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PENSIONÄRSRÅDET 
Protokoll  2021-11-30 

Tid och plats 

Ledamöter 

Övriga närvarande 

Justerare 

Tid och plats för justering 

Tisdag den 30 november 2021 13.00-16.00 
Samhällsbyggnadshuset, Solen/Vänern 

Christian Holm Barenfeld (M), ordförande, Kommunstyrelsen 
Yrjö Airiman, vice ordförande, PRO  
Bengt Finnmark (S), Vård- och omsorgsnämnden 
Björn Samuelsson (S), Kultur- och fritidsnämnden 
Håkan Holm Alteblad (S), Stadsbyggnadsnämnden 
Siv Wittengård (M), Teknik- och fastighetsnämnden 
Ingela Agneblad (S), Teknik- och fastighetsnämnden 
Sven-Erik Andersson, PRO 
Kristina Nyström, PRO 
Lisbeth Svensson, PRO 
Margita Hultgren, PRO 
Sten Blomberg, SPF 
Lennart Wennberg, SPF 
Marianne Jonasson, SPF 
Carin Alin, SKPF 
Ing-Britt Turban, SKPF 

Helena Danielsson, Kontaktcenter 
Linda Rågård, Vård- och omsorgsförvaltningen 
Henrik Lander (C), Teknik- och fastighetsnämnden 
Erik Nilsson (KD), Stadsbyggnadsförvaltningen 
Anette Örnebring, Vård- och omsorgsförvaltningen 
Johanna Nordström, Vård- och omsorgsförvaltningen, sekr. 

Sten Blomberg 

Vård- och omsorgsförvaltningen, Järnvägsgatan 4, 
Duvanhuset den 17 december 2021
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Underskrifter  Sekreterare   
  Johanna Nordström 
   

Ordförande   
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Justerare   
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Inledning 
Christian Holm Barenfeld (M), som deltar digitalt, inleder mötet och hälsar alla 
välkomna. 
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PENSIONÄRSRÅDET 
Protokoll  2021-11-30 
 
 
 
 
§ 1  
 
Aktuellt från föreningarna 
 
PRO 
Yrjö Airiman tar upp att det efterfrågas en mer detaljerad information om 
äldreomsorgslyftet, än den som skickats ut gällande hur stimulansbidraget nyttjats. 
Christian Holm Barenfeld (M) berättar att villkoren och kraven har följts, och att 
planeringen försvårades till viss del då bidraget beslutades så pass sent. Det måste 
säkerställas att det finns ersättare för de som utbildar sig. Alla stimulansbidrag 
används i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Kristina Nyström frågar om de privata utförarna får ta del av de statliga bidragen, 
och om kommunen arbetar med språkträning. Christian berättar att privata utförare 
alltid får frågan om de önskar ta del av medlen, vilket de sällan gör. Förvaltningen 
planerar för att påbörja arbetet med språkträning. 
 
Yrjö berättar om en bekant som har hemtjänstinsatser, och som på senaste tiden 
haft ett stort antal olika personal hos sig, vilket upplevts negativt. Christian 
informerar om att sjukfrånvaron ökat i och med pandemin och antalet vikarier har 
därför ökat. En förhoppning är att användandet av välfärdsteknik kan minska 
antalet personer som kunden möter. 
 
Yrjö tar även upp svårigheterna för föreningarna att få tillgång till kommunens 
lokaler för möten och aktiviteter. Skolor och förskolor står tomma på kvällar och 
helger. Sten Blomberg (SPF) instämmer gällande tillgången till lokaler, och särskilt 
när det gäller tillgången till Seniorernas hus där nu även andra föreningar använder 
lokalerna. Christian tar med frågan till de berörda ansvariga och återkommer med 
svar.  
 
Sven-Erik Andersson framför önskemål om att det ska byggas 
gemensamhetsutrymmen vid byggandet av nya bostäder. Christian berättar att det 
finns gemensamhetsutrymmen på kommunens Trygghetsboenden, och att även 
allmänheten kan få tillgång till dessa.  
 

https://karlstad.se/
mailto:vardochomsorgsforvaltningen@karlstad.se


 

sid 5 (12) 

 

Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, 651 84 Karlstad  Besöksadress: Järnvägsgatan 4  karlstad.se 
Tel: 054-540 00 00  E-post: vardochomsorgsforvaltningen@karlstad.se  Org.nr: 212000-1850   

 

