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PENSIONÄRSRÅDET 
Protokoll  2018-10-19 

 

Tid och plats  Fredag den 19 oktober kl 09:00-11:45 

Karlstad CCC Tage Elandergatan 8 

   

 

Ledamöter  Marléne Lund Kopparklint (M), ordförande, kommunstyrelsen 

Anita Hall (C), vård- och omsorgsnämnden 

Sigvard Strömberg (L), kultur- och fritidsnämnden 

Björn Samuelsson (S), kultur- och fritidsnämnden 

Bengt Sporsén (C), arbetsmarknad- och socialnämnden 

Anita Albertson (M), teknik- och fastighetsnämnden 

Håkan Holm Alteblad (S), stadsbyggnadsnämnden 

Hans Igelström, PRO 

Lennart Wik, PRO 

Barbro Ekberg, PRO 

Arnold Holm, PRO 

Gullan Persson, SKPF 

Doris Rehnberg, SKPF 

Lisabeth Lindskog, SKPF 

Lena Ahlbäck, RPG 

Bodil Kvarnström, SPF 

Ulf Nyängs, SPF 

Monica Wahlberg, SPF 

Ingrid Andersson, SPF 

Sven Westlund, SKPF 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

  



 

sid 2 (10)

 

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  Bankgiro:5695-7244   

 

PENSIONÄRSRÅDET 
Protokoll  2018-10-19 

  

   

   

   

   

Justerare  Gullan Persson 

   

Tid och plats för justering  Måndag 29 oktober, 2018 Järnvägsgatan 4 

   

 

Övriga närvarande  Fredrik Nilsson, teknik- och fastighetsförvaltningen 

Helen Jansson, dr. Mobilt Resursteam 

Maud Kalliga Bjusell, ssk Mobilt Resursteam 

Louise Tidestad Vahlne, Ung omsorg Sverige AB 

Maria Dahlbom, Centrum Karlstad 

Helena Danielsson, kommunvägledare 

Lisa Velam, kommunvägledare 

Ulrika Johansson, förvaltningssekreterare 

 
 

Underskrifter  Sekreterare   

  Ulrika Johansson 

   

Ordförande   

  Marléne Lund Kopparklint 

   

Justerare   

  Gullan Persson 
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§ 1  
 

Dubbel markanvisning för byggandet i 
ytterområdena 
 
Dubbel markanvisning syftar till att få igång byggandet i de mindre tätorterna. Det 
innebär att byggbolag som vill bygga bostäder på attraktiva tomter i centralorten 
först måste bygga i någon av Karlstads kransorter.  
Idag finns det via dubbel markanvisning beslut om 12 lägenheter i Molkom, men 
det är svårt för företagen som bygger att få ihop finanserna för bygget vilket gör att 
det dröjer. I Väse ska den gamla skolan göras om till lägenheter, det ska bli totalt 
12 stycken.  
Det är viktigt att det inte byggs för stora lägenheter då hyran blir väldigt hög. 
 
Fredrik Nilsson avdelningschef på teknik- och fastighetsförvaltningen deltar och 
informerar om hur de jobbar med dubbel markanvisning i kommunen.   
 
Kommunen har inte möjlighet att gå i borgen för företagen då det finns ett 
principbeslut att inte göra det. Den möjlighet kommunen har att hjälpa till är att 
blockhyra fastigheter för att sedan hyra ut lägenheter. 
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§ 2  
 

Mobilt Resursteam 
 
Karlstads kommun och Landstinget i Värmland samverkar och har bildat mobilt 
resursteam Karlstad. Mobilt resursteam ger vårdtagaren en fast vårdkontakt som 
personen alltid kan vända sig till i frågor om hens hälsa. Teamet erbjuder samma 
hjälp som vårdtagaren i dag får av hemsjukvården och på vårdcentralen. I första 
hand gör teamet hembesök. Men teamet har också en mottagning på Resurscentrum 
i Karlstad. Kontakt kan tas direkt till kommunens distriktssköterska som gör 
bedömning om man platsar i Mobilt Resursteam. Kostnaden är som ett vanligt 
läkarbesök. 
Mobilt resursteam är till för dem som: 
•är över 65 år, 
•har beviljad kommunal hemsjukvård, 
•har flera sjukdomar och/eller ofta söker vård 
•har eget boende i Karlstads kommun. 
 
