
 

 

sid 1 (8) 

PENSIONÄRSRÅDET OCH RÅDET FÖR  
PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Protokoll  2021-05-20 
 
 

Tid och plats  Torsdag den 20 maj 2021 14:00-15:50 
Digitalt via Microsoft Teams 

   
 

Ledamöter  Christian Holm Barenfeld (M), ordförande, kommunstyrelsen 
Örjan Arwidsson, HSO Karlstad, vice ordförande 
Niklas Wikström (L), barn- och ungdomsnämnden 
Ann-Marie Johansson (C), gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Ann-Katrin Gyllsten (L), kultur- och fritidsnämnden 
Håkan Holm Alteblad (S), stadsbyggnadsnämnden 
Ingela Agneblad (S), teknik- och fastighetsnämnden 
Siv Wittengård (M), teknik- och fastighetsnämnden 
Anita Hall (C), vård- och omsorgsnämnden 
Bengt Finnmark (S), vård- och omsorgsnämnden 
Haidie Österdahl, HSO Karlstad 
Anders Björling, HSO Karlstad 
Anita Björcke, HSO Karlstad 
Susanna Lindgren, HSO Karlstad 
Sten Blomberg, SPF 
Monica Wahlberg, SPF 
Mats Larsson, SPF 
Carin Alin, SKPF 
Ing-Britt Turban, SKPF  

   
   

   
                               Justerare  Örjan Arwidsson, Carin Alin 

   
Tid och plats för justering  Duvanhuset, Järnvägsgatan 4, den 1 juni 2021 

 
Övriga närvarande  Robin Olsson, Trygghetscenter 

Anette Örnebring, vård- och omsorgsförvaltningen 
Johanna Nordström, vård- och omsorgsförvaltningen, sekr. 
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Underskrifter  Sekreterare   

  Johanna Nordström 
   

Ordförande   
  Christian Holm Barenfeld 
   

Justerare   
  Örjan Arwidsson 
   

  Carin Alin 
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Inledning 
 
Ordförande Christian Holm Barenfeld (M) inleder mötet och hälsar alla välkomna.  
 
Då detta möte hålls gemensamt för pensionärsrådet och rådet för personer med 
funktionsnedsättning, skrivs även ett gemensamt protokoll.  
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§ 1  
 
Information från Trygghetscenter 
Robin Olsson, säkerhetskoordinator på Trygghetscenter, berättar om trygghet- och 
säkerhetsfrågor.  
 
Trygghetscenter 
Till Värmlands regions räddningstjänst tillhör sex kommuner och tolv 
brandstationer. Trygghetscenter arbetar med trygghet- och säkerhetsfrågor och 
förebyggande arbete både internt och externt. Samverkan sker med bland annat 
myndigheter, polis och näringsliv. En annan del av arbetet rör försäkringsfrågor, 
där råd och stöd ges gällande försäkringar och skador.  
 
Trygghetscenter samverkar även med Ungdomar för trygghet. Det är åtta 
ungdomar mellan 19–23 år, som är anställda av räddningstjänsten för att förebygga 
våld och mobbning bland barn och unga. Tanken är att Ungdomar för trygghet ska 
finnas i skolmiljön. Ungdomarna är närmare i ålder, och kan på så sätt förstå barn 
och ungdomars problem på ett annat sätt än vuxna.  
 
Ann-Marie Johansson (C) ställer en fråga om hur ungdomarna rekryteras till 
Ungdomar för trygghet. Robin Olsson berättar att annons läggs ut, och ungdomarna 
skickar in sitt CV. Räddningstjänsten tittar sedan på behovet och vem gruppen 
behöver kompletteras med. Det söks efter individer som kan knyta an till många 
unga.  
 
Trygghet 
I arbetet mot brottslighet inkluderar att förstå orsaken till brott och hur dess 
effekter ser ut. Ett brottsoffer upplever de direkta effekterna av ett brott, men 
brottslighet har också en effekt på samhället i stort då medborgare upplever en 
otrygghet.  
 
Det finns olika definitioner av begreppet trygghet. Det finns den faktiska 
tryggheten, som bygger på risken att utsättas för brott statistiskt sett. Den upplevda 
tryggheten handlar istället om den egna upplevelsen, och behöver inte bygga på 
fakta.  
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En vanlig fråga som Karlstads kommun får gällande trygghet är belysningen 
utomhus. Det är många som vänder sig till kommunen om detta. Det finns dock 
områden där fastighetsägaren ansvarar för belysningen.  
 