 
SPF 
Sten Blomberg berättar att det sker mycket utveckling av äldreomsorgen i andra 
kommuner. Det krävs mer aktivitet även i Karlstad. Ett önskemål är en särskild 
äldrenämnd för att frågorna rörande äldre ska samordnas och få mer tyngd. 
Christian Holm Barenfeld (M) tar upp att pensionärsrådet är ett exempel på där 
kommunens olika nämnder finns representerade. Bengt Finnmark (S) tar upp att det 
är viktigt att det finns ett äldreperspektiv i planering och beslut. Håkan Holm 
Alteblad (S) berättar att det pågår en organisationsöversyn i kommunen.  
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§ 2  
 
Aktuell från Kontaktcenter 
Helena Danielsson från Kontaktcenter deltar och informerar om en ny utställning i 
Karlstadsrummet som heter ”Lär dig om Karlstads historia”. Utställningen pågår 
mellan 29 november 2021 och 9 januari 2022. Efter den 9 januari går det att se 
utställningen digitalt. Visning till utställningen kan bokas via kommens hemsida: 
https://karlstad.se/karlstadvaxer/karlstadsrummet/ 
 
Helena delar även ut miljötrattar som används för källsortering av fett.  
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§ 3  
 
Aktuellt från nämnderna 
 
Kultur- och fritidsnämnden 
Björn Samuelsson (S) informerar om att frågor kring försäkring försvårar för 
föreningarna att boka lokaler på biblioteken. 
 
Vård- och omsorgsnämnden 
Christian Holm Barenfeld (M) informerar om att det planeras för att öppna 
trygghetsboenden för allmänheten igen och att trivselvärdar finns på plats. Detta är 
en del av arbetet med att motverka ofrivillig ensamhet.  
 
En lokalöversyn har gjorts på förvaltningen där det tittats på renoveringsbehov och 
framtida behov av ytterligare lokaler, främst när det gäller boenden.  
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§ 4  
 
Hälso- och sjukvårdsfrågor 
Linda Rågård deltar och informerar om frågor rörande Covid-19. Linda Rågård är 
en av tre medicinskt ansvariga sjuksköterskor på tillsynsenheten.  
 
Covid-19 i dagsläget 
Linda visar statistik över smittspridningen av Covid-19. Vi är på väg in i en fjärde 
våg i dagsläget, dock är förhoppningen om att denna våg inte blir lika stor och inte 
har lika stor påverkan på sjukvården nu efter vaccinationen. Vaccination ger ett bra 
skydd, dock kan smitta fortfarande spridas. I dagsläget är det främst äldre personer 
samt ovaccinerade som är inlagda på sjukhus.  
 
I november infördes lättnader av restriktionerna. Detta gäller endast vaccinerade. 
Ovaccinerade personer ska hålla avstånd.  
 
Åtgärder som personalen vidtar är att de fortsätter använda skyddsutrustning vid 
vårdnära arbete. Detta för att personal inte ska smitta kunderna. Munskydd eller 
visir används också. Vid symptom och misstanke om smitta hos kund används 
andningsskydd och visir. Personal som är hushållskontakt till någon smittad måste 
stanna hemma i karantän i sju dagar. Personal provtas vid feber eller 
luftvägssymptom.  
 
Kunder med symptom provtas, och ska undvika andra i väntan på provsvar. Vid 
inflytt till boende eller efter vistelse på sjukhus görs screeningprovtagning. 
Ovaccinerade kunder ska undvika att umgås med andra kunder. De som inte vill 
provtas behöver hanteras som att de vore smittade.  
 
När det gäller besök på boenden kan vaccinerade kunder ta emot besök, om 
samtliga är symptomfria och håller god handhygien. Om kunden är ovaccinerad 
försöker man begränsa antalet per besök och hålla avstånd.  
 
Vaccination 
Värmland har en bra vaccinationstäckning, 89,5 % av personer över 16 år är 
vaccinerade. Det är också en hög vaccinationsgrad bland personal.  
 
En påfyllnadsdos av vaccinet rekommenderas nu till alla över 18 år. Personer som 
bor på särskilda boenden har nu fått sin tredje dos vaccin. Arbetet med att 
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vaccinera personer inom hemtjänst och hemsjukvård pågår. Även vaccination av 
vårdnära personal pågår. Region Värmland har nyligen släppt tider för vaccination 
för personer som är över 65 år. Nästa steg är personer över 18 år som har insatser 
inom LSS och personer i åldern 18 - 64 år som är i riskgrupp. Detta steg beräknas 
komma i gång runt årsskiftet. Sedan kommer övriga grupper vaccineras succesivt.  
 
