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Sekreterare Lena Beltramin  
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KPR/KFR § 1 
Genomgång föregående protokoll 
 

Ordförande Pia Tysklind går igenom föregående protokoll. 
 
 
KPR/KFR § 2 
Frågor till Tekniska 
Frågor till Tekniska: 
 
Bänkar utefter promenadvägar 
T.ex. från Prästängen till Karlsgatan, brant backe. Tekniska meddelar att 
de ska ordna det. Cykelvägen bort mot Crawford. Långt från 
bostadsområden så inte lika säkert att det blir bänkar där. Skylta 
promenadvägar och soffor? Finns mycket soffor. Hade varit önskvärt 
med soffa från Coop till Kärleksudden, men dåligt med plats. Ulrik tar 
med sig frågan. 
 
Kärleksuddens toalett – vart tog den vägen? 
Ligger i budget för 2022. Den kommer att komma upp under nästa år, 
väster om Taxi. Gestaltningen kräver bygglov pga speciell miljö.  
 
Karlsgatan – när ska den renoveras? 
Svårt att ta sig fram med permobil, rullator och cykel. Kulturhistorisk 
gata så speciella regler styr. Kommer att renoveras i takt med att VA 
grävs ner. Första etappen 2022 Södertull till skolbacken. 
 
Boulebanorna behöver rustas upp 
Strömstadslokaler äger dem. 
 
Övrigt 
Snubblar när man går ut parken mot Skagerack, fasa av kanten. 
Skagerack tillhör Strömstadslokaler, parken är kommunens. 
 
Skeppsbroplatsen, ”badplatsen”, svårt att komma upp med elrullstol. 
Behöver avfasning där också. 
 

http://www.stromstad.se/
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KPR/KFR § 3 
Frågor till Socialförvaltningen  

 
Hemvaktmästare till äldre som bor hemma utan hemtjänst 
Hemvaktmästaren är igång för de som bor på SÄBO. Målet är att de som 
har hemtjänst också ska kunna erbjudas hemvaktmästare. 
Hemvaktmästaren ska utföra sysslor som innebär fallrisk, t.ex. byta 
lampor och gardiner. Frågan om de utan hemtjänst ska kunna anlita 
hemvaktmästaren måste utredas ur konkurrenshänseende. 
Hemvaktmästaren togs bort då målgruppen som skulle utföra sysslorna 
inte var lämpade för uppgifterna.  
 
Spisvakt till äldre som bor hemma utan hemtjänst 
Vilka är särskilt riskutsatta? 
Ålder är inte en riskfaktor i sig, utan alla som har svårt att uppfatta eller 
snabbt sätta sig i säkerhet vid en brand är särskilt riskutsatta. (Stärkt 
brandskydd för särskilt riskutsatta (msb.se) Personer som bor i ordinärt 
boende med funktionsnedsättning, rörelsenedsättningar, 
synnedsättningar, bor ensamma eller har medicinska faktorer som 
påverkar är riskutsatta. Det finns också personer som har ett beteende 
som ökar risken för brand. Av de som dör har många alkohol i blodet 
och minst en tredjedel av alla dödsbränder relaterar till rökning. 
(msb.se) 
 
Vad kan göras? 
MSB har tillsammans med Socialstyrelsen tagit fram en vägledning, en 
webbutbildning och annat stödmaterial till kommunerna. 
Genom att utreda frågan stärks brandskyddet för de personer som är 
särskilt riskutsatta i ordinärt boende. En grupp som Strömstad kommun 
idag inte arbetar aktivt med ur brandsäkerhetssynpunkt. 
 
Vad behövs? 
Uppdraget kring stärkt brandskydd för särskilt riskutsatta förutsätter ett 
samarbete och en samverkan mellan politiker och förvaltningar, 
Socialförvaltningen, Miljö och Byggförvaltningen, samt tjänstepersoner 
inom socialtjänsten, hälso- och sjukvården, räddningstjänsten. Det 
kommer också att krävas en samverkan med kommunala och privata 
fastighetsägare. 

http://www.stromstad.se/


 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 2 
Kommunala Pensionärsrådet och 
Kommunala Funkisrådet 
 
Sammanträdesdatum 
2021-12-17 

 

 

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 

 

Hur säker är läkemedelsrobot? 
Roboten signalerar och skickar ut en påse med läkemedel. Man måste 
signera ut påsen och om man inte gör det så går det larm. Roboten ger 
ökad självständighet för de som så önskar och bygger på brukarens egna 
vilja och förmåga. Utifrån andra kommuners erfarenheter är roboten 
mycket säker. Brukaren får själv välja om de vill ha besök eller använda 
sig av läkemedelsrobot. 
 
