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Plats och  
sammanträdestid 
 

Möteslokalen HSO  
2015-06-11 kl. 09:00 – 12:00 

Ordinarie ledamöter Anna-Lena Carlsson, Ordförande 
Rolf Rask, TN 
Bengt Bivrin, MBN 
Margareta Fredriksson, KS 
Marie Kristiansen, BUN 
Birgitta Laugmo, ON 
Karin Bemert, rehab 
Ella-Stina Olausson, PRO  
Ingalill Klinghammar, PRO 
Vanja Wetterberg, SPF                            
Eva Pehrsson, SPF 
Jan Teuber, SPF 
Anna Mattson, DHR 
Anita Hansson, HSO 
Stefan Hansson, HSO 
Ulla Åsberg, HSO 
Marie-Louise Lagerberg, FUB    
Liselott Östergren, Reumatikerförbundet 
 

Ersättare Kaj Källsvik, PRO 
Barbro Nilsson, SPF       
Eva Johansson, HSO 

  

Övriga deltagare 
 

Maria Reinholdsson, Förvaltningschef omsorgen 
Lena Beltramin, Nämndsekreterare 
Lasse Fredriksson, SPF 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset 

Sekreterare Lena Beltramin  

  

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

Anna-Lena Carlsson 

Justerare  

 

 

Eva Pehrsson                                                             Marie-Louise Lagerberg 
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Val av justerare 

 
Kommunala handikapp- och pensionärsråden utser 

Eva Pehrsson och Marie-Louise Östergren utses att justera dagens 
protokoll 

 
 

KHR/KPR § 1 
 

Aktivitetshall 

Lasse Fredriksson och Lena Martinsson informerar om byggnationen av 
Aktivitetshallen. Man har jobbat aktivt med föreningar och också bjudit 
in pensionärer för att alla ska vara delaktiga. Aktivitetshallen ska bli en 
plats för alla! Man började arbeta med planeringen av aktivitetshallen 
för 7 år sedan då det var ont om halltider och alla barn inte fick 
möjlighet att träna. Idrottsrådet bildades, näringslivet, kommunen och 
föreningar engagerades. Placering diskuterades och det fanns många 
förslag. Det var strategiskt viktigt att det låg i centrum. Valet föll på 
Strömsvallen. Det byggs nu 2 fullstora hallar där. Den ena är 
fullutrustad för skolidrott. Den andra är för ”helsalsidrott” och har 350 
läktarplatser. 9 omklädningsrum samtidigt som man har behållit 2 
gamla så totalt 11 omklädningsrum. Det blir även en cafeteria, med 
plats för 120 sittande gäster, som också kan användas som mötesrum. 
Man räknar med att bygget ska vara väderbeständigt sista juni. 
Projektgruppen jobbar med driftsorganisationen. Man har fokus på bra 
bokningssystem, bra uthyrningsregler, och bra bemanning. Visionen är 
att det ska bli en fritidsgård för alla åldrar. 120 parkeringsplatser. 
Namnet på hallen är sålt för att få in pengar. Invigning 13 december. 
VM i Bowls nästa år samt orientering.  

Det finns eventuellt möjlighet för att bygga till i framtiden. Planen 
innefattar vandrarhem, tennisbanor o.s.v. Det finns önskemål om 
bowling men ingen önskar att driva det.  

Handikappanpassade toaletter, hissar osv. Permobil tillåts inne. 
Föreningarna är välkomna att komma med synpunkter när det gäller 

http://www.stromstad.se/


 

STRÖMSTADS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 4 

Kommunala handikapp- och pensionärsråden 
Sammanträdesdatum 

2015-06-11 
  

 

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 
 

tillgänglighet. Gymmet ska passa alla, även äldre. Inga specifika lokaler 
för hobby/hantverk men cafeterian kan användas för en del aktiviteter. 

Man ska se över gymnastikhallar i kommunen överlag. Bland andra är 
gymnastikhallen i Skee dålig, Lionshov behöver snart renoveras och där 
är det också dåligt med halltider.  

