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PENSIONÄRSRÅDET 

Protokoll  2019-10-25 

 

Tid och plats  Fredag den 25 oktober 2019 kl. 09:00-12.10  

Resurscentrum, Rosenbadsgatan 2 

   

 

Ledamöter  Christian Holm Barenfeld (M), ordförande, kommunstyrelsen 

  Hans Igelström, PRO, vice ordförande 

Linda Larsson (S), kommunstyrelsen 

  Mattias J Fröding, (KD), kultur- och fritidsnämnden 

Anita Hall (C), vård- och omsorgsnämnden 

Bengt Finnmark (S), vård- och omsorgsnämnden 

  Siv Wittengård(M), teknik- och fastighetsnämnden, from p. 5, 

kl.10.30 

Anita Albertsson (M), stadsbyggnadsnämnden 

Per Scheutz (L), arbetsmarknads- och socialnämnden 

Thomas Gustafsson (S), arbetsmarknads- och socialnämnden 

Lennart Wik, PRO 

  Kristina Nyström, PRO 

  Yrjö Airiman, PRO 

Sven-Erik Andersson, PRO 

  Eivor Nilsson, SPF 

Sten Blomberg, SPF 

  Lisa-Beth Lindskog, SKPF 

  Doris Rehnberg, SKPF 

  Sven Westlund, SKPF 

 

 

   

Justerare  Kristina Nyström 

   

   

Tid och plats för justering   Duvanhuset, Järnvägsgatan 4, den 5 november 2019 

   

 

Övriga närvarande  Louise Tidestad, Ung omsorg 

Izabell Lavie, Ung omsorg 

Åsa Eriksson, Centrum Karlstad 

Elin Olsson, Centrum Karlstad 

Maria Hasslid, vård- och omsorgsförvaltningen 

Agneta Färninger, vård- och omsorgsförvaltningen 

Anders Wahlén, Region Värmland 

Annelie Långström, Region Värmland 

Ann-Charlotte Andersson, Kontaktcenter 

Ulrika Henrikson, vård- och omsorgsförvaltningen, sekr. 
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Underskrifter  Sekreterare   

  Ulrika Henrikson 

   

Ordförande   

  Christian Holm Barenfeld 

   

Justerare   

  Kristina Nyström 
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Inledning 
Ordförande Christian Holm Barenfeld (M) inleder mötet och hälsar alla välkomna. 
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§ 1  

 

Val av beredningsgrupp 
 

Enligt reglementet ska en beredningsgrupp utses. Beredningsgruppen ska bestå av 

ordförande, vice ordförande, en ytterligare representant för 

pensionärsorganisationerna och sekreteraren i rådet. 

 

Vid föregående sammanträde valdes en vice ordförande, Hans Igelström, PRO, 

dock valdes inte övriga representanter. 

 

Rådet beslutar att utse Bengt Finnmark (S) som representant för oppositionen och 

Eivor Nilsson, SPF, som representant för pensionärsorganisationerna i 

beredningsgruppen. 
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§ 2  

 

Ung omsorg 
 

Louise Tidestad, verksamhetsansvarig för Ung omsorg Karlstad och Izabell Lavie, 

teamledare på Fryken informerar om Ung omsorg.  

 

Genom konceptet Ung omsorg ges ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern 

möjlighet till extrajobb inom vård och omsorg. Högstadieungdomarna arbetar på 

anvisade vårdboenden helger och lov. Som gymnasieungdom har du möjlighet att 

arbeta som teamledare. För att kunna arbeta extra inom Ung omsorg krävs att du 

lämnar in en ansökan, därefter följer intervju och sedan finna möjlighet att bli 

antagen. Ung omsorg har i dag fler ansökningar än platser. Det är mycket populärt 

bland ungdomar. Timlön utgår och storleken på timlönen beror på vilken roll du 

har. Alla som arbetar är olycksfalls- och ansvarsförsäkrade.  

