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PENSIONÄRSRÅDET 
Protokoll  2022-11-09 
 
 

Tid och plats  Onsdag den 9 november 2022 kl. 13:00-15.00 
Samhällsbyggnadshuset, Solen/Vänern 

   
 

Ledamöter  Christian Holm Barenfeld (M), ordförande, Kommunstyrelsen 
Yrjö Airiman, vice ordförande, PRO 
Anita Hall (C), Vård- och omsorgsnämnden 
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 
Kristina Nyström, PRO 
Lisbeth Svensson, PRO 
Margita Hultgren, PRO 
Eivor Nilsson, SPF 
Sten Blomberg, SPF 
Marianne Jonasson, SPF 
Håkan Kylander, SPF 
Carin Alin, SKPF 
Ing-Britt Turban, SKPF 
 

   
   

Justerare  Lisbeth Svensson 
   

Tid och plats för justering  Digitalt 2022-11-18 
 

Övriga närvarande  Helena Danielsson, Kontaktcenter 
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   
  Lisbeth Svensson 
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PENSIONÄRSRÅDET 
Protokoll  2022-11-09  
 
 
 

Inledning 
Ordförande Christian Holm Barenfeld (M) inleder mötet och hälsar alla välkomna. 
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PENSIONÄRSRÅDET 
Protokoll  2022-11-09 
 
 
 
 
§ 1  
 
Information om nytt bokningssystem av 
kommunens lokaler 
 
Christian Holm Barenfeld (M) tar upp att det varit fullbokat på Seniorernas hus och 
att föreningar har haft svårt att boka lokaler.  
 
Flera förvaltningar, bland annat barn- och ungdomsförvaltningen, har sammanställt 
lokaler som kan användas av föreningar. 
 
Anette Örnebring informerar om att hon frågat kommunledningskontoret om var 
frågan befinner sig i den politiska processen. Via ett budgetuppdrag som togs upp i 
kommunfullmäktige i juni 2022, gavs ett uppdrag att skapa en väg in för föreningar 
att kunna boka kommunens lokaler. Ärendet ska tas upp för beslut i 
kommunstyrelsen i december 2022. Det finns inga handlingar i ärendet ännu. 
 
Niklas Wikström (L) tar upp att det hittills finns 20 lokaler på skolorna som 
föreningar kan använda. Det handlar om att skapa samordning av lokalbokningar 
och att det kan vara Kontaktcenter som har hand om detta. Det har också varit 
diskussioner kring specialsalar och storkök. Det är viktigt att utrusningen som finns 
i lokalerna används på rätt sätt. Det har även funnits frågor kring hur försäkringar 
ska hanteras.  
 
Christian tar upp att det bör gå att lösa på andra sätt, till exempel genom att köpa in 
kaffemaskiner som föreningarna kan använda.  
 
Kristina Nyström (PRO) ställer frågan om det kommer att vara kostnadsfritt att 
låna lokaler. Förutsättningen är att det är kostnadsfritt. Christian berättar att det kan 
bero på vilken lokal det gäller, men återkommer gällande detta. 
 
Anette bevakar frågan. 
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PENSIONÄRSRÅDET 
Protokoll  2022-11-09 
 
 
 
 
§ 2  
 
Redovisning av läget för handläggning av 
motion ”Utvärdera och utveckla kommunens 
olika samverkansråd” samt ”Utred 
förutsättningarna för att ansöka om 
medlemskap i WHO:s nätverk Äldrevänliga 
städer” 
 
Anette Örnebring informerar om en motion till kommunfullmäktige som lämnats 
av Socialdemokraterna. De vill att en utvärdering ska göras av kommunens olika 
samverkansråd i samarbete med berörda intresseorganisationer. Motionen 
skickades till barn- och ungdomsnämnden och vård- och omsorgsnämnden för 
beredning. Kommunstyrelsen ska nu fatta beslut om detta. 
 
Christian Holm Barenfeld (M) berättar vård- och omsorgsnämnden föreslagit att 
motionen ska bifallas. Det handlar om att göra en översyn av hela rådet inklusive 
möten, sammansättning och tillhörighet. 
 
Anette informerar även om en motion gällande att utreda förutsättningarna för att 
ansöka om medlemskap i WHO:s nätvärk ”Äldrevänliga städer”. Motionen har 
lämnats till kommunfullmäktige av Socialdemokraterna. Motionen har sedan 
skickats till arbetsmarknads- och socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
stadsbyggnadsnämnden, teknik- och fastighetsnämnden och vård- och 
omsorgsnämnden för beredning. Vård- och omsorgsnämnden och 
stadsbyggnadsnämnden har föreslagit att motionen ska bifallas. Teknik- och 
fastighetsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att motionen ska 
avslås. Anledningen är att det är flera gruppers intressen som ska ses till, inte 
enbart äldres. Motionen beslutas i kommunfullmäktige i januari.  
 