Efter semestern kan grupper komma för att se på bygget. 
Projektgruppen ska jobba under ytterligare 2 år. 

 

KHR/KPR § 2 
 

Genomgång av föregående protokoll och ej åtgärdade 
ärenden 

Protokoll för sammanträde 12 mars föreligger. Rutin för att expediera 
protokollet ses över. Vanja, Barbro, Anna och Ulla önskar 
papperskopior. Förteckning över kontaktpolitiker bifogas protokollet 
enligt överenskommelse. 
KHR/KPR lägger protokollet till handlingarna. 

 

 

KHR/KPR § 3 
 

Ekonomisk rapport Omsorgsförvaltningen 

Förvaltningschef Maria Reinholdsson informerade om att Omsorgen 
dessvärre har ett större underskott. 2 äldreboenden, Solbogården och 
Jägaren visar ett rejält underskott. I tillägg köper man 2 tjänster som är 
kostnadskrävande och som inte kan tillgodoses i kommunen. 
Förvaltningen har tagit fram en lista på alla aktiviteter som inte är 
lagstadgade, t.ex. daglig verksamhet, för att se vilka verksamheter man 
kan dra ned på för att minska utgifterna. Barn och ungdomsdelen kan vi 
inte minska på i dagsläget och det innebär att det är de äldre som 
kommer att drabbas. Skattekostnaden för alla över 65 år är i Strömstad 
67.000 kr, i Tanum 61.000 kr, och i Tomelilla som motsvarar Strömstad i 
antalet invånare, boenden osv är skattekostnaden 55.000 kr. 
Kommunen måste först och främst klara basomsorg. Allt som inte är 
basomsorg måste diskuteras. Strömstad-modellen ska ses över och 

http://www.stromstad.se/


 

STRÖMSTADS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 5 

Kommunala handikapp- och pensionärsråden 
Sammanträdesdatum 

2015-06-11 
  

 

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 
 

förslag till förändring ska tas fram. Det är det politiska systemet som 
bestämmer vad som är god kvalitet. Vi visar vad lagen kräver och vad vi 
levererar och politiken får bestämma vad som ska bort. Arbetstider, 
lokalkostnader, bemanning m.m. måste ses över. 

En skattehöjning är inte aktuell i dagsläget. Chefer och akademiker är 
inte de med högst lönenivå i Strömstads kommun utan det är LO-
kollektivet.  

Vi måste försöka uppnå samma kvalitet fast till ett lägre pris. Össbys 
äldreboende är kommunens mest ekonomiska och har samtidigt de 
mest nöjda boende. All mat lagas på plats.  

Korttidsboende – förhandlingar pågår med Västfastigheter angående 
avdelning 2 på sjukhuset. Nästa torsdag är det möte med 
Västfastigheter. Sekretess gäller. Man försöker få till en bra lösning för 
både jour och nattjour, men först och främst är det kommunens del 
förvaltningen jobbar med. Det är svårt med jour i Strömstad p.g.a. brist 
på läkare. HSN representanter är Jörgen Molin (ordinarie), Leif 
Andersson, Hans Robert Hansson, och Anna-Lena Carlsson. 

 

KHR/KPR § 4 
 

Reglemente - översyn 

SPF och PRO anhåller om att få bli remissinstans och det är precis vad 
de redan är, tillsammans med handikapporganisationerna. 

Föreningarna önskade få veta hur Omsorgsnämnden tar del av 
KHR/KPR-protokollet. På nämndssammanträdet finns det en stående 
informationspunkt där ledamöter och ersättare informeras. 

Föreningarna hade lämnat in synpunkter på förändringar och tillägg och 
dessa gicks igenom. 

Ledamöterna hade också frågor kring eventuellt arvode. Det är bestämt 
sedan tidigare att ledamöterna skulle få studiebesök istället för arvode. 
Man framförde önskemål om fler studiebesök, men detta är svårt att 
prioritera med dagens budgetläge.  

http://www.stromstad.se/
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Reviderat reglemente för KHR respektive KPR skickas ut för synpunkter. 