 

Ung omsorg startade sitt samarbete med Karlstads kommun 2017, och kom igång 

med verksamhet i tre boenden under 2018. Under 2019 har verksamheten utökats 

med ytterligare 3 boenden. Ung omsorg finns idag på följande vårdboenden; 

Gruvan, Kronogården, Zakrisdal, Fryken, Pelargården och Vänerviken. Projektet 

finansieras av Karlstads kommun och det har rått total enighet om finansieringen i 

vård- och omsorgsnämnden. Genom Ung omsorg väcks intresse i tidiga åldrar för 

att arbeta inom vård- och omsorg. 

 

Ung omsorg erbjuder olika typer av aktiviteter som har planerats i dialog med det 

aktuella vårdboendet. Exempel på aktiviteter som erbjuds är; sittgymnastik, pyssel, 

skönhetssalong, utflykter, allsång, med mera. 

 

Izabell Lavie, teamledare, berättar om hur Ung omsorg arbetar på Fryken. Hon 

berättar att allsång är väldigt populärt och uppskattat hos de äldre. Det erbjuds en 

blandad mix av musik från olika tidsåldrar och väcker minnen från förr till liv hos 

de äldre. För de yngre från Ung omsorg blir det en ny bekantskap med musik från 

förr och en glädje att få dela detta med de äldre. Det är det Ung omsorg handlar 

om, möte över generationer.  
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§ 3  

 

Centrum Karlstad – Levande stadskärna och 

tillgänglighet 
 

Åsa Eriksson som är ny centrumledare på Centrum Karlstad sedan den 1 oktober 

presenterar sig och sin kollega Elin Olsson. Centrum Karlstad har även en ny 

ordförande, Hanna Åkerstedt, hotelldirektör, First Hotel River C. 

 

Åsa Eriksson vill ha inspel från rådet för hur vi kan få en levande stadskärna och 

hur den kan göras mer tillgänglig. Några av de inspel som kom från rådet listas 

nedan: 

 

• Ett levande torg med innehåll varje dag; handel, aktiviteter, närproducerat, 

musik och annat som väcker intresse. Mer sittplatser och varför inte 

prylmarknad på söndagar som på Hötorget i Stockholm. 

• Saknas något som drar oss till torget, gillar inte den flata ytan, helt tomt 

och öde. 

• Utnyttja vattnet utmed älven mer än vad som görs idag. Hela gångstråket 

från Älvgatan, Sandgrund och Karlstad CCC. Nu när båten är borta finns 

möjlighet till servering vid vattnet. 

• Billigare kollektivtrafik så slipper folk ta bilen till stan. 

• Fri parkering under några timmar varje lördag och söndag. 

• Utomhusbio eller Färjestads matcher på storbild på torget 

• Se över möjligheten att förlänga Drottninggatan förbi Stadium och gamla 

stadshuset. Mer sittplatser med soffor och bord, men även uteserveringar 

 

Ordföranden sammanfattar diskussionen med att det pågår många planer samtidigt 

och allt hänger ihop. Rådet beslutar att bjuda in representanter för 

stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen till nästa möte 

för att ge dem möjlighet att redogöra för de planer som finns för Karlstads centrum 

och när i tid de ska realiseras. 
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§ 4  

 

Frivilligcentralen i Karlstads kommun 
 

 

Maria Hasslid, enhetschef Resurscentrum, och Agneta Färninger, 

aktivitetssamordnare, informerar om verksamheten inom Frivilligcentralen.  

 

Frivilligcentralen förmedlar frivilliga insatser till personer över 65 år, som är i 

behov av social gemenskap. Hit kan både den som vill bli frivillig/volontär och den 

som behöver stöd vända sig. Att få besök av en frivillig/volontär kan betyda 

mycket – att vara frivillig/volontär är att ge lite av sig själv och sin tid. 