På kommunens hemsida finns en karta över samtliga synpunkter som kom in under 
en trygghetsundersökning 2018:  
https://karlstad.se/Kommun-och-politik/delta-och-paverka/Sa-jobbar-vi-med-
medborgardialog/trygghetsundersokning/synpunkter-i-karta/ 
 
Brottsförebyggande arbete 
Trygghetscenter arbetar också brottsförebyggande, och det finns olika nivåer av 
brottsförebyggande arbete. Arbetet kan handla om generella åtgärder, som omfattar 
hela befolkningen. Det finns även specifika åtgärder som är inriktade för en viss 
grupp, till exempel socialtjänstens område eller för en specifik plats. 
Individinsatser finns också, och kan handla om insatser där polis och socialtjänst är 
inblandad.  
 
Det finns två olika angreppssätt för att motverka brott, och det är sociala och 
situationella sätt. Det sociala arbetet handlar om stöd till individer, skolan och 
familjen. Det situationella arbetet rör till exempel regler, miljön och 
ordningsvakter. Det handlar också om den naturliga övervakningen som sker på 
gatan och tekniska lösningar såsom larm och kameror.  
 
Statistik 
Robin visar bilder på brottsstatistik för olika år och grupper. Brottsutvecklingen i 
Sverige ökade mellan år 1950 och 2017, och har nu planat ut. Brottsligheten i 
Karlstads kommun ligger ungefär på samma nivå från år till år. Ett brott som ökat 
under åren 2019-2020 är våld mot kvinnor, och detta skulle kunna bero på 
pandemin och att fler jobbar hemifrån eller kanske inte har dagliga rutiner på 
samma sätt. Går dock inte att veta förrän om ett tag framöver.  
 
Statistiken visar att kvinnor upplever en större otrygghet vid utevistelse under sena 
kväller. Över lag har socialt utsatta områden en högra känsla av otrygghet vid 
utevistelse sena kvällar. Äldre kvinnor och män har generellt en större oro för 
brottslighet. Orsaken till den upplevda oron kan vara många, och kan handla både 
om medias bild och andras upplevelser som delas. Den upplevda oron speglar inte 
alltid verkligheten. De som enligt statistiken är mest utsatta för brott är unga 
personer, där män är utsatta i högre utsträckning.  
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Robin poängterar dock att samtliga brott inte visas i statistiken, då det finns ett 
mörkertal gällande bland annat misshandel.  
 
Bengt Finnmark (S) ställer en fråga om hur dagens media påverkat oron. Robin 
berättar att medborgare idag får direkt information om brott som pågår. 
Medvetenheten om brottsligheten är därför hög.  
 
Sten Blomberg (SPF) tar upp att media rapporterar mycket om skjutningar, och att 
detta leder till otrygghet även fast det inte är så vanligt förekommande. Robin 
berättar att något som kan göra skillnad framöver är att det kommer ny lagstiftning 
som gör att personer kan häktas enbart genom att bära vapen.  
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§ 2  
 
Övrigt 
 
Anette Örnebring berättar om en orienterande förstudie angående att äga sin egna 
hälsodata. Detta handlar om hur olika områden kan utvecklas när det gäller egna 
hälsouppgifter och att ha översikt över dessa. Förvaltningen tittar på detta 
tillsammans med ett företag, och vill nu träffa brukare för att diskutera ämnet och 
samla in synpunkter.  
 
Mötet hålls digitalt via Teams den 11 juni 2021. Anette samt personer från 
företaget kommer att vara närvarande. Inget som sägs kommer att kunna härledas 
till vem som sagt vad.  
 
Anette frågar om någon från råden är villig att delta. Carin Alin (SKPF), Haidie 
Österdahl (HSO), Örjan Arwidsson (HSO), Ing-Britt Turban (SKPF) och Monica 
Wahlberg (SPF) vill delta.  
 
Anette kommer att skicka ut länk med inbjudan till mötet.  
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§ 3  
 
Höstens sammanträde 
 
Kontakt tas med vice ordförande i respektive råd gällande datum för höstens möte.  
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