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Plats och  
sammanträdestid 
 

Skepparens möteslokal 
2016-12-08 kl. 09:00 – 12:00 
 
 

Ordinarie ledamöter Anna-Lena Carlsson, Ordförande 
Britt-Marie Winberg, Vice ordf. 
Margareta Fredriksson, KS 
Rolf Rask, TN  
Birgitta Laugmo, ON 
Ella-Stina Olausson, PRO  
Wanja Wetterberg, SPF                            
Eva Pehrsson, SPF 
Anna Mattsson, DHR 
Anita Hansson, HSO 
Stefan Hansson, HSO 
 

Närvarande ersättare Barbro Nilsson, SPF     
Peter Bergengren, SPF 
Kerstin Löfberg, SPF   
Märta Blomqvist, HSO  
Eva Johansson, HSO 

 Barbro Hansson, PRO  
Kerstin Olsén, PRO 
 
 

Övriga deltagare 
 

Jennie Persson, Verksamhetschef – Vård & Omsorg 
Marcus Pettersson, Nämndsekreterare 
Elisabeth Johansson, Controller 
Suzanne Kinghed, Kvalitétscontroller 
Monica Hassling, Rehab 
 
 
 

Justeringens  
plats och tid 
 

Stadshuset 

Sekreterare Marcus Pettersson 
 
  

Ordförande  ...........................................................................................  
 
 

Anna-Lena Carlsson 

Justerare  
 ......................................................................................................................................................  
Barbro Hansson, PRO                                    Märtha Blomqvist, HSO 
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ANSLAGSBEVIS 
(justeringen har tillkännagivits genom anslag) 

Sammanträdesdatum 
 

2016-12-08 

Datum för 
Anslags uppsättning 

 Datum för   
2016-12-16    Anslags nedtagning 2017-01-23 

  
Protokollets 
förvaringsplats Omsorgskontoret 
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 Marcus Pettersson 
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Justerandes sign 
 

Strömstads Kommun 
Omsorgsnämnden 
452 80 STRÖMSTAD 

 

Telefon: 0526-190 00  Fax: 0526-191 10 
E-postadress: on@stromstad.se 
Kommunens hemsida: www.stromstad.se 

 

Innan mötet bjuds rådet på en rundtur i nya Kommuncentret av Jenny 
Åslund, kommunikatör. Utifrån de frågor och synpunkter som framkom 
har Jenny sammanställt följande: 
 

-Ingången vid rampen och dörren in till hissen/lyftbordet ansågs dåligt 
uppmärkt. Man upplevde inte att det var tydligt att det var en hiss. 
Svar: Vi tittar på att markera glasdörren in till hissen för att det skall bli 
tydligare. 
 
-Det saknades skyltning till toaletten i kommuncentret.  
Svar: Vi sätter upp en mindre skylt under brandsskylten i dörröppningen 
så att toaletten blir bättre utmärkt för dem som kommer in genom 
entrén på framsidan. 
 
-En klämningsrisk uppfattades inne i hissen/lyftbordet.  
Svar: Vi har provåkt och förstår var detta menas. Vi skall med tejpremsa 
längs denna kant göra detta mer uppmärksamt. Vi anser samtidigt inte 
att man kan direkt fastna men det är absolut en kant där man kan sätta 
händerna samtidigt som man kör hissen. 
 

 

Kommunala handikapp- och pensionärsråden utser 
Barbro Hansson, PRO, och Märtha Blomqvist, HSO, att jämte ordförande 
justera dagens protokoll. 
 
 
KHR/KPR § 26 
Genomgång av föregående protokoll och ej åtgärdade 
ärenden  
 

Ordförande Anna-Lena Carlsson går igenom föregående protokoll 
daterat den 8 september 2016.  
 