 

Frivilligverksamheten är ett komplement till den hjälp och det stöd som utförs 

av Karlstads kommun och ersätter inte arbetet som utförs av utbildad och 

avlönad personal. Det kostar inget att få stöd genom Frivilligcentralen. 

I Frivilligcentralen samverkar vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads 

kommun med Röda korset och Svenska kyrkan. 

 

Mer information om Frivilligcentralen och hur man kan bli volontär går att läsa på 

https://karlstad.se/frivillig 
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§ 5  

 

Kollektivtrafik och färdtjänst 
 

Anders Wahlén, servicetrafikchef, och Annelie Långström, färdtjänsthandläggare 

på Region Värmland informerar om kollektivtrafik och färdtjänst.  

 

Anders Wahlén inleder med att kort redogöra för den nya regionbildningen som 

trädde i kraft den 1 januari 2019. Då skedde en sammanslagning av Region 

Värmland, Värmlandstrafik AB, Karlstadsbuss och gamla kommunalförbundet 

Region Värmland. Region Värmland består idag av en förvaltning och med en 

regiondirektör, Anneli Snobl. Därutöver finns det olika nämnder, varav 

kollektivtrafiknämnden är en. 

 

Färdtjänsten i Karlstads kommun gick över till Region Värmland den 1 juli 2019 

med tre handläggare och integrerades med övrig kollektivtrafikverksamhet. 

Uppgiften nu är att synkronisera och harmonisera de olika regelverken över tid allt 

eftersom upphandlade avtal löper ut. Färdtjänst och servicetrafik har ansträngt sig 

för att förändringen skulle vara så liten som möjligt för kunden. Färdtjänsten i 

Karlstad har idag ett avtal med Samres som löper ut den 1 juli 2020. Det som sker 

nu är att en kortare avtalstid kommer att upphandlas för att kunna harmonisera med 

färdtjänsten i övriga Värmland.  

 

När det gäller kollektivtrafiken har det sedan länge funnits ett samarbete mellan 

Värmlandstrafik och Karlstadsbuss. De båda bolagen använder sig av samma 

teknik, men olika kort. Taxesystemen skiljer sig även åt. Där kommer en 

harmonisering ske över tid där ett enhetligt system kommer att eftersträvas.  

 

Anders Wahlén informerar om att de har ett uppdrag att utreda pensionärsrabatt, 

dels i Karlstad, dels på länsnivå. Pensionärsrabatt skulle då kunna erbjudas tidigast 

från december 2020, förutsatt att politikerna beslutar om införandet av rabatten. 

 

Vidare nämner Anders Wahlén att det finns en avtalad samrådsskyldighet gentemot 

Funktionsrättsorganisationerna och pensionärsorganisationerna vid större 

förändringar i kollektivtrafik och färdtjänst. 
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§ 6  

 

Återkoppling från kontaktcenter 
 

Lisa Velam, kommunvägledare, Kontaktcenter, har meddelat förhinder till dagens 

möte och ersätts av Ann-Charlotte Andersson, gruppchef, Kontaktcenter. Då det 

inte finns något att återkoppla från föregående möte informerar Ann-Charlotte om 

projektet ”Mer Digital”. 

 

Projektet ”Mer Digital” riktar sig till personer över 65 år som vill lära sig mer om 

hur man blir digital. Projektet syftar till följande: 

 

• Minska det digitala utanförskapet 

• Sprida kunskap till kommunens invånare som inte är vana vid digitala 

verktyg och tjänster 

• Motivera till digital glädje och nyfikenhet 

• Öka kunskapen och förståelsen för dagens och framtidens (digitala) 

samhälle 

• Möjliggöra användningen av kommunens e-tjänster för samhällsservice 

och medborgarnytta för seniorer 

• Sänka tröskeln för att testa nya digitala lösningar och förståelse för till 

exempel fiberutbyggnad. 

