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PENSIONÄRSRÅDET 

Protokoll  2017-04-28 

 

 

Tid och plats  Fredag den 28 april 2017  kl 09.00 – 11.40  

Vänern, Samhällsbyggnadshuset 

   

 

Ledamöter  Marléne Lund Kopparklint (M), ordf, kommunstyrelsen 

  Anita Hall (C), vård- och omsorgsnämnden 

  Ingela Wretling (S), vård- och omsorgsnämnden 

  Bengt Sporsén (C), arbetsmarknads- och socialnämnden 

  Marie-Louise Lindh-Wallin (S), arbetsmarknads- och 

socialnämnden 

  Björn Samuelsson (S), kultur- och fritidsnämnden 

  Anita Albertsson (M), teknik- och fastighetsnämnden 

  Malin Berglund (M), stadsbyggnadsnämnden 

  Håkan Holm Alteblad (S), stadsbyggnadsnämnden 

  Hans Igelström, PRO 

  Alf Nilsson, PRO 

  Lennart Wik, PRO 

  Barbro Ekberg, PRO 

  Arnold Holm, PRO 

  Gullan Persson, SKPF 

  Doris Rehnberg, SKPF 

  Lisabeth Lindskog, SKPF 

  Ewa Nilsson, RPG 

  Bodil Kvarnström, SPF 

  Ulf Nyängs, SPF 

  Eivor Nilsson, SPF 

  Ingrid Andersson, SPF 

  Sven Westlund, SKPF 

  Gunilla Rosenberg, SKPF 

   

   

Justerare  Alf Nilsson 

   

Tid och plats för justering   den 

 

Övriga närvarande  Emely Pettersson 

Helena Danielsson, kontaktcenter 

Marie Johansson, vård- och omsorgsförvaltningen 

Jürgen Staub-Lambrecht, Landstinget i Värmland 

Lena Almén, Landstinget i Värmland 

Nils Weslien, räddningstjänsten Karlstadsregionen 

Gunnar Persson, kommunledningskontoret 

Anette Eriksson, politisk utredare kommunstyrelsen 
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Underskrifter  Sekreterare   

  Emely Pettersson 

   

Ordförande   

  Marléne Lund Kopparklint 

   

Justerare   

  Alf Nilsson 
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§ 1  

 

Mobilt Resursteam Karlstad 

 

Marie Johansson, utvecklingschef vård- och omsorgsförvaltningen, Jürgen Staub-

Lambrecht, verksamhetschef vårdcentralen Gripen, och Lena Almén, enhetschef 

vårdcentralen Gripen, informerar om det pågående samarbetet mellan Karlstads 

kommun och Landstinget i Värmland om att bilda ett gemensamt mobilt team av 

sjuksköterskor och läkare inom Karlstads tätort. 

 

Teamet ska jobba med personer över 65 år med beviljad hemsjukvård som har flera 

sjukdomar och/eller söker vård ofta och ska fungera som ett komplement för de 

patienter som inte själva kan ta sig till vårdcentralen. Teamet kommer att arbeta 

under dagtid måndag till fredag och ska både göra hembesök men även ha 

möjlighet att ta emot besök på sin mottagning som kommer att finnas på 

Resurscentrum i Karlstad. Syftet är att erbjuda en bättre helhet i vården för de mest 

sjuka äldre. Just nu pågår rekrytering av medarbetare till teamet som kommer att 

bestå av tre sjuksköterskor som är anställda av Karlstads kommun och tre läkare 

som är anställda av Landstinget i Värmland. 

 

Verksamheten startar från och med den 1 september 2017 och kommer att ta emot 

patienter som listat sig till det Mobila Resursteamet på vårdcentralen Gripen. 

Inledningsvis omfattas erbjudandet att lista sig för Mobilt Resursteam Karlstad 

enligt stadsdelsplaneringen nedan och därefter kommer det geografiska området 

successivt att utökas. Det kommer att ske en utvärdering av verksamheten vid 

årsskiftet 2017/2018 som kommer att genomföras av FoU Välfärd Värmland på 

Karlstads Universitet. 

 

Stadsdelsplanering för uppstart av Mobilt Resursteam Karlstad 

• Innerstan/ Karlstad city / 

Tingvalla 

• Klara 

• Västerstrand 

• Marieberg 

• Romstad 

 

• Viken 

• Orrholmen 

• Haga 

• Herrhagen 

• Norrstrand  
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§ 2  

 

Räddningstjänsten – Förändrad organisation 

och IVPA-larm 

 

Nils Weslien, räddningschef, informerar om Räddningstjänsten Karlstadsregionens 

organisation och om IVPA-larm. 

