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Eva Johansson, HSO 
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 Barbro Hansson, PRO  
Ulla Andersson, PRO 
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Övriga deltagare 
 

Jennie Persson, Verksamhetschef Vård & Omsorg 
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Kommunala handikapp- och pensionärsråden utser 
 Ulla Andersson, PRO och Märtha Blomqvist, HSO att jämte ordförande 
justera dagens protokoll. 
 
 
KHR/KPR § 1 
Genomgång av föregående protokoll och ej åtgärdade 
ärenden  
 

Ordförande Anna-Lena Carlsson går igenom föregående protokoll 
daterat den 8 december 2016.  
 
Rådet efterfrågar uppföljning på placering av nytt särskilt boende samt 
återkoppling på tidigare frågor angående snöskottning på trottoar 
utanför egendom. 
 
 
KHR/KPR § 2 
Information från nämndernas ledamöter 
Då ingen representant från KS, MBN eller TN närvarade gavs ingen 
information från dessa områden. 
 
Barn- och Utbildningsnämnden 
Sammanställning på Information och svar från Marie Edvinsson, BUN: 
 
- Vad hände med handikappanpassningen på Drivnäs ridklubb - 

Resurser för både tekniska lösningar och ridlärare med speciell 
kompetens ska ha erhållits. Marie återkommer med information. 

- Barn- och utbildningsförvaltningen står just nu utan förvaltningschef. 
Marie har dock inte mer information än det som står i tidningen.  

- Måltidsutredningen löper vidare. Nästa steg är att besöka 
Trollhättans kommun för att kolla på ett av deras större kök. I 
nuläget handlar frågan primärt om antalet tillagningskök kommunen 
ska ha. 
  

 

http://www.stromstad.se/
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Socialnämnden 
Sammanställning på information och svar från Anna-Lena Carlsson, SN: 
  
• Socialnämndens interna kontrollplan antas i slutet av mars. 
• Upphandlad cirkulationstvätt ska komma i gång under våren. 
• Rätten till heltid, som ersätter Strömstadsmodellen, verkställs 1 april. 
• Strömstads kommun och Tanums kommun har tecknat ett avtal som 

innebär att de, i mån av plats, kan köpa korttidsplatser av varandra. 
• Organisationen för boendestödet kommer genomgå vissa 

förändringar under våren. 
• Barbro Hansson, PRO, Ingalill Klinghammar, PRO med flera har 

synpunkter på rummen på Udden. Många anser att de är alldeles för 
kala och sterila. Anna-Lena svarar att möjliga förbättringar kommer 
ses över inom kort. 

• Udden har idag ingen hjärtstartare. Anna-Lena tar reda på mer 
information och återkommer. 

• Angående klagomål på bemötande från personal på Udden så 
kommer det att hanteras av verksamhetschefen för vård och 
omsorg. Av och till blir det missar, exempelvis med remisser och 
kallelser, eftersom dessa skickas till omsorgstagarens hemadress. 
Finns det ingen som tar hand om posten under vårdtiden kan det 
uppstå bekymmer eftersom det inte skickas kopior till kommunen.  

 
 
KHR/KPR § 3 
Besök av Ingela Baatz och Karin Bemert angående 
anhörigstödet 

 
Ingela Baatz och Karin Bemert informerar om kommunens arbete med 
anhörigstöd. Rådet efterfrågar att information blir tillgänglig för fler. De 
menar att det finns många som inte känner till anhörigstödet men som 
skulle ha behov av det. Ingela och Karin tar med sig synpunkterna och 
ska se över hur detta kan förbättras. 
 
 
 
 

http://www.stromstad.se/
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KHR/KPR § 4 
Besök av Lena Olsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska  
 
Lena Olsson informerar om hur kommunen arbetar med Lex Maria, vad 
det är och hur processen kring en anmälan ser ut. Vidare informerar 
Lena om kommunikationen mellan sjukhus och kommun i samband 
med utskrivning.  
 

KHR/KPR § 5 
Information från Vård och Omsorg  
 
Jennie Persson, verksamhetschef inom Vård och Omsorg, rapporterar 
följande. Information och svar på frågor sammanfattas nedan: 
 

• Funktionen hemvaktmästare har och kommer ses över. Det 
viktigaste är att sysslorna är anpassade efter personerna på 
daglig verksamhet, att det lämpar sig för deras behov och bidrar 
till att skapa en meningsfull sysselsättning. Återkoppling på 
nästa sammanträde. 

• Angående transport till och från daglig verksamhet så har 
informationen varit otydlig. Avseende transport till arbetet för 
brukare utreds frågan vidare. Idag finns en brukare med 
färdtjänst, tillsvidare står kommunen för den 
kostnaden. Återkoppling på nästa sammanträde. Samverkan 
kommer ske med gode män och brukare. 

• Strömstads kommun har inte funktionen ”Trygg Hemgång” och 
planerar inte att börja med den. 

• På frågan om patientnämndens arbete så är det inget som 
kommunen är inblandad i. Dock delger flera av rådets 
medlemmar positiva erfarenheter av kontakt med dem. Mer 
info om Patientnämnden finns på 1177.se 

• Personlig assistans under sjukhusvistelse hänger på vad som 
står i Försäkringskassans beslut. Detta gäller oavsett vem som är 
utförare. Vanligt är att assistans ges på sjukhus under fyra 
veckor, alternativt att sjukhuset köper tjänsten av utföraren i 
form av timmar/personal. 

http://www.stromstad.se/
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KHR/KPR § 6 
Ekonomisk rapport för Socialnämnden 
 
Ordförande Anna-Lena Carlsson informerar kort om Socialnämndens 
ekonomiska resultat för 2016. Angående frågor om upplevda 
indragningar inom Socialförvaltningen svarar Anna-Lena att det inte 
finns några planerade besparingar i nuläget. 
 
 
KHR/KPR § 7 
Besök av Britt Älvsäter Thomasson 
 
Britt Älvsäter Thomasson, ordförande för Brottsofferjouren i 
Strömstad/Tanum presenterar sin verksamhet och delar ut läsning i 
form av böcker och broschyrer. Britt rekommenderar även att man går 
och ser ”My life, my lesson”, en film om våldsutsatta barn som visas på 
biograf Park den 27 april. 

 

KHR/KPR § 8 
Nya ärenden 
 
Ingalill Klinghammar, PRO efterfrågar en genomgång av hur vi arbetar 
med arbetsmiljö inom socialförvaltningens verksamheter då hon fått 
signaler om hög belastning och stress. Återkopplas på nästa 
sammanträde tillsammans med representant från HR-avdelningen. 
 
 

Mötet avslutas  
Handikapp- och Pensionärsrådet sammanträder igen den 9 
juni 
 

 

http://www.stromstad.se/
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