Barbro Nilsson, SPF, med flera påpekar att det på flera ställen i 
föregående protokoll står felaktigt datum. Barbro Nilsson, SPF, uttrycker 
fortsatt missnöje avseende ansvaret för skottning av trottoar utanför 
egen bostad. Rolf Rask, TN, noterar kritiken. 

http://www.stromstad.se/
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KHR/KPR § 27 
Information från nämndernas ledamöter 
Tekniska Nämnden (TN) 
Rolf Rask, TN, rapporterar att deras arbete just nu främst handlar om 
utbyggnad av gång- och cykelvägar. Vidare ger Rolf återkoppling på 
beredningens fråga om möjligheten att installera en lyftanordning, som 
kan hjälpa rörelsehindrade personer att ta sig upp och ner ur båtar, vid 
någon av Strömstads hamnar. Rolf säger att Segelskäret lyfts fram som 
ett förslag på plats. Han menar dock att det finns fler aspekter att ta 
hänsyn till; platsen måste vara lättillgänglig med parkeringsplatser etc. 
samt att det krävs en speciell typ av brygga för att kunna installera den 
typen av anordning. Frågan är under utredning. 
 
Slutligen redogör Rolf för TNs arbete med att förebygga fallolyckor. Det 
handlar främst om saltning och sandning av trottoarer. 
 
Sammanfattande svar på frågor till Rolf: 
- Lösa gatstenar som ligger kvar efter olika vägarbeten kommer enligt 

Conny Hansson, gatuchef, att städas bort inom kort 
- Övergångsställe vid rondellen, södra utfarten mot Hålkedalen, 

saknas. I dagsläget finns endast cykelbana. Rolf för vidare 
synpunkten men påpekar samtidigt att det är /TrafikverketSvevia 
som ansvarar för området.   

- Belysning saknas på stora delar av Strandpromenaden. Rådet 
poängterar att det, ur ett trygghetsperspektiv, är viktigt att det finns 
bra belysning. Rolf för vidare synpunkten.  

 
 
Kommunfullmäktige 
Margareta Fredriksson summerar arbetet och beslutet om att bygga 
bostäder på Canning. Hur bostäderna kommer se ut är inte klart än. Det 
är Riksbyggen som kommer ansvara för bygget och även om det kommer 
ta flera år innan bostäderna står klara är det en väldigt positiv utveckling 
för Strömstad. 
 
 
 

http://www.stromstad.se/
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Vidare berättar Margareta att planerna för byggandet av ett nytt särskilt 
boende går framåt. Innan jul kommer man ha ett möte där kvarvarande 
alternativ för plats kommer diskuteras. Under sammanträdet diskuteras 
placering, centralt eller utanför stan. De flesta anser att en central 
placering vore bäst. 
 
Margareta redovisar delar av resultatet från den årliga 
medborgarundersökningen. Bortsett från kulturutbud och gymnasiet var 
det överlag positiva resultat från enkäten. Margareta pratar 
avslutningsvis om projektet ”Strömstad överens” som går ut på att få ner 
alkohol- och droganvändningen bland ungdomar. Projektet har fått 
mycket positiv respons från ungdomar, som bland annat efterfrågar att 
vuxna sätter tydligare gränser. 
 
 
Inga representanter från BUN och MBN närvarade på sammanträdet 

 
 
KHR/KPR § 28 
Ekonomisk rapport Omsorgsförvaltningen 

 
Controller Elisabeth Johansson återger en sammanfattning av årets 
ekonomiska resultat. Hon berättar att det inte bara är positivt att det 
slutar på plus i bokslutet. Exempelvis är en av orsakerna till överskottet 
brist på personal och svårigheter att nyanställa. Vidare har det under 
året varit färre placeringar än vanligt, både inom Barn & Unga och inom 
äldreomsorgen. Även utbetalningar av bostadsanpassningsbidrag har 
understigit budget.  
 
Vissa verksamheter uppvisar dock ett negativt resultat. Bland annat 
försörjningsstödet och där krävs en större budget framöver. Dock 
betalar Strömstads kommun, tack vare den låga arbetslösheten, ut 
mindre försörjningsstöd än många andra kommuner. Inom personlig 
assistans finns en del dyra ärenden och där har förvaltningen fått ökade 
medel inför 2017.  
 
