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KPR/KFR § 1 
Val av justerare 
Råden bestämmer att inte justera protokollen i fortsättningen, då det 
inte är beslutsprotokoll, utan att istället göra en genomgång och 
eventuella justeringar på följande möte. 
 
 
KPR/KFR § 2 
Genomgång föregående protokoll 
 

Ordförande Pia Tysklind går igenom föregående protokoll. 
 
 
KPR/KFR § 3 
Trygghetslarm information 
Monica Hassling informerar om trygghetslarm. Trygghetslarm är ett 
biståndsbeslut och kostar 278 kr/mån. Det krävs inte längre fast telefon 
för att få larm. Det fungerar även med fiber för larm, men då krävs ett 
aktivt abonnemang. Man får ett lås på dörren som personalen kan låsa 
upp med sina arbetsmobiler och det förs loggar över vem som öppnat. 
Utöver det så har man även nyckel om telefonerna inte skulle fungera. 
Alla trygghetslarm går till Tunstall i Örebro. Larmen fungerar endast i 
bostaden och inom ca 50-100m radie därifrån. Man för statistik över 
larmen varje månad. 1500 larm går till Tunstall, men ca 75 % av alla larm 
stannar hos Tunstall. Det är misstagslarm eller ”sociala larm”, att man 
bara behöver prata med någon. När det gäller tysta larm utan att man 
får pratat med den som larmat, så ringer man anhöriga och sedan 
skickas personal ut och kollar. Nummer som ringer upp börjar på 019 – 
viktigt att svara! Batterier i larmen kontrolleras regelbundet. Larmen är 
personliga och kan inte användas om någon annan i hushållet behöver 
hjälp. Om larmet kommer till Tunstall och det är akut så har Tunstall 
rutiner för att larma 112 och hemsjukvård. 
 
Vid strömavbrott klarar larmapparaten 72 timmar på sitt batteri. Man 
ska inte flytta larmet utan att kontakta personal då det kan påverka 
signalstyrka. Det finns åskskydd i larmen så de behöver inte dras ut vid 
åska. Man har ca 300 larm i Strömstad. Responstid max 5 min till kontakt 
med Tunstall. Inställelsetid inom 1 tim beroende på var personal 

http://www.stromstad.se/


 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sida 4 
Kommunala Pensionärsrådet och 
Kommunala Funkisrådet 
 
Sammanträdesdatum 
2020-02-07 

 

 

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 

 

befinner sig i området. Man rekommenderar att brukarna gör testlarm 
då och då. 
 
 
KPR/KFR § 4 
Digital teknik 
Kommunen testar just nu smart dusch med förinställt program, smarta 
toalettsitsar (uppvärmd sits, spolar och torkar) och virtuella glasögon 
(ger upplevelse av att vara i olika miljöer t.ex. på en skogspromenad eller 
båttur – massor med olika filmer). VR-glasögon tillför glädje och aktivitet 
att kunna uppleva även om man är förhindrad att komma ut och har 
svårt att röra sig. Robotkatter ger en lugnande effekt vilket indirekt även 
kan påverka omgivningen positivt. Bra på demensboende, de digitala 
katterna tål lite tuffare tag.  Digital tillsyn testas på Össbygården. 3-D 
kamera som tar stillbilder. Larmet går när något oförutsett inträffar i 
rummet. Då kan personal logga in sig och se vad som har hänt. Ser en 
bild men personen är avidentifierad. Man kan även få se oidentifierad 
bild men dessa loggas alltid. 
På individ- och familjeenheten är det tre personal som testar 
taligenkänning. Digitala signeringslistor och mobil dokumentation införs i 
början på mars. En stor del av avvikelser handlar om läkemedel som inte 
getts i rätt tid eller att brukaren inte vill ha sin medicin. Dessa samlas in 
en gång i månaden och återkopplingen tar tid. Digital dokumentation 
sker omgående och ansvarig SSK får besked. Digitala medicinskåp loggar 
vilken personal som öppnat skåpet. 
 
I Norge har man vid försök klarat att reducera kostnader upp till 25 % 
och personalen får tid att fokusera på mer konkreta uppgifter och 
sjukskrivning går ned. Snart 1 miljon äldre i Sverige, vilket innebär att var 
tredje gymnasieelev måste välja välfärd för att klara av mängden. Vi 
behöver hitta andra lösningar. Se på Eda kommun som exempel. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stromstad.se/
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KPR/KFR § 5 
Information från biblioteket 
För de som har svårt att ta sig till biblioteket så erbjuder kommunen 
”Boken kommer” där biblioteket samlar ihop böcker och skickar hem till 
läsaren. Personal från Solbacken levererar hem böckerna. Kostnadsfritt 
för den enskilde. Man kan ha tjänsten året runt eller tillfälligt, om man 
t.ex. är hemma sjuk eller skadad. Biblioteket erbjuder anpassade media 
så att det finns något för de som har svårt att läsa vanliga böcker. 
Utgivningen av lättlästa böcker har ökat på senare år då det är många 
som inte kan läsa svenska så bra. En del böcker skrivs om som lättläst, 
andra skrivs endast som lättläst. Dyslexi ökar bland ungdomar. Det finns 
också storstilsböcker med större och kraftigare text. Talböcker är endast 
för de med läsnedsättning. En tryckt bok anpassad för synskadade, 
rörelshindrade el utvecklingsstörning, läs- och skrivsvårigheter, 
hjärnskada osv. Andra kan lyssna på ljudböcker. Daisyspelare kan man få 
från syncentralen i Vänersborg om man är synskadad, annars får man 
köpa den själv. Det går att få låna spelare på begränsad tid för att se om 
det är något man har användning för. Går också att ha en app på 
surfplatta eller telefon men äldre vill gärna ha en spelare. MTM – 
myndigheten för statliga medier. Man kan ladda ner ljudböcker från 
biblioteket (gräns på 5 i månaden). Biblioteket kan ge Legimus (som läser 
in talböcker) förslag på böcker som man önskar få inläst. Finns många 
olika önskemål och har man tur blir förslagen inlästa. Finns även inläst 
på andra språk, men begränsat utbud. När filialer och bokbuss lades ned 
för 20 år sedan så missade man läsare ute på landsbygden som inte 
kunde ta sig till biblioteket. Finns en depå på korttidsboendet.  
Bokkompisar är för ungdomar med lättare funktionsnedsättning som 
möts varje onsdag och får högläsning ur en bok – mycket uppskattat!  
 
