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PENSIONÄRSRÅDET 
Protokoll  2022-05-10 
 
 

Tid och plats  Tisdag den 10 maj 2022 Kl. 13:00-16.00  
Hotell Drott, Jägaren 

   
 

Ledamöter  Christian Holm Barenfeld (M), ordförande, Kommunstyrelsen 
Yrjö Airiman, vice ordförande, PRO 
Anita Hall (C), Vård- och omsorgsnämnden 
Bengt Finnmark (S), Vård- och omsorgsnämnden 
Mattias J Fröding (KD), Kultur- och fritidsnämnden 
Björn Samuelsson (S), Kultur- och fritidsnämnden 
Håkan Holm Alteblad (S), Stadsbyggnadsnämnden 
Kristina Nyström, PRO 
Lisbeth Svensson, PRO 
Margita Hultgren, PRO 
Eivor Nilsson, SPF 
Sten Blomberg, SPF 
Monica Wahlberg, SPF 
Mats Larsson, SPF 
Sven Westlund, SKPF 

   
   

Justerare  Sten Blomberg 
   

Tid och plats för justering  Vård- och omsorgsförvaltningen, Järnvägsgatan 4, Duvanhuset 
den 19 maj 2022 

 
Övriga närvarande  Helena Danielsson, Kontaktcenter 

Ann Catrin Kärnä, Kommunledningskontoret 
Emma Söderlind, Kommunledningskontoret 
Anette Örnebring, Vård- och omsorgsförvaltningen 
Johanna Nordström, Vård- och omsorgsförvaltningen, sekr. 
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Underskrifter  Sekreterare   
  Johanna Nordström 
   

Ordförande   
  Christian Holm Barenfeld 
   

Justerare   
  Sten Blomberg 
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Inledning 
Ordförande Christian Holm Barenfeld (M) inleder och hälsar alla välkomna.  
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PENSIONÄRSRÅDET 
Protokoll  2022-05-10 
 
 
 
 
§ 1  
 
Översiktsplan 
Ann Catrin Kärnä informerar om översiktsplanen för år 2050. En översiktsplan är 
övergripande för hela kommunen. Planen ska reglera var utbyggnad kan ske och 
inte, och hur alla mark- och vattenområden kan användas. Det handlar bland annat 
om att peka ut områden för bostäder, vägar och bevarandeområden. 
Översiktsplanen ligger till grund för detaljplaner, bygglov och projekt. Arbetet 
baseras på Agenda 2030 och de 17 globala målen. Detta handlar om klimat- och 
miljömässig struktur, socialt hållbar struktur och ekonomiskt hållbar struktur. 
 
Först arbetas det fram ett förslag för översiktsplan, sedan är det samråd där det 
finns möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Samrådet avslutades 
hösten 2021. Det kom in cirka 700 synpunkter. Det fanns även en digital tjänst där 
allmänheten kunde klicka på förslag på en karta om olika önskemål, och där 
samlades det in 3000 svar. Fram tills nu har en sammanställning över synpunkterna 
gjorts. I början på 2024 kommer nästa steg av förslaget, som kallas granskning. Om 
det inte blir någon överklagan på planen så vinner den laga kraft.  
 
Karlstad har vuxit fort, och det finns mindre mark att använda. Det är många 
markintressen och behov som konkurrerar med varandra. Det ska finnas plats för 
näringsliv, handel, trafik och friluftsliv.  
 
Om befolkningsökningen fortsätter i samma takt som tidigare, kommer det vara 
125 000 invånare i Karlstad år 2050. Det behövs därför planeras för 30 000 nya 
bostäder till och med 2050. Det innebär att det behövs byggas cirka 600 bostäder 
per år. Planen är att bygga 25 000 bostäder i stan och 5000 på landsbygden.  
 
Det är stort fokus på att skapa en tät och lättillgänglig stad för gående och cyklister, 
som också känns trygg. Strategin är att hellre samla bebyggelse än att sprida, då 
kortare avstånd främjar cyklande och gång. Det är även fokus på områden för 
friluftsliv och naturbaserade utomhusaktiviteter. Tanken är att skapa fler sociala 
mötesplatser och små gröna platser.  
 