Vad händer med Samverkets och HSO:s lokaler? 
Dialog förs kring användningen av lokalen. Anhörigstödet har en person 
i lokalerna och boendestödet och personlig assistans flyttar in. Detta är 
en tillfällig lösning då de så småningom ska flytta till Mekanikern. 
Anhörigstödet har olika grupper och ska starta upp fler. 
Olika grupper utnyttjar lokalerna, t.ex. mammor med funktionshindrade 
barn, PROs stick- och sygrupp.  
HSO blir av med lokal att ha sin dokumentation i och kommer att 
erbjudas förråd till detta. HSO påtalar att deras förening i Tanum inte 
behöver betala lokalhyra då det handlar om ideellt arbete. 
Möte om lokalerna i början av januari. 
 
 
KPR/KFR § 4 
Frågor till kommunstyrelsen 
 
Något nytt om Ronden? 
Anropsstyrd trafik ska vara på plats mot slutet av 2022. Olyckligt att ett 
nytt system inte var på plats när det gamla avskaffades. Tror inte att 
Ronden kommer tillbaka men en lösning behövs. 

 
KPR/KFR § 5 
Remiss till Funkisrådet angående representanter från 
Synskadades Riksförbund 
 
Funkisrådet har inga synpunkter på detta. Kent Hansson tar med 
informationen tillbaka till kommunstyrelsen. 
 
 

http://www.stromstad.se/
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KPR/KFR § 6 
Dialog kring E-handel/matinköp 
 
Brukare med insatsen inköp ska kunna beställa online tillsammans med 
hemtjänstpersonal. Ta emot varor vid dörren, i vissa fall få hjälp att 
plocka in maten också. Avtal i mer organiserad form. Ska vi ha en eller 
flera handlare? Svårt med flera handlare. Är det att man bara får en 
handlare något som gör att det är ointressant? Handlar om 70 personer. 
Stor prisskillnad mellan butikerna. Prissättningen en parameter. 
Upphandling. Ekologiskt, transporter, förvaring osv. Vilka parametrar är 
viktiga för brukarna att ta med i en upphandling? 
Idag kommer personal hem till personalen och skriver inköpslista och 
handlar. Ofta felköp som måste bytas. 
Istället skulle personal komma hem med surfplatta och sitta tillsammans 
med brukaren och se produkter, erbjudanden, osv. Valfriheten 
begränsas med en handlare men samtidigt ökar det då du kan välja 
produkt på detaljnivå.  
Hur blir valet? Kan man fortfarande välja att personalen går i butiken? 
Förmodligen inte. Sällskap och social aktivitet. Kan säkert bli fantastiskt 
för brukarna.  
Tänkt att butikerna ska kunna leverera varorna.  
Brukarföreningarna får uppdrag att återkomma med synpunkter senast 
31 januari 2022. 
 
KPR/KFR § 7 
Representanter referensgrupp SÄBO Pilen 5 
 
Första träff i januari - februari 

Eva Pehrsson SPF 

Ella-Stina PRO 

Ytterligare två representanter önskvärt. 
 Lämna in namn senast i januari. 
 
 
 

http://www.stromstad.se/
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KPR/KFR § 8 
Information från nämndernas ledamöter 
 
Socialnämnden: 
Stor ökning av ärenden hos individ- och familjeomsorgen. Ökad 
arbetslöshet under pandemin. Bra arbete av arbetsmarknadskonsulenter 
för att matcha jobb. Många ärenden pga att vuxna och barn mår dåligt. 
Boendestödet fördubblas. Insatser ökar. 
 
Korttiden blir kvar på Udden. 
 
Jägaren, boende föll från balkong. IVO överlämnar kritik för att 
bemanningen inte är tillräcklig – måste ha bemanning på varje 
våningsplan. Budgetäskande för ökade personalkostnader. 
 
Gåva från Veckovis 3.000 kr till SÄBO till något trevligt ändamål. 
 
Initiativärende på nämnden ”Sköra äldres utsatthet” om omplacering av 
ovaccinerad personal. Nämnden avslog initiativärendet. Bedömning att 
upp till 10 % av de anställda inom omsorgen är ovaccinerade. 
Konsekvenser av att omflytta personal och svårt att lösa. Riskerar att få 
ta in vikarier – som är ovaccinerade. Detta får för stora effekter. 
Förvaltningen uppmuntrar till vaccination av personal, man använder 
skyddsutrustning osv. Strömstad kommer inte att kräva att personalen 
är vaccinerad.  
 
SÄBO på Pilen 5 är prio ett just nu och socialnämnden får bestämma 
renoveringsordningen för Jägaren och Beateberg. Köken renoveras just 
nu. Mat distribueras från Strömstiernaköket under renoveringarna 
Agnetha Kullberg slutar i Strömstad och börjar heltid i Tanum. Ny 
heltidstjänst som kostchef i Strömstad utlyst. 
 
Kommunstyrelsen 
Stödpaket till företag från Regeringen. Strömstad ligger på om detta. 
 