Doktor Helen Jansson och sjuksköterska Maud Kalliga Bjursell deltar och berättar 
om arbetet i Mobilt Resursteam som startade i september 2017.  
Teamet jobbar hela tiden med att sprida information så att så vetskapen om Mobilt 
resursteam ska finns hos kommunens vårdcentraler.  
De har en öppen telefon där man får direkt kontakt med sjuksköterska. En stor 
insats görs vid inskrivnings besöket, många patienter är så dåliga att de inte tidigare 
orkat åka till vårdcentral för att träffa läkare. En medicinskvårdplan görs för att 
veta hur patienten vill behandlas och var, många vill vara kvar i hemmet så långt 
det är möjligt och då är det viktigt att det finns nedskrivet. 
 
Mobilt resursteam samarbetar med apoteket, som hjälper till att gå igenom 
patienternas medicinlistor, de samarbetar även med sjukhuskyrkan där diakonerna 
har en uppsökande verksamhet, ensamhet är ett stort bekymmer bland patienterna. 
Det finns idag inga samtalsterapeuter kopplade till verksamheten. 
 
En verksamhetsutvecklare på landstinget jobbar med att ta fram statistik om det 
finns möjlighet att slippa slutenvård genom det arbetet som Mobilt resursteam gör. 
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§ 3  
 

Ung Omsorg 
 
Louise Tidestad Vahlne från Ung Omsorg Sverige AB är med och informerar om 
deras arbete.  
Ung Omsorg är ett företag som anställer ungdomar i högstadie- och gymnasieålder 
för att ge våra äldre lite guldkant på tillvaron och genom ungdomlig energi finnas 
där för att våra äldre ska kunna ha en meningsfull fritid och social samvaro. 
De deltar vid promenader med rullstolsburna, läser högt ur dagens tidning, spelar 
spel eller bara umgås ihop över en fika. 
 
Detta skapar extrajobb för de anställda ungdomar och erbjuder möjligheter för 
ungdomar att utvecklas både som individer och som ledare. Målet med Ung 
Omsorg är att vara en naturlig språngbräda ut i arbetslivet. 
Förhoppningen är att fler unga blir intresserade av att engagera sig i välfärden 
framöver.  
 
I Karlstads kommun finns de på tre särskilda boenden, Gruvan, Zackrisdal och 
Kronogården. Ungdomarna jobbar i team om fem-sex personer per pass med 
rullande schema så att arbetet inte ska inskränka på skolarbetet. Ungdomarna 
rekryteras via Ung Omsorg Sverige AB:s hemsida där de kan göra ansökan för att 
sedan kallas på intervju. Ungdomarna är informerade om den tystnadsplikt som 
råder i verksamheten.  
Vård- och omsorgsnämnden har förlängt avtalet till och med den 30 juni 2019 
kostnaden är totalt 420 000 kr. 
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§ 4 Centrum Karlstad 
 
Centrum Karlstad är ett bolag som består av fastighetsägarna och handeln och som 
arbetar för att Karlstad ska vara en attraktiv stad med en levande stadskärna som är 
bra för alla. Bland annat arbetar Centrum Karlstad med att arrangera olika 
evenemang i centrum och de arbetar också med tillgänglighetsfrågor. Det ska vara 
enkelt att röra sig i centrum oavsett om man går, cyklar, åker buss eller bil. 
 
Maria Dahlbom, cityledare vid Centrum Karlstad, finns på plats för att återkoppla 
från Pensionärsrådet den 6 oktober 2017. Då berättade Maria att de på prov ska 
införa taktila hinder cirka en meter från husfasaden ett utrymme där handlarna och 
restaurangägarna får möjlighet att utsmycka. Viktigt att Centrum Karlstad för en 
dialog med handlare och restaurangägare om detta så att regler för utsmyckning når 
alla. Deltagarna på mötet tycker att det fungerar bra runt butikerna. 
 
Maria lyfter även frågan om de är intresserade av en Seniorshopping dag med 
utgångspunkt i MittiCity. Alla tycker det är en bra ide och ordförande Marléne 
Lund Kopparklint föreslår att shoppingdagen knyts ihop med vård- och 
omsorgsförvaltningens Seniorfestival i augusti nästa år. Tanken med 
Seniorfestivalen är att det ska hända saker för seniorer under en hel vecka.  
Förslag ges att festivalen kan vara belägen vid Sandgrund nästa år för att knyta den 
närmare stan. Vård- och omsorgsförvaltningen för vidare diskussioner med 
Centrum Karlstad i frågan om Seniorfestival. 
 
