Sammanträdesprotokoll

1 (8)

Sammanträdesdatum

Kommunala Pensionärsrådet

2018-08-23

Plats och tid

Stadshuset, Gunnern, Ö:a Esplananden 5, 671 81 Arvika, kl. 10.00–
12.00

Beslutande ledamöter

Jonas Ås, ordförande (S)
Aina Wåhlund (S)
Maria Rönnehäll (S)
Maj-Britt Eriksson (SKPF)
Laila Andersson (PRO)
Birgitta Frödin (SPF)

Övriga närvarande

Eva Nilsson, verksamhetschef, vård och omsorg, § 23
Kristina Bengtsson Nilsson (M), ej tjänstgörande ersättare
Karin Andersson (SKPF), ej tjänstgörande ersättare
Ann-Cathrine Rülcker (SPF), ej tjänstgörande ersättare
Anders Falke, PRO
Anneli Karlsson, sekreterare

Justerare
Justeringens plats och tid
Paragrafer

Maj-Britt Eriksson
Kommunledningsstabens kansli den
20–25

Sekreterare

Anneli Karlsson

Ordförande

Jonas Ås

Justerare

Maj-Britt Eriksson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
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2018-08-23

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Anneli Karlsson
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Sammanträdesdatum

Kommunala Pensionärsrådet

Kpr § 20

2018-08-23

Dnr KS 2018/241-100

Föregående protokoll
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Kommunala Pensionärsrådet tar del av föregående protokoll och lägger det
med godkännande till handlingarna.
Sammanfattning
Föregående protokoll från den 14 juni gås igenom.
Beslutsunderlag
Kommunala Pensionärsrådets protokoll den 14 juni 2018
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Sammanträdesdatum

Kommunala Pensionärsrådet

2018-08-23

Kpr § 21

Återkoppling på frågor från tidigare möten
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Kommunala Pensionärsrådet lägger synpunkterna till handlingarna.
Sammanfattning
Frågan om att Arvika kommun inte tillhandahåller en egen
konsumentvägledare till sina invånare togs upp och Kristina Bengtsson
Nilsson fick i uppdrag att kolla upp detta till nästa sammanträde.
Efter många diskussioner i pensionärsrådet omkring populära Café
Korpralen, om hur man ska finansiera underhållningen, har man nu hittat
en lösning för höstens caféer tillsammans med ansvarig chef Inga-Lena
Schütz.
På kommande Kommunfullmäktige, den 27 augusti, ska medborgarförslaget
från PRO om att bygga tio boulebanorna på Vik, behandlas. Förslaget är att
det inte går att göra lika många banor som i förslaget men att man tittar på att
hitta en bra lösning.
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Sammanträdesdatum

Kommunala Pensionärsrådet

2018-08-23

Kpr § 22

Pensionärsorganisationerna har ordet
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Kommunala Pensionärsrådet lägger synpunkterna till handlingarna.
Sammanfattning
Representanterna från pensionärsorganisationerna tar upp ett antal frågor:

Justerandes sign



En fråga om gratis kollektivtrafik för pensionärer, under dagtid, kom
upp.
Aina Wåhlund uppmanar till att lämna in ett medborgarförslag till
Kommunfullmäktige för att få frågan ordentligt utredd och ett tydligt
svar.



Föreningsbidraget bör ses över, både hur regelverket ser ut och hur
det ska fördelas i framtiden.
Ordförande Jonas Ås föreslår att en tjänsteperson som jobbar på
Föreningsservice bjuds in till rådet för att informera om hur man
jobbar med frågan idag.



IT-utbildning för äldre borde vara en del av den kommunala servicen.
Det finns ett projekt på gång på biblioteket och rådet lovas en
information när verksamheten vet mer. Aina Wåhlund föreslår även
att ett sådant projekt även skulle kunna kombineras med till exempel
sommarjobb.