Bostäder, mkt på gång i Strömstad. På Hedelinska byggs 42 hyresrätter, 
Myren har börjat bygget av 156 lgh i första etappen, hyresrätter. Igår 
gavs bygglov för bygge på Magistern av 27 lgh i Strömstadsbyggens regi.  

http://www.stromstad.se/
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Filjestad Koster, komplicerad fråga. Skulle varit uppe i MBN igår. 
Återremiss till januari.  
 
Exploatörer bygga vid Capri/Källviken. Stora planer att bygga så mycket 
som möjligt och kommunen tycker att det får byggas försiktigt så att inte 
området förstörs. Kursgården behöver renoveras. Länsstyrelsen anser 
att området innehåller värdefull natur och bör bevaras som 
fritidsområde. Bostäder skulle täcka kostnader för renovering av 
kursgård var utbyggarens tanke.  
 
Arken vid Röd, trygghetsboende. Grannar motsätter sig att ha ett större 
bygge där som tar utsikten mot Strömsvattnet. Bygget går nog igenom 
trots detta. Elanläggningen inte i drift. Gräva ner kabeln.  
 
Fredrikshaldsvägen 18 bostadsrätter, stoppat upp under pandemin. 
Bygglovet har gått ut men det har sökt nytt.  
 
Lokstallets paviljong, baracken på utsidan, utdömd av 
arbetsmiljöhänsyn. Ny modul kommer under första halvan av nästa år. 
 
2021 ser bra ut ekonomiskt med tanke på statsbidrag. Amortera lån, 4 % 
35 mkr behövs. 31 mkr fanns att dela ut till verksamheter. 15 mkr till 
löneökningar. Pengar till socialnämnden och Etapp 2 Bojarskolan 4,5 
mkr, 600 000 KS för att fritidsgårdsverksamhet i Skee ska kunna 
fortsätta. 600 000 till tekniska för fördyrade material. 
Bra läge ekonomiskt i Strömstad jämfört med andra kommuner. 
Crusellska till salu. Detaljplan vandrarhem tillåtet nu. 
Plan för hur vi ska kunna få fram tillräckligt med ström till laddning av 
alla elbilar och elfärjans 16 tom batteri 2030. 2 kommunala laddplatser – 
kommunen får inte sälja el. Man jobbar med frågan. 
 
Strömstadbyggen ansöker om 10 mkr i investeringsbidrag. Ella-Stina 
tackar Strömstadsbyggen för stolarna i hissen. Bra med stol om hissen 
skulle stanna. 
 
Tekniska toalett kärleksudden medel omfördelade 1 mkr. Kommer 2022. 
 

http://www.stromstad.se/
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Gamla skjutbaneområdet. Fantastiskt område i skuggan av berget. 
Tanken är att det ska röjas för att skapa boulebana, grillplats, badplats. 
Området ska saneras för bly.  
 
Statliga medel till cykelvägar, det är inte kommunens vägar, men söka 
medel och ligga på. Vill man ha något är det ofta 50-50 kommun-stat. 
 
BUN 
 
Köket, lägesrapport. 
 
Utbildningsnivå, kompetensförsörja kommunen själv, från 2023 ska man 
kunna läsa till grundskolelärare i Strömstad i samarbete med Karlstads 
Universitet. 
 
Fördubblat antalet studerande på vuxenutbildning, Normalt 3 terminer 
till USK. Tillsammans med SFI tar det 5 terminer till USK om man ej har 
svenska som modersmål. Många sökande.  
 
Skolor i behov nybyggnad/renovera/bygga ut men bättre än andra 
kommuner när man jämför. Vi har inte råd med alla renoveringar det 
finns önskemål om. Måste prioritera. Många nybyggda förskolor i 
kommunen. Det börjar minska med barn i förskolorna dessutom. 
Förskoleboomen hamnar i skolan nu. 
 
Skee skola – läget har lugnat ner sig. 
 
Strömstierna är inte riktigt så lugnt, men rektorerna inte så bekymrade. 
Tufft för sjuor på hösten. Florerar mycket narkotika. Hur många har 
suttit hemma under pandemin? Hur mår de? BUN kan bara fråga 
skolorna ”Vad behöver ni hjälp med?” och inte direktstyra.  
 
Nedstängning Bojarskolan pga Covid.  
 
Polisen besök KS möte i december. Nyckelpersoner inom 
narkotikaförsäljning fängslade så situationen har lugnat sig på skolorna. 
Sökningar med polishundar på Strömstierna och gymnasiet. Senaste 
kontrollen ingen markering från hundarna. Bra samarbete med 
socialtjänst och skola. 

http://www.stromstad.se/
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KPR/KFR § 9 
Övriga frågor 

Deadline protokoll 2 veckor 

Mötesdatum. 

    
 

http://www.stromstad.se/
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