En fråga ställs gällande om personal ska vara vaccinerad. Christian Holm 
Barenfeld (M) informerar om att det i dagsläget inte kan krävas att personal är 
vaccinerad. Det finns inte möjlighet för arbetsgivare att ställa krav på detta.  
 
Mobila resursteamet 
Det mobila resursteamet är ett samarbete mellan Karlstads kommun och Region 
Värmland. Mobila resursteamet består av tre läkare och tre distriktssköterskor. De 
har hand om äldre med stora vårdbehov och som har svårt att ta sig till vården. I 
dagsläget ansvarar de för cirka 500 patienter.  
 
Ansökan om vård via det mobila resursteamet görs hos Gripens vårdcentral. För att 
bli beviljad vården behöver personen vara över 65 år, ha kommunal hemsjukvård 
beviljad och bo i ordinärt boende. Det pågår dock en diskussion om att 
åldersgränsen ska tas bort. 
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§ 5  
 
Resurscentrum och digital visningsmiljö 
Anette Örnebring informerar om att resurscentrum inte är öppet för allmänheten 
ännu. Lunchserveringen på Resurscentrum är öppen från och med den 29 
november. Det finns inget datum ännu för när Resurscentrum öppnar för 
allmänheten igen. De boende på Resurscentrum tar emot besökande på sina rum.  
 
Anette visar den digitala visningsmiljön. Det har tidigare funnits en utställning i 
Karlstadsrummet där det visades olika hjälpmedel. Visningsmiljön har nu gjorts 
digital på kommunens hemsida, där det går att titta på olika produkter och få 
information om ett digitalt smart hem och de fysiska visningsmiljöerna som finns.  
 
https://karlstad.se/Omsorg-och-hjalp/Hjalp-i-hemmet/valfardsteknik-och-digitala-
tjanster/visningsmiljoerna/digital-visningsmiljo/ 
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§ 6  
 
Karlstad Växer 
Henrik Lander (C), Erik Nilsson (KD) och Håkan Holm Alteblad (S) informerar 
om aktuella och pågående byggprojekt. Just nu är det svårt att få tillgång till 
byggmaterial på grund av pandemin. Detta kan påverka byggprocesserna framåt. 
På kommunens hemsida under ”Karlstad Växer” finns information om vilka 
projekt som är på gång: 
https://karlstad.se/karlstadvaxer/ 
 
Pågående projekt 
• På Tullholmen bygger KBAB cirka 1500 lägenheter. Lägenheterna är till 

största del hyresrätter. Det byggs även en förskola och en matbutik i området. 
• Orrholmsskolan byggs om. 
• Det byggs 12 lägenheter i Molkom. 
• Det byggs parhus i Älvenäs. 
• Vid Sundstatjärn bygg det 250 bostadsrätter, ett gym och garage. 
 
Kommande projekt 
Ett Resecentrum kommer att byggas. Vikentunneln kommer ändras om, och det 
blir en bro från Stadsträdgården till i närheten av Hotell Plaza för att skapa fler 
övergångar. Kollektivtrafiken kommer att samordnas och tågtiderna kommer 
förbättras. Det blir även ett nytt tågspår i Kil och Väse så att tågen kan mötas.  
 
Vid den gamla flygplatsen kommer det nya bostadsområdet Jakobsberg byggas. 
Det blir 3500 bostadsrätter, förskola, grundskola och en snabbusslinje. Kommer 
även att skapas ytterligare infart till Centralsjukhuset. 
 
Övriga kommande projekt är nya bostäder på Orrholmen och en matbutik, nya 
bostäder i Våxnäs centrum och renovering av centrum. Det kommer även byggas 
nya bostäder på Kronoparken. På området Lungvik, mellan Skattkärr och Alster, 
kommer det byggas mindre hus och en förskola.  
 
På längre sikt 
Det diskuteras vad som ska ske med Busstationen efter att resecentrum byggts. I 
Välsviken är tanken att det ska byggas ett nytt bostadsområde och depåer för 
samtlig kollektivtrafik.  
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Det nya bostadsområdet Katrineberg planerar att byggas söder om Bergvik. Planen 
omfattar 1500 bostäder och en snabbusslinje.  
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