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sammanträdestid 
 

Kommunstyrelsesalen 
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Ordinarie ledamöter Anna-Lena Carlsson, Ordförande 
Britt-Marie Winberg, Vice ordf. 
Margareta Fredriksson, KS 
Birgitta Laugmo, SN 
Rolf Rask TN 
Bengt Bivrin MBN 
Ingalill Klinghammer-Elfving PRO 
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Jan Teuber, SPF 
Eva Pehrsson SPF 
Barbro Nilsson, SPF   
Ulla Andersson PRO 
Anna Mattsson DHR 
Ulla Åsberg, KHR 
Stefan Hansson, KHR 
 

Närvarande ersättare Kerstin Löfberg, SPF  
Märta Blomqvist HSO 
Eva Johansson, HSO 

  

Övriga deltagare 
 

Lena Beltramin, Sekreterare 
Karin Bemert, Enhetschef Rehab och Hemsjukvården 
Marcus Pettersson utvecklingsstrateg 
Suzanne Kinghed, Kvalitetscontroller  
Terese Lomgård 
  

Justeringens  
plats och tid 
 

Stadshuset 

Sekreterare Lena Beltramin  
  

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

Anna-Lena Carlsson 
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 ......................................................................................................................................................  
Eva Pehrson 
 
 
 ......................................................................................................................................................  
Märta Blomqvist 
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Kommunala handikapp- och pensionärsråden utser 
Eva Pehrson och Märta Blomqvist att jämte ordförande justera dagens 
protokoll. 
 
 
KPR/KHR § 1 
Genomgång av föregående protokoll och ej åtgärdade 
ärenden  
 

Ordförande Anna-Lena Carlsson går igenom föregående protokoll 
daterat 7 december 2017.  
 
 
KPR/KHR § 2 
Information från nämndernas ledamöter 

 
Miljö- och byggnämnden (MBN) 
Information av Bengt Bivrin, MBN: 
 

• MBN har gjort Överskott mot budget: 1,6 milj. kr. Orsaker: Lägre 
personalkostnader pga av vakanser och deltid, lägre 
kapitalkostnader pga försenad investering. 

• Nytt verksamhetssystem har införts under året. Snabbare och 
säkrare handläggning. Digitalisering: har underlättats av att alla 
administratörer inom förvaltningen samlats på en avdelning. 
Cirka 1500 beslut har fattats, de flesta på delegation. Utöver det 
har Miljö- och hälsoskyddsavdelningen handlagt runt 1000 
ärenden, Det omfattar tillstånd, anmälan, externa remisser, 
tillsyn och rapportering, enkäter och dylikt från andra 
myndigheter. 

• Stora utmaningen: Personalomsättningen på alla avdelningar är 
fortsatt stor. 

- Inte pga otrivsel. 
- Flyttar pga: pendling jobbigt, familjeskäl, karriärsteg. 

Samma problem som andra förvaltningar. 
 

http://www.stromstad.se/
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• Miljö- och hälsa: Glömmer vi ofta bort - pratar mest om 
detaljplaner. 

- Miljöskydd:  
 Arbetar med ny dagvattenpolicy (förbättra 

omhändertagandet). 
 Ett flertal omfattande nedskräpningsärenden har 

handlagts.  
- Hälsoskydd: 

 Mätningar av tungmetaller och andra kemiska 
ämnen i mark och material på utegårdar 
till  förskolor har genomförts. Detta föranledde 
behov av åtgärder på de flesta utegårdarna.  

 Påbörjat tillsyn av rökfria miljöer, företrädesvis på 
skolor.  

 Provköp av tobak och folköl har genomförts på 83 
stycken verksamheter för att kontrollera 
att åldersgränsen för köp efterlevs. God 
efterlevnad. 

 Dricksvattenfrågan på Koster har under året varit 
mycket aktuell och tar mycket resurser.  

- Livsmedelskontroll. Framför allt restauranger och 
livsmedelshandeln. 
 På flera anläggningar har underhållet varit 

eftersatt så att underhållsplaner har begärts in.  
 Det har också varit brister i märkning och 

spårbarhet på flera ställen. Några av dessa 
ärenden har  tagit extra mycket tid i anspråk. Ett 
av ärendena ledde till beslut om föreläggande 
med vite.  

- Alkoholhandläggning: 54 inspektioner har utförts och 41 
tillstånd har meddelats. Önskvärt att hinna med fler 
inspektioner. 