KHR/KPR § 5 
 

Nytt äldreboende i centrum – tankar kring placering 

Föreningarnas förslag är att förlägga ett nytt äldreboende på Karlsgatan 
(Magistern 4) nedanför Rosa huset. Läget är centralt med utsikt över 
dalen och det blir lätt för anställda att komma ut med de boende och 
biblioteket finns i närheten. Det skulle också vara fint att kombinera 
med utställningslokaler och annan verksamhet. Anpassningsbart efter 
ändrade behov.  

Detaljplaneringen har pågått ett tag. Strömstadsbyggen har begärt att 
få bygga bostadshus med mindre lägenheter och man har haft samråd. 
Om 2 veckor kommer samrådsredogörelser. Man arbetar vidare med 
planen som kommer ut för granskning i höst. SPF och PRO är överens 
om att det är detta området man önskar. Nackdelen är att det är 
trafiknära och olämpligt för dementa. 

Förvaltningen frågade hur föreningarna ställer sig till ett äldreboende 
på Rådhusberget eller mitt emot Jägaren. Det är troligt att man ser på 
möjligheterna där. Att det skulle behövas någon form för hiss för att 
komma upp på Rådhusberget är alla boende betjänta av. 
Förvaltningschefen informerade om planerna för Canning-området. I 
Omsorgsnämndens yttrande till Miljö- och byggnämnden har man 
förespråkat ett äldreboende med 14 platser. Däremot är det dyrt att 
bygga på Canning-området jmf med Rådhusberget och det påverkar i 
slutänden hyreskostnaderna på äldreboendet.  

Föreningarnas alternativa förslag är Myren. 

Det är positivt att äldreboendet planeras i Strömstad och inte på 
landet. Det framkommer oro för att det blir dyrt med hisslösningar till 
Rådhusberget, men det handlar inte bara om en insats för 
äldreboendet utan många fler får glädje och nytta av det. Nya vägar 
planeras med tanke på räddningstjänst.  

 

 

http://www.stromstad.se/
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KHR/KPR § 6 
 

ÄBIC m.m. 

Projektsamordnare/Verksamhetsutvecklare Maria Hansson informerar. 
Maria kommer ursprungligen från demensvården och är sjuksköterska i 
grunden.  
 
Pågående projekt och utvecklingsarbete: 
 

 Teknikprojektet, som omfattar att analoga trygghetslarmen blir 
digitala (införande till hösten), nyckelfria lås, samt planerings- 
och uppföljningssystemet TES.  

 ÄBIC – Äldres Bästa i Centrum Omfattar biståndshandläggning 
hemtjänst och särskilt boende. Behovsstyrd, djupare bedömning 
där man ser vad i insatsen brukaren behöver hjälp med? 
Dokumentation från biståndshandläggarna hela vägen till 
hemtjänsten eller till särskilt boende. Brukaren ska kunna 
påverka hur omsorgen ska utföras. 

 ViN – Våld i Nära relationer. Projekt som berör alla 
åldersgrupper. Det pågår en kartläggning över hur våra insatser 
ser ut samt omfånget. Handläggarna ska få utbildning i hur de 
ska kartlägga våldet. Informationsbroschyr ska uppdateras och 
spridas på strategiska platser i kommunen.  

 Värdegrund och gemensam omsorgsfilosofi. Vi ska skapa 
värdighetsgarantier för våra brukare. All personal inom vård och 
omsorg ska gå en web-baserad utbildning hos Socialstyrelsen 
och lära sig mer om kommunikation och bemötande 
Området berör både vård och omsorg och handikappomsorgen, 
men vi börjar med vård och omsorg i ett första skede. 

 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Systemet 
underlättar personalens möjlighet att snabbt hitta info. 