Information om sjukresor och serviceresor som genomförs i
Värmlandstrafiks regi. Hur fungerar det?
Kontakt ska tas med Värmlandstrafik för att se hur en information om
detta kan genomföras.



Bostadsanpassning för äldre, hur arbetar kommunen med detta?
En information av ansvarig tjänsteperson ska planeras in till
ett kommande möte.



Pensionärsorganisationerna efterlyser ett så kallat seniorernas hus
som en del andra kommuner, till exempel Karlstad, har i kommunal
regi.



Ett förslag kom upp från rådet att de ska ha en beredning två veckor
innan mötet och inkomma med frågor så att dessa hinner beredas
innan sammanträdet.

Utdragsbestyrkande
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Kommunala Pensionärsrådet
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Kpr § 23

Information från Vård och omsorg, budget och aktuella
frågor
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Kommunala Pensionärsrådet tar del av informationen.
Sammanfattning
Verksamhetschef Eva Nilsson informerar om Vård och omsorgs budget inför
2019.
Budgetramen 2019-2021:
Budgeten har förstärkts med 1,5 miljoner kronor.
Prognosen uppskattas till minus 4,9 miljoner kronor 2018.
Statligt bidrag på 7,1 miljoner för ökad bemanning inom äldreomsorgen
upphör efter 2018.
De framtagna behoven är:
Ökad hyreskostnad för kontor där Hamngatans kök varit, 450 000 kronor.
Nattbemanning Västängsgården, Vågen plan 1 och Gunnebo, 1 650 000
kronor.
Enhetschef hemvården, 650 000 kronor.
Fler ansökningar kontaktperson LSS, 350 000 kronor.
Fixartjänst, 195 000 kronor.
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Sammanträdesdatum

Kommunala Pensionärsrådet

2018-08-23

Kpr § 24

Information från kommunstyrelsen
Kommunala Pensionärsrådets beslut
Kommunala Pensionärsrådet tar del av informationen.
Sammanfattning
Kommundirektörens rapport delas ut:
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Efter sju månader prognostiseras ett överskott på 24,6 mnkr. Den
största förändringen jämfört med föregående prognos hör till Individ
och familjeomsorgen där kostnader för placeringar (LVU och SoL)
förväntas öka ytterligare.



Värmen har påverkat verksamheten, främst inom Vård och Omsorg,
men personalen har hanterat problemet över förväntan. Flera boenden
inom gruppboende har komplexa behov av stöd och omsorg
vilket medfört ökade kostnader för att möta dessa behov.



Samtliga verksamhetsgrenar inom Vård och omsorg har ett förbättrat
hälsotal jmf med 2017. Kostnad för mer- och övertid är
lägre jmf
med samma period 2017. Verksamheten har haft vissa svårigheter att
bemanna med vikarier. Det varma och torra vädret kommer sannolikt
att påverka livsmedelspriserna senare under året.



Det har hittills varit en mycket torr sommar med tidvis extremt stor
brandrisk. Räddningstjänsten har haft fler bränder än
normalt i
skog och mark. Samtliga bränder har kunnat fås under kontroll under
första dygnet men eftersläckningen har trots det varit
personalkrävande. Flygunderstöd har hittills använts vid en
brand. Räddningstjänsten har bistått Hagfors och Kristinehamn vid
större bränder.



Det har genomförts fyra trivselkvällar i stadsparken under juli.



Förslag till detaljplan för en ny högstadieskola (Hjorten 1-4, Smeden
6 samt del av Solbergastaden 1:4) finns utställd för
granskning
under tiden 5 juli-17 augusti.



Arvika Kraft har haft extremt låga flöden/lite vatten under senare
delen av månaden och det är nära 0-produktion. För tillfället
producerar Megasol mer än vattenkraften.

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

Kommunala Pensionärsrådet

2018-08-23

Kpr § 25

Övriga frågor
Sammanfattning
Inga övriga frågor ställdes.
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