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Kommunala handikapp- och pensionärsråden utser 
Ulla Andersson, PRO, och Märtha Blomqvist, HSO, att jämte ordförande 
justera dagens protokoll. 
 
 
KHR/KPR § 9 
Genomgång av föregående protokoll och ej åtgärdade 
ärenden  
 

Ordförande Anna-Lena Carlsson går igenom föregående protokoll 
daterat till den 9 mars 2017.  
 
Karin Bemert kommenterar Patientnämnden, som diskuterades på 
föregående sammanträde. Karin berättar att det från Strömstad endast 
inkommit tre anmälningar under 2016, vilket är långt under siffran i 
motsvarande kommuner. 
 
Anita Hansson, HSO, saknar återkoppling på frågetecknen avseende 
handikapassning på Drivnäs ridklubb. Representant därifrån bjuds in till 
nästkommande sammanträde.   
 
 
KHR/KPR § 10 
Information från nämndernas ledamöter 
Miljö- och byggnämnden (MBN) 
Bengt Bivrin, MBN, informerar och svarar på frågor enligt nedan: 
 

• Fokus på detaljplanering av kommunal mark. Angående 
Rådhusberget har man enats om en inriktning om 125-225 
bostäder. Många frågor kvar att diskutera. Frågan ska ut på 
samråd ett varv till. Det kommer dock inte finnas plats för ett 
nytt särskilt boende. 

• Mällby gård – Särskilt boende läggs in i planeringen för Mällby 
gård (som reservplan, inte MBNs beslut att bygga). Man 
undersöker också om strandskyddsdispens kan ges angående 
alternativet om ett nytt särskilt boende vid Mariedal. Krävs att 
övertyga Länsstyrelsen. Även om inte marken används av 

http://www.stromstad.se/
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invånarna måste hänsyn tas till djur och natur. Frågan om 
parkeringar kan eventuellt lösas med p-bussar. 

• Övrigt planarbete: Myren (problem med miljöföroreningar i 
mark), Prästängen (detaljplanen korrigeras till ett område med 
allt mindre industrier), Tjärnö, Bojarskolan, Strömstads camping 
m m. 

• Räddningstjänsten: fortsatt hög larmnivå. Förvaltningen satsar på 
förebyggande arbete för att minska antalet falska automatlarm. 

• Slutspurt med serveringstillstånd inför sommaren. Det handlar 
främst om ägarbyten samt utökad serveringstid. I övrigt tillsyn av 
livsmedelsförsäljning, tobaksförsäljning och folkölsförsäljning.  

 
Kommunstyrelsen (KS) 
Margareta Fredriksson, KS, informerar och svarar på frågor enligt nedan: 
 

• KS anordnade under maj ett dialogmöte i Skee och ett på   
Skagerack 1 juni.  

• Intervjuer av sökande för tjänsten som förvaltningschef till BUF 
är igång. Förhoppningsvis kan tillsättning ske innan semestern. 

• Angående utegymmet på Kärleksudden så är nya skyltar på 
svenska snart på plats. Tekniska förvaltningen håller på att se 
över en lösning för att öka tillgängligheten till och från gymmet. 

• Brottsförebygganderådet har tecknat ett kommunavtal med 
Polisen. Prioriterade områden är trygghet, våld och droger. 

• Stora problem med rekrytering hos samtliga förvaltningar. 
• Kommunen fick nyligen besked om att det inte kommer finnas 

någon single responder på plats under sommaren. Detta 
accepteras ej och kommunen har ställt krav på att det ska lösas 
innan sommaren. Eventuellt kan avtalet om samverkande 
sjukvård ge viss avlastning. 

• Beslutat om nybyggnationer på Mellegårdens-, Bojar- och Rossö 
skola. Problem med låga elevantal på Koster- och Tjärnö skola. 

 
Inga representanter från Tekniska nämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden deltog. Information från Socialnämnden 
redovisas i § 13. 

http://www.stromstad.se/
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KHR/KPR § 11 
Besök av Anna-Karin Johansson, HR-specialist 

 
Anna-Karin Johansson, HR-specialist för Socialförvaltningen, 
presenterar kommunens övergripande arbetsmiljöarbete, statistik över 
anmälningar, konkreta åtgärder samt resultatet från senaste 
undersökningen av HME (hållbart medarbetarengagemang).  
 
 
KHR/KPR § 12 
Information från Stöd och Service  
 
Joakim Möller, verksamhetschef inom Stöd och Service, informerar och 
svarar på frågor enligt nedan: 
 
• Funktionen hemvaktmästare håller på att ses över. Det som erbjuds 

just nu är en fixartjänst där utbudet baseras på vad brukarna har för 
behov och möjligheter. Det viktigaste är att sysselsättningen skapar 
mening för dem. Detta skapar vissa begränsningar och funktionen 
ska inte ses som en vaktmästartjänst. Förvaltningen ser dock över 
möjligheten att lägga in fler kvalificerade arbetsuppgifter. 
Exempelvis finns ett behov att tillgodose förbyggande av fallolyckor. 
Det är viktigt at få till en lösning som är varaktig över tid. 