Eivor Nilsson (SPF) tar upp att en äldrevänlig kommun är en kommun som passar 
många olika behov och åldrar.  
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PENSIONÄRSRÅDET 
Protokoll  2022-11-09 
 
 
 
 
§ 3  
 
Dialog om nytt förslag till reglemente och 
dialog om rådens framtida 
organisationstillhörighet 
 
Emma Söderlind berättar om översyn av reglementet, och tackar för synpunkterna 
som organisationerna skickat in. I dagsläget pågår arbetet med att ta fram ett nytt 
reglemente. Alla synpunkter som kommit in kan inte tas med i reglementet, men de 
försöks tillgodoses.  
 
Frågan ställs hur många brukardialoger som önskas. Det är i dagsläget olika antal 
för olika förvaltningar. Ett förslag är en arbetsordning för brukardialogerna. 
Stadsbyggnadsnämnden och teknik- och fastighetsnämnden är på gång med 
brukardialog.  
 
Önskemålet är att öka antalet rådsmöten till 4 stycken per år.  
 
Yrjö Airiman (PRO) tar upp att rådet och brukardialogen ska behandla olika typer 
av frågor, så att inte samma frågor tas upp i bägge forumen.  
 
Sten Blomberg (SPF) berättar att det finns olika varianter på forum som 
exempelvis fokusgrupper och seminarium. Det viktiga är att det är god 
kommunikation under de sammankomster som hålls.  
 
Emma lyfter förslag på att ta fram ett årshjul för rådsarbetet, och frågar hur 
beredningsgruppen ska fungera framöver. 
 
Sten tar upp att det är beredningsgruppens ansvar att mötena har bra innehåll. Det 
är även pensionärsorganisationernas ansvar att ta upp förslag. 
 
Christian Holm Barenfeld (M) tar upp att det inte funnits en röd tråd mellan 
brukardialogerna och råden. Rådens syfte är att diskutera bredare politiska frågor 
och brukardialogen tar upp verksamhetsfrågor. Det är därför viktigt att 
föreningarna vet vad som händer och sägs i bägge forumen. Det är också viktigt att 
råden blir mer övergripande. Christian kommer föra fram det som sagts på rådet till 
kommunstyrelsen. 
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Sten berättar att det är viktigt att föreningarna blir lyssnade på. I dagsläget är 
föreningarnas informationspunkt sist på dagordningen, vilket gör att det inte finns 
tillräckligt med tid för diskussion. Rådsmötena har överlag innehållit för mycket 
information. Eivor Nilsson (SPF) instämmer. Besluten är ofta redan fattade när 
organisationerna får informationen. Det finns då ingen möjlighet att komma med 
synpunkter. 
 
Emma informerar om att synpunkterna på reglementet kommer att tas med och ett 
förslag tas fram. Förslaget på nytt reglemente kommer sedan att skickas ut på 
remiss till organisationerna. Det är ingen garanti för att det blir ändringar, men det 
finns möjligheter att lämna synpunkter. Det är inte bestämt när beslutet om nytt 
reglemente fattas. 
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§ 4  
 
Aktuellt från nämnderna 
 
Vård- och omsorgsnämnden 
Christian Holm Barenfeld (M) informerar om att kommunens lokaler ses över för 
att säkerställa att det finns tillräckligt med boendeplatser och att de är i gott skick. 
 
Det har fattats beslut om att stänga vårdboendet Gunnern. Detta för att det skulle 
krävas stora kostnader att renovera det befintliga boendet. Istället kommer ett nytt 
boende att byggas som också kommer att ha fler platser. Det kommer också att 
behövas fler boenden framöver. Det pågår diskussioner om boenden på 
Kronoparken och Stockfallet. 
 
Det pågår även ett arbete med att få in välfärdsbredband på boenden. Det behövs 
för kunders tekniska hjälpmedel och för användandet av till exempel surfplattor.  
 
Det pågår en stor satsnings på trivselträffar på trygghetsboendena nu. De är nu 
öppna för omgivningen. Trivselträffarna är en del i arbetet med ofrivillig ensamhet. 
 
Stadsbyggnadsnämnden 
Håkan Holm Alteblad (S) berättar om att det byggs mycket i Karlstad, och detta 
berör många. På hemsidan karlstadväxer.se finns mycket information om 
byggprojekt. Håkan har även varit på en genomgång gällande hur Karlstads 
centrum mår. Där jämfördes Karlstads utveckling med andra städer i samma 
storlek. Det ser tyvärr inte lika positivt ut gällande cityutvecklingen för Karlstad 
som för andra städer. Det bor även mindre antal människor i stadskärnan jämfört 
med andra städer. Det behövs byggas fler bostäder centralt för att påverka 
stadskärnan i positiv riktning. 
 