 

Inbjudan har skickats ut till alla kommuninvånare över 65 år, vilka bjuds in till tre 

utbildningstillfällen på nedanstående platser; 

 

Molkom, Nyeds skola den 12 november kl. 14-17 

Vålberg, Vålbergsskolan den 13 november kl. 14-17 

Karlstad, KCCC den 19–21 november kl. 14-17 

     

Antalet platser är maximerat till 100 deltagare per tillfälle. Elever från årkurs 7–9 

på kommunala skolor är lärare och har fått utbildning och handledning inför 

mötena. Handledare från Resurscentrum och Seniornet finns också tillhands. Det 

kommer att finnas utställare från banker, Värmlandstrafik, 1177 och olika 

förvaltningar på plats 
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§ 7  

 

Aktuellt från nämnderna 
 

Christian Holm Barenfeld (M), ordförande, besvarar en fråga om hyra/lån av 

skollokaler i kommunen från föregående möte. Barn- och ungdomsförvaltningen 

har gjort en översyn över vilka lokaler som kan hyras ut efter skoltid. Det är inte 

lämpligt att hyra ut lokaler i förskolor, men de har listat 17–18 högstadie- och 

gymnasieskolor i kommunen som kan gå att hyra. Alla har inte hörslingor, men 

förvaltningen undersöker nu möjligheten att installera hörslinga i de lokaler som 

saknar detta. Föreningarna gör ett medskick om att det måste finnas möjlighet att 

koka kaffe till mötena. I dagsläget får inte föreningarna använda befintliga 

kaffemaskiner i de lokaler som de hyr. 

 

Från PRO väcks frågan om möjligheten att hyra kommunala slöjdlokaler då de inte 

längre har tillgång till en tidigare lokal i Skåre.  I Rud finns även där behov av 

tillgång till en slöjdlokal. Frågan får undersökas ytterligare och svar lämnas vid 

nästa sammanträde. 

 

Mattias Fröding (KD), kultur- och fritidsnämnden besvarar frågan från 

pensionärsorganisationerna om varför inte ansvariga politiker velat delta i en debatt 

som skulle ske på SVT Opinion beträffande Skutberget. Såväl Mattias J Fröding 

som Christian Holm Barenfeld svarar att det är främst programformatet som 

avgjort. Linda Larsson (S) påpekar att oppositionen inte varit vidtalad om 

medverkan i programmet. Debatten skulle inte leda frågan framåt utan snarare 

motverka sitt syfte. Christian Holm Barenfeld menar att ansvariga politiker inte 

undvikit debatt utan svarat på många interpellationer i kommunfullmäktige i 

frågan.  

 

Pensionärsorganisationerna framför klagomål mot hanteringen av förekomsten av 

badgäster som inte följer reglerna om att duscha innan bassängbad i Sundsta 

badhus. Inget händer i frågan trots samtal med kultur- och fritidsnämnden och 

ansvarig chef. Mattias J Fröding tar med sig frågan till nämnden. 

 

Linda Larsson (S), kommunstyrelsen, gör varje onsdag besök i olika verksamheter 

kopplat till välfärd. Hon kommer gärna ut på besök. Bokas via kontakt med Linda. 
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§ 8  

 

Aktuellt från föreningarna 
 

Från pensionärsorganisationerna uttrycks ett önskemål om att få delta och lämna 

synpunkter till kommunen i tidiga processer rörande boende och byggnationer. 

Vidare att teknik- och fastighetsförvaltningen vid nybyggnation även tänker in 

möjligheten till bättre och fler möteslokaler för föreningar och organisationer. 

 

Siv Wittengård (M), teknik- och fastighetsnämnden, nämner att Per-Anders 

Bergman, teknik- och fastighetsdirektör, håller på att utforma en modell för att 

arbeta mer strukturerat gentemot mot både Pensionärsrådet och Rådet för personer 

med funktionsnedsättning. Som förslaget ser ut nu kommer de båda råden att 

bjudas in i februari då budgeten för 2020 planeras och sedan i augusti/september i 

samband med budgetuppföljning. 

 

 