 Avvikelsehantering 

 Boendeplanen 

 Målbild för brukarna, att man ska känna sig trygg och säker, 
ökad livskvalitet och välbefinnande, värdigt och självständigt liv, 
individens behov i centrum, ökad delaktighet, kompetens m.m. 
 
 

http://www.stromstad.se/


 

STRÖMSTADS 
KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 8 

Kommunala handikapp- och pensionärsråden 
Sammanträdesdatum 

2015-06-11 
  

 

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 
 

 Målbild för verksamheten 
Ökad trygghet, stöd, service, vård och omsorg för kommunens 
brukare/patienter, förbättrad kvalitet och ökad kvalitetssäkring, ökad 
rättssäkerhet och rättvisa i handläggning, förbättrad dokumentation, 
ökad IT-kompetens, bättre arbetsmiljö, ökad samverkan 
internt/externt, m.m. 
 
KHR/KPR kan utgöra referensgrupp i olika projekt, vara rådgivare, 
bollplank osv och ta till vara målgruppens intressen och agera språkrör. 
  
Ett första uppdrag till KHR/KPR blir att lämna synpunkter på nya mallar 
för genomförandeplaner. 

 

 

KHR/KPR § 7 
 

Information 

Äldreombudsman 
Några få storkommuner har en äldreombudsman eller äldrelots som 
hjälper till med att ta reda på vilken hjälp och vilka aktörer som finns. 
Småkommuner har i allmänhet inte någon sådan tjänst. Vanja 
Wetterberg önskar att Strömstads kommun inför äldreombudsman. 
Det skulle i så fall innebära att resursen tas från någon annan 
verksamhet. Florence Almhede, sjuksköterska i hemsjukvården, 
bedriver uppsökande verksamhet bland de som fyller 80 år och som 
saknar insatser. 
 
Samråd mellan pensionärsorganisationer på lokal nivå och norra 
hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen 
Samrådet med pensionärsorganisationer och norra hälso- och 
sjukvårdsnämnden har haft ett möte och ytterligare 2 möten är 
inplanerade i höst. Verksamhetsområdet ska vara det som Hälso- och 
sjukvårdsnämnden ansvarar för enligt fastställt reglemente. Hälso- och 
sjukvårdsnämnden har ett befolkningsansvar, vilket bland annat 
innebär att klarlägga befolkningens behov av hälso- och sjukvård, att 
göra behovsanalyser och prioriteringar, att verka för en förbättring av 
folkhälsan, att ha ett ansvar för att befolkningen får tillgång till 
primärvård, sjukhusvård, tandvård, folkhälsoinsatser och insatser vid 

http://www.stromstad.se/
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funktionsnedsättning. Samrådets uppgift är att öka kunskapen om 
pensionärsgruppens hälsa och behov av hälso- och sjukvård, att verka 
för att pensionärernas hälsa beaktas inom nämndens uppdrag, att föra 
dialog av övergripande karaktär i frågor som berör pensionärer samt att 
vara ett forum för utbyte av tankar och ömsesidig kunskapsspridning.  
Samrådet består av ordförande och två ledamöter från hälso- och 
sjukvårdsnämnden och 12 ledamöter och 12 ersättare från 
pensionärsorganisationerna och de är valda för mandatperioden. Hasse 
Karlsson är representant från Strömstad. Hälso- och 
sjukvårdsnämndens ordförande är även ordförande i samrådet. Frågor 
av övergripande karaktär kan skickas in till samrådet. Samrådet är ett 
forum för överläggningar, samråd och ömsesidig information. 

 
KHR/KPR § 8 
 

Nya ärenden 

Nästa möte är flyttat från 17 september till onsdag 9 september kl 
09:00 i Kommunfullmäktigesalen i Stadshuset. Beredningen är flyttad 
till 1 september kl 15:00 i Björnidet i Stadshuset 

 Apoteket om projektet Koll på Läkemedel 

 Wally Valentin från Jägaren 

 Utsikten i Ed 

 Florence Almhede 

 Bänkar på stan 
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