, tackar rådet för den
mandatperiod som varit.
Inför nästa mandatperiod framför Jonas Ås praktiska punkter att tänka på
inför och vid kommande sammanträden:
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Om en ledamot ej kan närvara är det endast valda ersättare som får
närvara.



Ordinarie ledamot anmäler förhinder till sekreteraren, som kallar in
ersättare.



Om föreningarna väljer en ny ledamot eller ersättare under
mandatperioden ska detta skriftligt rapporteras till sekreterare och
ordförande, därefter tar Kommunala Pensionärsrådet ett beslut om
ändringen vid nästkommande sammanträde.



Ej tjänstgörande ersättare (valda) får närvara på sammanträdena.
Däremot utgår inget arvode.

Utdragsbestyrkande