• Transport till och från daglig verksamhet. Joakim beklagar att 
informationen kring detta varit något otydlig från förvaltningens 
sida. Bakgrunden till att ändra transporten till och från arbetsresor 
var att det inte fanns en stabil organisation sett över lång tid. 
Kommunen kan ha en transportverksamhet men det ligger 
egentligen utanför LSS-området. Det blir ojämlikt om vissa grupper 
prioriteras framför andra. Om en viss grupp hänvisas till exempelvis 
färdtjänst bör då även denna grupp göra det. Det är aldrig positivt 
med extra kostnader, vilket dock andra också har. Västtrafik har den 
utrustning och kunskap som krävs för att tillhandahålla tjänsten. 
Det kommer hållas ett informationsmöte den 28 juni mellan kl. 17-
19. Information om lokal kommer senare. 

 
 

http://www.stromstad.se/
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KHR/KPR § 13 
Information från Socialförvaltningen 
 
Joakim Möller, verksamhetschef på Stöd och Service, informerar och 
svarar på frågor enligt nedan: 
 

• Återkoppling av trivsel på Udden – Enhetschef Anna-Lena 
Johansson meddelar att man arbetar med textil, konst och även 
teckningar från Mällby förskola för att höja trivseln. 

• Udden - När man ska till sjukhuset finns inte alltid någon 
anhörig som kan följa med, då finns bland annat anhörigstödet 
som kan bistå med hjälp. I övrigt gäller ansökan till 
biståndshandläggare om ledsagning där de gör bedömning och 
tar beslut. Karin Bemert fyller i att om man ska till sjukhus och 
inte kan klara det själv krävs ett intyg från det sjukhus man ska 
till. Då ansöker man om ledsagning via Biståndsenheten.  

• Pågående översyn av korttidsplatser avseende brukare med 
demens.  

• Hur går rekryteringen av demenssjuksköterska till Solbo och av 
personal i andra verksamheter? –Sommarrekryteringen är i sin 
slutfas men det saknas fortfarande tiotalet vikarier till 
verksamheterna. Vad gäller demenssjuksköterska har 
enhetschef för Solbohöjden i sitt uppdrag att vara ett 
metodstöd kring demens till övriga chefer inom 
Socialförvaltningen. Det finns idag ingen sökande till tjänsten. 

• Har ”Egon” kommit ut ur garaget och i bruk? –Egon 
(specialanpassad cykel) är i bruk på Solbogården och 
Solbohöjden och används flitigt så fort det är fint väder. Mycket 
uppskattat. En liknande cykel finns även på Beatebergsgården 
och är just nu på reparation för användning till sommaren. 
- Ansökning har gjorts för att även LSS-verksamheten ska få en 
anpassad cykel. 

• Foldern ”Hjälp hemma”, vem får den? – De som får foldern 
”Hjälp hemma” är de som är över 80 och 90 år i de 
hälsobefrämjande besök som sker av sjuksköterska i 
hemsjukvården. Foldern kommer även läggas ut på hemsidan. 
 

 

http://www.stromstad.se/
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• Väldigt mycket fokus på lokaler och migration. En treårsbudget 
har tagits fram för migration.  

• Lokaler, pågående ombyggnad av Fjällskivlingen. Vissa 
omflyttningar kommer ske.  

• Nya arbetskläder kommer innan midsommar. Kan medföra vissa 
logistiska problem.  

• Boendestödet har flyttat. 
• Mycket arbete med rutiner och riktlinjer. Även kvalitetslöften – 

alltså en viss mininivå, bättre än vad som krävs enligt lagen.  
• All personal har gått utbildning i gemensam omsorgsfilosofi. 
• Hjärtstartare på Udden – Hjärtstartarna är registrerade i ett 

nationellt register. De ska vara lätt tillgängliga. Det finns i 
sjukhusets lokaler men inget på Udden.  

• Jan Teuber, SPF, eftersöker besök från blodgivarbuss. 
Margaretha Fredriksson meddelar att förfrågningar gjorts.  

 
KHR/KPR § 14 
Ekonomisk rapport Socialförvaltningen 
Anna-Lena Carlsson, ordförande, rapporterar att det pågår ett intensivt 
arbete med budgeten för 2018. Enligt prognosen för 
Socialförvaltningen 2017 kommer det bli ett litet underskott. Dock har 
förvaltningen förhoppningar om att det ska kunna rättas till innan årets 
slut. 
 
KHR/KPR § 15 
Nya ärenden 
Kerstin Löfberg, SPF, undrar om Strömstads Kommun har någon plan 
för tillgänglighet. Jonas Andersson, tillgänglighetssamordnare, bjuds in 
till nästa sammanträde för att informera. 
 
Kerstin Löfberg, SPF, påpekar även att det är dålig kontakt mellan de 
boende på seniorboendet på Fredrikhaldsvägen. Kerstin efterfrågar fler 
organiserade aktiviteter som uppmuntrar till social kontakt. 
Socialförvaltningen tar med sig synpunkten och återkopplar vid nästa 
sammanträde. 
 
Mötet avslutas – KHR/KPR sammanträder i gen den 21 september 

 

http://www.stromstad.se/
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