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Kommunala handikapp- och pensionärsråden utser 
Eva Johansson HSO, och Jan Teuber, SPF, att jämte ordförande justera 
dagens protokoll. 
 
 
KHR/KPR § 16 
Genomgång av föregående protokoll och ej åtgärdade 
ärenden  
 

Ordförande Anna-Lena Carlsson går igenom föregående protokoll 
daterat till den 9 juni 2017. Tillgänglighetssamordnare Jonas Andersson 
är inbokad till rådets sammanträde den 7 december. Då kommer även 
återkoppling på frågan om handikappanpassning på Strömstads 
ridklubbar. 
 
 
KHR/KPR § 17 
Information från nämndernas ledamöter 
Tekniska Nämnden (TN) 
Rolf Rask, TN, informerar och svarar på frågor enligt nedan: 
 

• Strandpromenaden – Cykling är inte och kommer inte vara 
tillåtet, hundar kommer inte förbjudas. Det är tillåtet att leda 
cykeln. Frågan om fler förbudsskyltar mot cykling har varit uppe 
för diskussion, inget beslut har dock fattats.   

• Fler soffor på stan – Det ligger inte med i planen men Rolf tar 
med sig förfrågningen till nämnd och förvaltning. Det som 
bestämts är att det ska sättas upp fler soffor längs Kärleksstigen.  

• Det pågår en utredning för att öka tryggheten i kommunen och i 
den är belysning en del. Representanter för rådet kan vara med 
och påverka genom att delta i den årliga trygghetsvandringen. 
För mer information, kontakta kommunens folkhälsostrateg. 

• Hiss för båtar och funktionshindrade – Utredning pågår. Det 
återstår att välja lämplig hamn/brygga. Ej bestämt när det ska 
vara färdigt. 

• Rondellen vid Hålkedalen mot Uddevallavägen – Pga att det är 
70-väg är obevakade övergångsställen inte tillåtna.  

http://www.stromstad.se/
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Kommunstyrelsen (KS) 
Margareta Fredriksson, KS, informerar och svarar på frågor enligt nedan: 
 

• Vårdgruppen - Det finns en vårdgrupp som arbetar för att försöka 
påverka de regionala beslut som berör hälso- och sjukvård för 
kommunens invånare. I gruppen finns en politiker från varje parti 
representerad. Fortsatt strävan efter en tryggare vård, dygnet 
runt, i Strömstad. 

• Budgettider - Alla förvaltningar har lämnat in sina budgetförslag. 
KF tar slutgiltigt beslut senare i år. Även om det ibland kan låta 
som att kommunen går dåligt ekonomiskt så gör förvaltningarna 
ett väldigt bra arbete och det är sällan de inte håller sig inom 
budget. 

• Inför byggandet av nytt särskilt boende presenterar olika 
byggföretag förslag på hur boendet kan se ut. Vid eventuella 
studiebesök kommer representanter från KHR/KPR bjudas in.  

• Blodbuss – Det finns tillräckligt med blod i sjukvårdens reserver 
just nu och därmed är det inte aktuellt med någon blodbuss till 
Strömstad. 

• Det pågår ett arbete med att minska biltrafiken i centrum. En 
utökning av P-bussarnas turer kan komma att bli en del av 
planen.  

• Den 3 november återigen dags för Strömstad in Light. Fokus på 
belysning, en del kommer vara att vissa stråk får tillfällig 
belysning i syfte att demonstrera hur det skulle kunna se ut.  

• 5 oktober kommer Barbro Westerholm till Stadshuset och 
föreläser på temat ”Årsrika människor som en resurs”  

• För andra året i rad har drogvaneundersökning på högstadiet och 
gymnasiet genomförts. Flera politiker har varit ute och träffat 
ungdomar och de upplever en överlag positiv inställning till 
undersökningen.   

   
 
 
 
 
 
 

http://www.stromstad.se/
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Socialnämnden (SN) 
Anna-Lena Carlsson, SN, informerar och svarar på frågor enligt nedan: 
 

• Mycket arbete med mål och budget. Arbetet startade redan i 
maj med målarbete. Det är viktigt att nämndens mål går att 
koppla till KFs övergripande mål.  

• Handlingsplan integration – I fjol antogs kommunens 
handlingsplan för arbete med integration. Socialförvaltningen är 
ansvarig för handlingsplanen men den berör hela kommunen. 

• Socialnämnden har antagit nya riktlinjer för hantering av privata 
medel i Socialförvaltningens verksamheter. Det är en viktig del i 
att skapa en trygg och rättssäker hantering. 

• Under hösten kommer det göras en analys av förvaltningens 
sjukskrivningstal. Det är viktigt att förvaltningen har attraktiva 
arbetsplatser som främjar hälsa och frisknärvaro.  

• Det är mycket som händer kring de olika grupper av nyanlända 
som under de senaste åren kommit till Strömstad. Crusellska, 
som tidigare var ett HVB, kommer ställas om till ett stödboende. 
Förändringen görs för att många av kommunens 
ensamkommande ungdomar fyllt 18 år och har nu mindre 
behov av den omsorg och uppsikt som finns på ett HVB. För 
asylsökande ungdomar som fyller 18 år men som saknar 
uppehållstillstånd övergår ansvaret till Migrationsverket. Varje 
individ kan ansöka om att få bo kvar i Strömstad och det görs då 
en individuell prövning. En viktig del av integration är 
sysselsättning och det har alla ungdomar som velat kunna få 
under sommaren, antingen genom arbete eller i form av praktik. 