Största kostnadsposten för förvaltningen är personalen. 
Uppskattningsvis går ca 80-85 % av budgeten till personalkostnader. 

http://www.stromstad.se/
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KHR/KPR § 29 
Information från Vård och Omsorg  
 
Jennie Persson, verksamhetschef inom Vård och Omsorg, rapporterar 
följande. Information och svar på frågor sammanfattas nedan: 
 

• Just nu är det väldigt mycket fokus på arbete med 
värdegrunder. 

• 1 februari 2017 får Beateberg en ny enhetschef. Hon och Maria 
Wogenius kommer att ha ett delat ledarskap över 
verksamheten. 

• Den relativt nya funktionen aktivitetssamordnare har varit 
väldigt uppskattad. Troligtvis kommer utbudet av sådana 
tjänster inom förvaltningen öka framöver.  

• Svårt att rekrytera en demenssjuksköterska till Solbogården. 
Annonsen har varit ute i omgångar men det kommer inte in 
några ansökningar. Ett alternativ är att vidareutbilda någon i 
personalen. 

• Omsorgstagare på Uddens korttidsboende får ett eget rum i den 
mån det går. Personalen ser alltid till individens behov. Udden 
saknar just nu en hjärtstartare. Förvaltningen arbetar med 
frågan. 

• Rutiner för hur personal ska återkoppla via telefon kommer ses 
över.  

• Tjänsten hemvaktmästare, som är en del av daglig verksamhet 
inom LSS, har och kommer förändras. I dagsläget finns inga 
möjligheter för brukare att utföra de sysslor som tidigare 
gjordes. Det är viktigt att brukarna ska känna en känsla av 
meningsfullhet inför sina arbetsuppgifter och att hänsyn tas till 
detta. 

• Även Jennie pratar om det nya särskilda boendet. Hon 
poängterar att det är viktigt att man, även när man blir äldre 
och mindre rörlig, känner att man är en del av samhället - inte 
bara geografiskt utan även att man fortfarande kan vara med 
och påverka de val som berör ens tillvaro och omgivning.   

 

http://www.stromstad.se/
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KHR/KPR § 30 
Information om Lex Sarah 
 
Suzanne Kinghed, kvalitétscontroller, informerar om vad Lex Sarah 
innebär och hur man arbetar med det. Förutom information poängterar 
Suzanne att Lex Sarah-utredningar, framförallt i de fall som handlar om 
risk för missförhållanden, ska ses som positiva. Om man inte anmäler 
händelsen, och därmed inte åtgärdar felet på rätt sätt och rätt nivå, 
ökar risken för att fler händelser av missförhållande inträffar.  

 

KHR/KPR § 31 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 
 
Suzanne Kinghed, kvalitétscontroller, redovisar Strömstad Kommuns 
resultat från Socialstyrelsens undersökning ”Så tycker de äldre om 
äldreomsorgen 2016”. Undersökningen kan hämtas på 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-10-2 

 

KHR/KPR § 32 
Mötestider 2017 
 
Följande datum fastställs för sammanträden 2017: 

KHR/KPR Beredning 
9 mars  23 feb 
9 juni  18 maj 
21 sep 7 sep 
7 dec 16 nov 
 
 

 

 

 

http://www.stromstad.se/
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-10-2
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KHR/KPR § 33 
Nya ärenden 
 

• Många efterfrågar mer information om Skepparen. En bra lokal 
som fler kanske kan använda, exempelvis anhörigstödet. 

• Märtha Blomqvist med flera efterfrågar besök från 
Brottsofferjouren. 

• Anläggningen ute på Kärleksudden har bara information på 
engelska – Åtgärdas inom kort. 

• Flera vill ha liknande information om Lex Maria som man fått 
om Lex Sarah. Det föreslås att Lena Olsson, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska, bjuds in under 2017 

• Wanja Wetterberg, SPF, meddelar att det här blir hennes sista 
pensionärsråd. Efter många år väljer hon att tacka för sig. 

 
 
Mötet avslutas  
 

 

http://www.stromstad.se/
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