- Naturvård: en handläggare föräldraledig och slutade 
sedan. Ny kommunekolog nu på plats.  
 60 strandskyddsdispenser har handlagts. 
 Tillsyn har utförts på de kommunala 

naturreservaten.  Nya informationsskyltar för 
reservatet Capri har tagits fram.  

http://www.stromstad.se/
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•  Planverksamhet: Huvudfokus har varit Canning och Myren. En 
femtedel av resurserna har också stöttat 
kommunledningsförvaltningen med arbetet med FÖP Centrum-
Skee. Flera andra planarbeten pågår också. Vi hoppas inom kort 
bli klara med Lilla Åseröd-planen (130 bostäder). 

•  Bygg: Stabil personalstyrka under större delen av året innebar 
att handläggningstiderna gick ner till 5 veckor under hösten och 
resurser kunde avdelas till gamla tillsynsärenden. Tyvärr har året 
börjat med många avgångar. 

• Räddningstjänst. Stora problem med att rekrytera och behålla 
deltidsbrandmän. Ger större press på dem vi har och höjer 
kostnaderna. 

 Larmas ut på hjärtstopp i väntan på ambulans. 23 st 
under 2017, varav 5 st innebar räddat liv. 

 391 larm, färre än 2016 men flerårstrenden är ökande. 
Trafikolyckor och automatlarm utgör en stor andel. 

 Ny stegbil levererades i december och ett nytt 
förstainsatsfordon har också tagits i tjänst. 

 
 

Kommunstyrelsen (KS) 
Margareta Fredriksson, KS, informerar: 
 

• Frågan om huruvida kommunen kunde dela ut broddar till de 
äldre togs upp på folkhälsorådets förra möte men pga 
likställighetsprincipen som innebär att man inte får 
särbehandla invånare över 65 år så låter detta sig inte göras. 
PRO/SPF får istället försöka hitta sponsorer. 

• Seniorkort Västtrafik – avgiften om 100 kr för kort tas bort 25 
maj pga ny personuppgiftslag som inte tillåter lagring av namn 
och adress. 

• Folkhälsopris delas ut i maj/juni. Meddela Terése Lomgård om 
ni vill nominera kandidater. 

• Föreningarna inbjuds att komma och informera i 
folkhälsorådet. 

• Beslut i KS angående multifunktionellt kök. Man fokuserar på 
matens kvalitet och minskat svinn. Strömstads lokaler får 
uppdraget att projektera multifunktionellt kök i Mekanikern. 

http://www.stromstad.se/
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Genom att leverera mat som färdiglagas i respektive 
mottagningskök så ska svinnet minskas och kvalité och 
näringsinnehåll bibehållas.  

• Vårdgrupp inom kommunen med representanter från alla 
partier. Möte Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Strömstad har 
vuxit så pass att vi numer räknas som tätort och då minskar 
stödet med 1,8 mkr. Capio får 600 tkr mindre och Bohuslinden 
1,2 mkr mindre. Risk för uppsägningar pga detta. Strömstad 
hyser ca 60 000 invånare på sommaren mot 13 000 på vintern. 

 
Inga representanter från BUN deltog. 
 
 
KPR/KHR § 3 
Information från Socialförvaltningen  
POSOM-grupp (psykosocialt omhändertagande) 
Kommunerna är skyldiga att ha en POSOM-grupp. Under 2017 slogs 
POSOM-grupperna Tanum och Strömstad samman då båda 
kommunerna såg tydliga samordningsvinster i att arbeta 
kommunöverskridande. POSOM-gruppen ska ge krisstöd om och när 
det händer något där ordinarie verksamhetsresurser inte räcker till. 
POSOM inkallas av räddningstjänst eller polis. Syftet är att ge krisstöd 
eller upprätta samlingslokal eller liknande. Samarbete mellan 
kommunen, polis, svenska kyrkan, räddningstjänst, socialtjänst och 
skola. En ny gemensam handlingsplan håller på att tas fram. 
 
 
KPR/KHR § 4 
Ekonomisk rapport från Socialförvaltningen 
Anna-Lena Carlsson, ordförande i Socialnämnden, informerar om 
budget för 2018 samt om utfall för 2017.  
 