 
 
Inga representanter från Miljö- och Byggnämnden och Barn- och 
utbildningsnämnden deltog.  
 
 
 
 
 

http://www.stromstad.se/
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KHR/KPR § 18 
Information från Socialförvaltningen  
 
Karin Bemert, enhetschef för kommunal hälso- och sjukvård och rehab, 
informerar och svarar på frågor om aktuella händelser i 
Socialförvaltningen: 
 

• Med anledning av frågor om ökad utbildning för personal som 
arbetar med människor som har diabetes - För att personal ska 
få lov att utöva diabetesvård krävs att de har delegation, vilket 
även innebär att de har eller får utbildning på området. För 
övrig personal som, skulle kunna ha nytta av att kunna 
identifiera enklare symptom eller liknande, är graden av 
utbildning varierande. Det är upp till respektive enhetschef att 
avgöra vilken typ av utbildning hen anser att personalen 
behöver och vad det finns utrymme till. I dagsläget finns inte 
diabetes med som en del i den generella utbildningen för 
vårdpersonal men det kan komma att förändras om man ser att 
det finns ett behov för det. Förvaltningen tar med sig 
synpunkter om att information kring diabetes behöver bli mer 
lättillgänglig, inte att det ska vara upp till varje individ att söka 
upp den. Läs mer om olika typer av utbildningar kring diabetes 
här:  

- https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kun
skapsstyrningnationellaprogramrad/diabetesvard/webbutbildning
aldre.5356.html  

- http://www.insulin.se 
- http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/behandlingsstrategi-typ-1-

diabetes.html 
- http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/behandlingsstrategi-typ-2-

diabetes.html 
• Anhörigstödet håller på att ses över och utvecklas. Nytt redan 

nu är att avlösarservice bara kan erhållas genom biståndsbeslut. 
Under hösten kommer olika lösningar ses över, bland annat 
möjligheten att samverka med fler aktörer inom kommunen. 
Det hela kommer mynna ut i en treårsplan för anhörigstödet.  

• De aktivitetsombud som finns på några av kommunens 
äldreboenden är finansierade av särskilda medel från 

http://www.stromstad.se/
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kunskapsstyrningnationellaprogramrad/diabetesvard/webbutbildningaldre.5356.html
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kunskapsstyrningnationellaprogramrad/diabetesvard/webbutbildningaldre.5356.html
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/kunskapsstyrningnationellaprogramrad/diabetesvard/webbutbildningaldre.5356.html
http://www.insulin.se/
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/behandlingsstrategi-typ-1-diabetes.html
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/behandlingsstrategi-typ-1-diabetes.html
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/behandlingsstrategi-typ-2-diabetes.html
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/behandlingsstrategi-typ-2-diabetes.html
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Socialstyrelsen. Det är alltså inte en aktivitet som belastar 
personal från den ordinarie verksamheten. 

• Det finns idag ingen jourhavande biståndshandläggare. Det är 
väldigt få kommuner som har den typen av service. Anna-Lena 
tar med sig frågan till nämnden. 

• Under hösten kommer rätten till heltid utvärderas. Rätten till 
heltid innebär att alla anställda ska kunna gå upp i tjänst, upp till 
heltid, om de önskar. Uppgång i tjänst har i många fall förlagts 
på andra enheter än den anställdes ordinarie vilket medfört att 
bemanningsprocessen blivit mer kostnadseffektiv.  

• Sommaren har fungerat bra. Som vanligt har det varit väldigt 
många vikarier och de har, enligt enkätsvar som lämnas vid 
avslutad anställning, varit nöjda med sina arbetsplatser och de 
flesta anger att de kan tänka sig att komma tillbaka i framtiden.  

 
 
KHR/KPR § 19 
Ekonomisk rapport från Socialförvaltningen 
Anna-Lena Carlsson, ordförande i Socialnämnden, informerar om 
delårsbokslutet per den 31 augusti. Som prognosen ser ut nu kommer 
förvaltningen göra ett underskott på ca 1 mnkr vilket är en positiv 
utveckling jämfört med tidigare prognoser. I samband med pågående 
budgetprocess har Socialnämnden lämnat ett förslag på en 
treårsbudget specifikt för integrationsområdet.   
 
KHR/KPR § 20 
Strömstads kommuns folkhälsoarbete 
Terése Lomgård, kommunens folkhälsostrateg, informerar om 
kommunens arbete med folkhälsa och redogör för Folkhälsorådets 
uppgifter. 
 
KHR/KPR § 21 
Nya ärenden/Övrig information 
Information om den pågående måltidsutredningen efterfrågas. 
Återkoppling kommer, om möjligt, vid nästa sammanträde.  
 
 
Mötet avslutas – KHR/KPR sammanträder igen den 7 december 

http://www.stromstad.se/
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