Kristina Nyström (PRO) tar upp önskemål om att bygga kollektiv för äldre. Det 
skulle skapa gemenskap och trygghet. Eivor Nilsson (SPF) berättar att det enligt 
Uppsala kommun skulle kosta runt 4000 kr/ månad för att hyra en sådan typ av 
lägenhet för äldre. I Uppsala kommer det även öppna en äldravårdscentral. Håkan 
informerar om att detta går att ta med fastighetsbolagen då det är dem som bygger 
bostäderna. 
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Teknik- och fastighetsnämnden 
Siv Wittengård (M) informerar om att det går åt mycket el i kommunens 
verksamheter, och det behövs satsas på solceller. Det finns också ett ärende på 
remiss gällande att föreningar önskar tillgång till musiksalar. 
 
Kultur- och fritidsnämnden  
Björn Samuelsson (S) berättar om att det planeras för att bibliotekshuset ska ha 
öppet varje dag, året om. Det kommer finnas möjlighet att låna bibliotekets lokaler 
framöver. Det finns även tankar om att bygga om bibliotekshuset till ett kulturhus. 
Björn uppmanar organisationerna att fundera på förslag hur kulturhuset skulle 
kunna se ut. 
 
Kontaktcenter 
Helena Danielsson berättar att det går att läsa om trivselträffarnas aktiviteter på 
hemsidan. Aktiviteterna baseras på dialogcaféer som genomförts för att samla in 
förslag.  
 
Det är populärt med Fixarservice nu. Fixarservice hjälper till med enklare saker 
som till exempel byte av glödlampor eller gardiner. Det som krävs för att få hjälp 
av Fixarservice är att medborgaren är över 75 år eller har trygghetslarm.  
 
Karlstads kommun fick pris för årets arkitektkommun för tredje året i rad. 
 
Det arbetas mycket med tillgänglighet och e-tjänster. E-tjänsterna finns på 
karlstad.se.  
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PENSIONÄRSRÅDET 
Protokoll  2022-11-09 
 
 
 
 
§ 5  
 
Aktuellt från föreningarna 
 
SKPF 
Carin Alin tar upp att föreningen nu upplever att de fått svar på lokalfrågorna, och 
att de anser att Fixarservice är väldigt bra. SKPF avdelning 226 slås samman med 
SKPF avdelning 27.   
 
PRO 
Lisbeth Svensson berättar att föreningen anser att det ska tillsättas en tjänst som 
äldrestrateg hos kommunen. Christian Holm Barenfeld (M) informerar att om 
motionen gällande Äldrevänlig stad bifalls så kommer någon ansvara för detta. 
 
Det ställs frågor om att det inte finns några slutsatser i rapporten om pandemins 
påverkan på verksamheterna. Anette Örnebring informerar om att det är en objektiv 
rapport, och finns därför inga analyser eller slutsatser. Peter Nylander, 
verksamhetschef för hälso- och sjukvård, kan berätta om detta på en brukardialog. 
 
Föreningen undrar om de som har hemtjänst via Attendo inte får erbjudande om 
påfyllnadsdos av covid-19 vaccinet. Anette berättar att de kunder inom hemtjänsten 
som har hälso- och sjukvårdsinsatser erbjuds vaccin via kommunen. Övriga kunder 
får vaccinera sig via vaccinationsmottagningarna.  
 
Det ställs en fråga om vilka personer som sitter i rådet respektive brukardialog, och 
om det är möjligt att ta in andra personer i brukardialogerna. Anette informerar om 
att det är föreningarna själva som bestämmer vilka av deras medlemmar som 
deltar. Det är dock bra med en röd tråd mellan rådet och brukardialoger. 
 
SPF 
Eivor Nilsson informerar om att det hålls en informationsdag i Forshaga i 
november gällande säkerhet för äldre. Region Värmland har även hållit en äldredag 
där det informerades om regionens arbete och verksamhet. Ett förslag är att 
kommunen håller en liknande informationsdag om sin verksamhet.  
 
Sten Blomberg berättar att det svårt att få medlemmar i föreningarna att ställa upp i 
styrelser. SPF har tidigare haft 7 föreningar, men har nu blivit 6 stycken.  
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§ 6  
 
Övrigt 
 
Christian Holm Barenfeld (M) informerar om att organisationernas nya ledamöter 
inför 2023 skulle varit inlämnat den 1 november. Det påminns om att lämna in 
dessa så snart som möjligt. Antalet ledamöter är baserat på medlemsantal.  
 
Christian tackar för sig som ordförande i rådet.  
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