En diskussion förs om hur centrum mår efter alla köpcentrum som etablerats i 
utkanterna av staden såsom Bergvik och Välvsviken. De utredningar som gjorts 
visar att centrumhandeln får kämpa hårt mot konkurrerande köpcentra, det är svårt 
med parkeringsplatser inne i centrum. Ett p-ledningssystem kommer att införas i 
Karlstad, det kommer att visa vid vilka parkeringar det finns lediga platser dessa 
skyltar kommer att sitta vid infarterna till centrum, det ska förhoppningsvis 
förenkla parkeringssituationen. 
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§ 5  
 
Återkoppling från Kontaktcenter 
 
Inga ärendet att återkoppla. 
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§ 6  
 
Aktuellt från nämnderna 
 
Stadsbyggnadsnämnden meddelar via Håkan Holm Alteblad (S) att en detaljplan 
för byggnation i Skattkärr med två punkthus om totalt 36 lägenheter beslutats. Det 
ska även byggas seniorbostäder i Skattkärr. 
Snabbusslinjen invigs 8 december, Karlstadbuss byter tillhörighet från Karlstads 
kommun till Region Värmland den 1 januari 2019, tillsvidare ligger färdtjänsten 
kvar i Karlstads kommun. 
 
Kultur- och fritidsnämnden informerar via Björn Samuelsson (S) att en 
kartläggning görs av Värmlands idrottsförbund i samarbete med idrottsföreningar 
och vård- och omsorgsförvaltningen om möjligheten för 65 år och äldre att 
motionera livet ut. 
Björn meddelar vidare att det finns många lediga sporthallar dagtid som kan hyras 
för olika former av motion. 
 
Teknik- och fastighetsnämnden informerar via Anita Albertsson (M) att nämnden 
har gjort stora satsningar på kommunens gator och parker, tillgängligheten under 
arbetet har kanske inte varit så bra men hon hälsar att slutresultatet kommer att bli 
bra. Anita meddelar vidare att alla hål som finns i gatorna inte alltid åtgärdas 
direkt, utan ska en hel gata asfalteras inom den närmaste tiden så avvaktar man 
med små reparationer för att spara in pengar på sådant som ändå kommer att lösas 
inom en snar framtid. 
 
Vård- och omsorgsnämnden berättar via Marléne Lund Kopparklint (M) att 
projektet Ung Omsorg utvärderats efter åtta månader och en förlängning av 
kontraktet har gjorts fram till den 30 juni 2019 total kostnad för projektet är 
420 000 kronor. 
Vård- och omsorgsnämnden har också svarat på en remiss om God och nära vård 
där de i sitt yttrande valde att trycka på LSS området, där det behöver bli tydligare 
att det behövs en huvudman för den målgruppen. Vidare så har den varma 
sommaren fungerat bra, många klarade värmen fint. Man gjorde valet att dra ner på 
insatser som städ för att istället se till att kunderna fick i sig ordentligt med vätska 
och att de fick komma ut i skuggan en stund. 
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§ 7  
 
Aktuellt från föreningarna 
 
PRO meddelar genom Barbro Ekberg att de får fin information från vård- och 
omsorgsnämnden men önskar ha mer dialog med tjänstemän och politiker i andra 
förvaltningar innan beslut fattas i stora frågor. Brukardialogerna fungerar inte på så 
många förvaltningar. 
 
RPG meddelar via Lena Ahlbäck att deras förening kommer att avslutas då de har 
ett svikande medlemsantal. 
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§ 8 
  
Övrigt 
 
I Karlstads kommun ska samtliga förvaltningar genomföra fyra Brukardialoger per 
år och råd, detta fungerar tyvärr inte på alla förvaltningar. I Brukardialogen deltar 
en utsedd referensgrupp från Pensionärsrådet och Rådet för personer med 
funktionsnedsättning samt tjänstemän från respektive förvaltning. 
Brukardialogen är ett viktigt verktyg för förvaltningarna att tillägna sig kunskaper 
om hur brukare ser på de tjänster och den service som de nyttjar i kommunen, till 
exempel i vård- och omsorgsförvaltningens projekt med digital välfärdsutveckling, 
där Brukardialogen varit ett viktigt forum för dialog. 
Det är viktigt att representanter från Brukardialogerna meddelar om dessa inte 
fungerar så vi kan arbeta med problemet. Meddela eventuella problem till Ulrika 
Johansson, förvaltningssekreterare. 
 
Ordförande Marléne Lund Kopparklint gör sitt sista möte som ordförande och 
tackar för en rolig, givande och utvecklande tid tillsammans med Pensionärsrådet. 
 
 
 
 

 