 
KPR/KHR § 5 
Biståndshandläggning ärendegång och 
informationsöverföring 
Enhetschef bistånd Johanna Rydiander informerar om 
biståndshandläggning.  

http://www.stromstad.se/
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4 st handläggare jobbar med bistånd till äldre. När behov i vardagen 
uppstår tar man kontakt med handläggare och gör en ansökan. 
Utredning påbörjas där man ser på behoven och om de eventuellt kan 
lösas på annat sätt. När utredningen är färdig fattas beslut. Ett 
dokument går till den verksamhet som ska utföra insatsen, ett beslut 
skickas hem till den enskilde. Om man inte är nöjd med beslutet får 
man hjälp att överklaga. Efter en tid görs en uppföljning för att se att 
insatsen fungerar som tänkt. Genomförandeplan upprättas av 
utförare tillsammans med den enskilde. Allt dokumenteras. 
Om beslut ej verkställs inom 3 månader blir detta rapporterat till 
Inspektionen för vård och omsorg – IVO. 
 
 
KPR/KHR § 6 
Måltidsutredning/kostpolicy 
Kostchef Agneta Kullberg informerar: 
Framtidens kök. Utredning som har sett över måltidsorganisationen i 
kommunen utifrån 2 förslag från politiken. Flera av köken är gamla – 
det yngsta, Beateberg, är 25 år gammalt. Man tog ett inriktningsbeslut 
där man föreslog ett multifunktionellt kök. Beslut är fattat i 
kommunstyrelsen och ska upp till kommunfullmäktige för beslut den 
27 mars. 
Man har ett mål om att servera 27 % ekologiskt producerad mat och 
under 2017 nådde man målet då man hamnade på 28 %. 
 
Fråga om man kan få mer än en matleverans om dagen: endast om 
det handlar om kyld mat. Portionsstorlekarna följer 
rekommendationer och normer, men det finns alltid en möjlighet att 
föra en dialog.  
 
Kostpolicyn är nyligen reviderad, liksom handlingsplanen. Den 
tydliggör och täcker alla områden. Man har matråd på alla boenden. 
Möjligheter finns att få s.k. önskekost, dvs att om man inte gillar en 
speciell matvara så ska man kunna få något annat istället.  
 
Matsvinn jobbar man ständigt med. Mat som varit ute på avdelning 
måste kasseras. En del går till mindre komposter men får inte lämnas 
till lantbruk då jordbruksverkets lagar och regler är för strikta. 

http://www.stromstad.se/
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KPR/KHR § 7 
Titulatur och kompetens 
Utvecklingsstrateg Marcus Pettersson informerar om arbetet kring 
titulatur och kompetens som syftar till att få nationellt lika titlar och 
tydliga kompetenskrav. 
 
 
KPR/KHR § 8 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 
Suzanne Kinghed, kvalitetscontroller, redovisar resultatet från den 
senaste undersökningen av Vad tycker de äldre om äldreomsorgen – 
ordinärt boende” avseende hemtjänst. 
 
 
KPR/KHR § 9 
Tandvårdskort 
Lena Olsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om 
tandvård. 
N-tandvård: nödvändig tandvård och munhälsobedömning. 
F-tandvård: Ett antal olika diagnoser gällande funktionsnedsättning. 
Läkarintyg krävs. 
S-tandvård: tandproblem som uppstår till följd av en 
sjukvårdsbehandling. Läkarintyg krävs. 
Gemensamt för de 3 är att man betalar 100 kr per gång som ingår i 
högkostnadsskyddet. 
 
 
KPR/KHR § 10 
Diverse 
Utegymmet på Kärleksudden – trasiga skyltar. Meddela Tekniska så 
åtgärdar de skyltarna. 
 
Trygghetsvandringar – noterat intresse att delta 
 
Hemvaktmästare och daglig verksamhet – inbjudan till diskussion från 
Joakim Möller kommer att gå ut till berörda organisationer. 

http://www.stromstad.se/
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KPR/KHR § 11 
Nya ärenden 
Placering nytt SÄBO? Det är inte beslutat var det nya särskilda 
boendet ska byggas. I detaljplan för Mellby gård har möjlighet för 
eventuellt framtida SÄBO lagts in. Studiebesök i Grästorp och Götene 
den 4 juni. 2 representanter från KPR respektive KHR kommer att få 
möjlighet att delta. 
 
Protokollen för pensionärssamråd med hälso- och sjukvårdsnämnd 
norra, HSNN, finns på VG-regionens hemsida. 
 
 
 
 
Mötet avslutas – KHR/KPR sammanträder igen den 7 juni 2018 
Beredning 24 maj kl 15:00 i Hamnkapten Hallberg   

 

http://www.stromstad.se/
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