 

Räddningstjänsten Karlstadsregionen är ett förbund som idag består av 

medlemskommunerna Karlstad, Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Munkfors 

och ansvarar för räddningsinsatser vid till exempel bränder, trafikolyckor och andra 

kriser. Totalt finns 12 brandstationer och varje år åker Räddningstjänsten 

Karlstadsregionen på cirka 2000 larm. 

 

Räddningstjänsten har förutom det lagstadgade uppdraget att genomföra 

räddningsinsatser ett frivilligt uppdrag att åka på så kallade IVPA-larm (I Väntan 

På Ambulans) som innebär att räddningstjänsten kan påbörja till exempel hjärt- och 

lungräddning, syrgasbehandling eller första förband innan ambulans kommit till 

platsen. Detta uppdrag regleras genom ett avtal mellan Räddningstjänsten 

Karlstadsregionen och Landstinget i Värmland. I december 2016 tecknades ett nytt 

avtal som innebär att räddningstjänsten åker på tre olika typer av prio 1 larm: 

hjärtstopp eller misstanke om detta, ofri luftväg och större ytlig blödning. 
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§ 3  

 

Nytt bostadsförsörjningsprogram för Karlstads 

kommun 

 

Alla kommuner ska enligt lag ha riktlinjer för att planera bostadsförsörjningen i 

kommunen och ett nytt förslag på bostadsförsörjningsprogram för Karlstads 

kommun har tagits fram och skickats ut på remiss. Pensionärsrådet har blivit 

tillfrågade att lämna synpunkter på förslaget och Gunnar Persson, analytiker på 

kommunledningskontoret, finns därför på plats för att informera om förslaget och 

inhämta synpunkter. 

 

Bland annat framförs följande förslag och synpunkter på bostads-

försörjningsprogrammet: 

 

• Kan man tänka sig något ”budgetboende”? 

• Riksbyggen har i andra städer en typ av kooperativ bostadsrätt med borgen 

från kommunen. 

• Kan man prova att låta KBAB bygga kollektivboenden i nya former för 

äldre? 

• Kan man få in något om att Molkom troligen hade byggt ett 

trygghetsboende om de nu varit en egen kommun? 
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§ 4  

 

Återkoppling från Kontaktcenter 

 

Alla frågor som uppkom vid föregående möte kunde besvaras under pågående 

möte. Därför fanns inget behov av återkoppling. 
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§ 5  

 

Aktuellt från nämnderna 

 

Stadsbyggnadsnämnden 

Håkan Holm Alteblad (S) informerar om att ett Karlstadsrum kommer att inrättas 

på Bibliotekshuset i Karlstad där medborgarna kan ta del av en utställning om 

stadsutvecklingen. Invigning är planerad till november/december 2017.  

 

Linjesträckningen för Karlstadsstråket, Karlstads nya snabbusstråk, är nu fastlagd.  

 

Vård- och omsorgsnämnden 

Ingela Wretling (S) informerar om att det kommer att göras en upphandling av 36 

vårdboendeplatser i Karlstads tätort inom kommunens lokaltrafikområde. Detta är 

ett nytt sätt att upphandla där anbudsgivare lämnar anbud på både byggnation och 

drift. 

 

Teknik- och fastighetsnämnden 

Anita Albertsson (M) informerar om att det just nu pågår ett arbete med att 

förbättra belysningen i det offentliga rummet genom att bland annat byta till LED-

lampor. 
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§ 6  

 

Aktuellt från organisationerna 

 

Eivor Nilsson, SPF, informerar om att nästa ”Vad händer i Karlstad?” planeras till 

den 16 oktober och att denna dag arrangeras av organisationerna i Karlstads 

pensionärsråd. Pensionärsorganisationerna i rådet uppmanas att vara delaktiga och 

komma med förslag på innehåll. 

 

Arnold Holm, PRO, informerar om att frågan om ett seniorboende i Skattkärr 

diskuteras i organisationen. 
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§ 7  

 

Övrigt 

 

Organisationerna ska lämna förslag på ämnen för Pensionärsrådets temadag som 

planeras till hösten 2017. 

 

 

 

 

 

 