Fokus finns även på nya Resecentrum och det tittas på snabbare tåg mellan 
Karlstad och Örebro, Oslo och Stockholm.  
 

https://karlstad.se/
mailto:vardochomsorgsforvaltningen@karlstad.se
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År 2018 – 2019 hölls en dialog med pensionärsorganisationer där behoven gällande 
boende och miljö diskuterades. Det ska finnas möjlighet att bo kvar i sitt område 
med närhet till utbudet som finns, för att kunna leva ett så självständigt liv som 
möjligt.  
 
PRO tar upp att det behövs finnas någon form av boende mellan ordinärt boende 
och vårdboende. I dagsläget finns det biståndsbedömt trygghetsboende som är mer 
likt egen bostad än vårdboende. Det finns även annan form av trygghetsboenden. 
Det tittas på att bygga vårdboende i kombination med trygghetsboende för att 
kunna nyttja gemenskapsytorna. Ett förslag från PRO är kollektivboenden. 
Exempel på detta kan skickas till Ann Catrin Kärnä.  
 
Utmaningar som finns är att skapa ett varierat utbud för äldre, att nyttja befintliga 
byggnader och att det är en ojämn fördelning mellan stad och landsbygd. 
 
Det finns fortfarande möjlighet att komma in med synpunkter under granskningen.  
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PENSIONÄRSRÅDET 
Protokoll  2022-05-10 
 
 
 
 
§ 2  
 
Långtidsprognos – Den demografiska 
utvecklingen och hur den påverkar planeringen 
av äldreomsorgen i kommunen 
Anette Örnebring informerar om att förvaltningen fått i uppdrag att göra en 
långtidsprognos av äldreomsorg och särskilt boende. Det har tittats på 
befolkningsökningen och andra källor för att se hur det utvecklats tidigare. Det går 
att se att antal personer över 85 år kommer att dubblas till år 2050. Ytterligare 253 
boendeplatser kommer behövas till år 2030. Ett sätt att kunna vara mer självständig 
längre är genom användandet av välfärdsteknik.  
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PENSIONÄRSRÅDET 
Protokoll  2022-05-10 
 
 
 
 
§ 3  
 
Aktuellt från nämnderna 
 
Stadsbyggnadsnämnden 
Håkan Holm Alteblad (S) tar upp att det är svårt att få tag på material till 
byggnation och det blivit dyrare på grund av kriget i Ukraina.  
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Mattias J Fröding (KD) berättar att hopptornen i badhuset är avstängda. Vålbergs 
badhus är slitet och det pågår diskussioner om hur detta ska hanteras. 
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Protokoll  2022-05-10 
 
 
 
 
§ 4  
 
Aktuellt från Kontaktcenter 
Helena Danielsson berättar att konsumentvägledare har flyttat till Kontaktcenter. 
Hos konsumentvägledarna går det att få gratis rådgivning och hjälp kring 
konsumentfrågor. Konsumentvägledarna kommer gärna till föreningar för att prata 
om hur bedrägerier och liknande kan undvikas. De har telefontid under 
förmiddagar kl. 09.00 – 12.00. De har även besökstid under eftermiddagar i mån av 
tid. Det rekommenderas att boka tid för besök så att de finns på plats.   
 
Kontaktcenter har fått nya öppettider som är kl. 08.00 – 16.30. 
 
Under april till september kan äldre med beviljade städinsatser beställa fönsterputs 
via Kontaktcenter.  
 
Just nu har Kontaktcenter hand om att ta emot anmälningar till vård- och 
omsorgsförvaltningens dialogcaféer som handlar om att skapa bra mötesplatser för 
äldre. Det delas även ut informationsblad om dialogcaféerna. Anmälan görs via 
telefon eller e-tjänst. 
 
Det tas upp att det även önskas dialogcafé i orter utanför Karlstad. 
 
 
 

https://karlstad.se/
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PENSIONÄRSRÅDET 
Protokoll  2022-05-10 
 
 
 
 
§ 5  
 
Frågor från organisationerna 
 
Hur ser kommunens krisberedskap ut? 
Anette Örnebring berättar att det finns krisplan på övergripande nivå, och för varje 
verksamhet. Det finns utrymningsplan, översvämningsplan, planer för 
verksamhetssystem och livsmedelsförsörjning. Läget med pandemin och Ukraina 
har gjort att det arbetats med att se över krisplaner.  
 
Lokalfrågor 
Barn- och ungdomsförvaltningen har meddelat 20 olika skolor där det finns 
möjlighet att hyra lokaler. Det tittas på hur detta ska organiseras och tanken är att 
det ska bli någon form av bokningssystem. Ett förslag att Kontaktcenter har hand 
om lokalbokningen. Det är en fråga som det aktivt arbetas med för samtliga 
förvaltningar som har lokaler. Det behöver finnas möjlighet att ordna fika i 
lokalerna. Det tas upp att matsalarna är bra för detta. Det kostar att hyra lokaler, då 
nolltaxan endast gäller föreningar för barn- och unga.  
 
Pensionärsorganisationerna har önskemål om att barn- och ungdomsnämndens 
ordförande kommer till rådet.  
 
Björn Samuelsson (S) berättar att bibliotekslokaler öppnas upp utanför ordinarie 
öppettider. Detta har tidigare inte gått på grund av problem med försäkringsbolag. 
Bibliotekslokaler i Väse, Skåre och Våxnäs öppnar under våren. Molkom, 
Skattkärr och Vålberg öppnar upp under hösten. För att boka lokal tas kontakt med 
biblioteken och en kod skickas till mobiltelefonen.  
 
Personalfrågor 
Yrjö Airiman (PRO) tar upp att det finns klagomål på att hemtjänstkunder får 
besök av många olika personal från hemtjänsten. Christian Holm Barenfeld (M) 
svarar att det under pandemin var många olika personal på grund av högre 
sjukfrånvaro och fler vikarier.  
 
Anita Hall (C) tar upp att många kanske bor hemma längre än vad som egentligen 
fungerar, och att det då krävs många hemtjänstbesök och därför även mer personal. 
Välfärdsteknik införs mer och mer, och detta gör att personalen kan ägna mer tid åt 
kunderna i stället. 

https://karlstad.se/
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Det finns även problem med att tillgodose behovet av personal, då det finns en 
begräsning i hur många som söker sig till arbeten inom vård och omsorg. Kristina 
Nyström (PRO) ger förslag att gå ut med en enkät till vård- och omsorgspersonal 
för att fråga vad de anser behövs för att höja yrkets status. 
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PENSIONÄRSRÅDET 
Protokoll  2022-05-10 
 
 
 
 
§ 6  
 
Aktuellt från föreningarna 
 
SKPF 
Den 18 - 19 maj kommer SKPF ha en monter på Seniormässan. 
 
SPF 
Den 13 maj kl. 13.30 anordnas föreläsning och samtal om äldrevänlig kommun. 
Det kommer tjänsteperson och ledamot från Uppsala kommun samt från SKR för 
att prata om bland annat äldrenämnd och äldrevänlig kommun. 
 
PRO 
PRO har nyligen haft en utbildning för ledamöter i pensionärsrådet. 
 
Den 1 juni hålls en dag för medlemmar i Mariebergsskogen där Wermlands Opera 
uppträder, och det kommer finnas utställare och gratis fika.  
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PENSIONÄRSRÅDET 
Protokoll  2022-05-10 
 
 
 
 
§ 7  
 
Reglemente 
Emma Söderlind, stadsjurist, berättar att det ska göras en översyn av rådets 
reglemente i samband med ny mandatperiod. Emma går igenom reglementet och 
kommer inhämta synpunkter.  
 
Rådet är ett organ för samråd, och innebär ömsesidig information mellan 
nämnderna och organisationerna. Pensionärer ska få en större insyn i kommunens 
verksamhet och arbeta med förändringar. Reglementet är ett övergripande 
dokument som styr rådet.   
 
Pensionärsorganisationerna tar upp att fler möten per år önskas, och att namnet på 
rådet kan behöva bytas. Det finns även önskemål om att barn- och 
ungdomsnämnden också ska vara representerade i rådet. 
 
Synpunkter och förslag på reglementet ska ha inkommit till Emma senast den 12 
juni 2022. Översynen kommer att vara klar innan årsskiftet. Tanken är att det ska 
vara en dialog kring reglementet och att det kommer ges återkoppling på 
synpunkterna som lämnats in innan det gås vidare med reglementet. 
 
Reglementet som gäller i dagsläget skickas ut till samtliga i rådet med information.  
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Protokoll  2022-05-10 
 
 
 
 
§ 8  
 
Övrigt 
 
Den 16 juni arrangeras det en friskvårdsdag för seniorer vid Sundstatjärn. Det 
kommer finnas aktiviteter som gympa, linedance, vattengympa mm.  
 
Datum för höstens rådsmöte och temadag kommer. 
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