 
KPR/KFR § 6 
Brukarundersökningar  
 

Suzanne Kinghed informerar om resultatet av brukarundersökningar 
inom socialförvaltningens verksamhetsområde. Socialstyrelsen gör 
undersökningarna nationellt i hela landet. Suz visar siffror från särskilt 
boende och hemtjänst. Hemtjänsten ligger i topp i Sverige vad det gäller 
nöjdhet med 100 % nöjda brukare. Vi har ett fantastiskt bra resultat som 

http://www.stromstad.se/
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vi ska vara stolta över. Inom IFOs område ligger Strömstad ungefär i nivå 
med genomsnittet. LSS ligger över genomsnittet. Boendestöd SoL är ett 
fokusområde vi måste jobba vidare med då Strömstad hamnar under 
genomsnittet. 
 
 
KPR/KFR § 7 
Information från MAS – medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Vad är på gång framåt? Lena Olsson, MAS, informerar. 
 

• God och nära vård – klar våren 2020 
• Handlingsplan demens, patientsäkerhet, stroke 
• Kunskapsstyrning – samverkan mellan vårdgivare 
• Nationell läkemedelslista 

 
 
KPR/KFR § 8 
Information från nämnderna 
Kent Hansson, kommunstyrelsen: 
Många övergripande svåra frågor att ta i, bl.a. frågan om särskilt 
boende. Man planerar för ett boende med totalt 60 platser (Jägaren ska 
ingå med ca 30 platser). Detaljplanerna tar tid. Två alternativ, Myren 
(Myrvold), och området ovanför Ånneröds förskola (Skanska). Skanska 
har lång erfarenhet av att bygga särskilda boenden. Tomten på Myren 
har begränsat uteområde och man får bygga på höjden. Ånneröd större 
tomt och bättre uteområden. Lag om offentlig upphandling styr - LOU. 
Privat aktör kräver avtal innan vilket LOU inte tillåter. Jobbar nu med 
omvänd upphandling och tar fram ett upphandlingsunderlag. Några 
partier tycker att sjukhuset ska köpas och då kan man se på möjligheten 
att bygga om delar av den till äldreboende. Fantastisk utsikt, 
centrumnära, finns utemiljö mellan gamla och nya byggnaden som går 
att göra bra. Process som tar ett par månader innan beslut fattas om 
köp. Det finns många åsikter och vissa partier är emot ett eventuellt köp. 
Man kommer att sätta igång upphandling enligt planerna och blir det 
köp av sjukhuset får man avbryta upphandlingen. 
 

http://www.stromstad.se/
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Strömstadbyggen och socialnämnden är överens köken. Jägaren ska laga 
maten inkl. middag i eget kök.  
Frågor om ridklubben och en handikapplift på rampen. Kent tar med sig 
frågan vidare och återkommer. 
 
Portabel hörselslinga som kommunen köpt in som vi borde använda på 
mötena. Vi kollar med kommuncenter. 
 
Tekniska nämnden, Tore Lomgård 
Stora investeringar, färjeläget och Österöd. Österöd börjar bli färdigt. 
Färjeläget behövde pålas mer än man tänkt då berggrunden visat sig 
vara porös. Rederierna tar kostnaderna enligt avtal. 
Från 1 januari 2021 skärps lagen om kommunernas ansvar att ta hand 
om sopor. Mer sortering i hushållet, upp till 6 olika påsar.  
Investerat inom VA för framtiden.  
Flytt av ankaret lett till skriverier. 
Lösa gatstenar på Västra Klevgatan där polisen kör in.  
 
Socialnämnden, Pia Tysklind 
På gång under 2020: rekrytering av ny förvaltningschef. 3 kandidater 
intervjuas i februari. 
Kösituationen ser bättre ut. 
Förra året pratade man om hälsosamma scheman men nu pratar vi om 
hållbara scheman. Även omsorgspersonal som jobbar heltid måste få tid 
till återhämtning. Samtidiga effektiviseringskrav har inneburit att man 
fått implementera det tidigare än planerat, något som inte varit 
optimalt, men det kommer att bli bra på sikt. Socialtjänsten sitter nu 
samlat i Samverkanshuset. Bygger säkra slussar med tanke på hot. 
Arbetsförmedlingens stängning har lett till lite omorganisationer och 
verksamhetschefer har fått byta några ansvarsområden sinsemellan. 
Sjukskrivningstalen jobbar med och har fått hjälp från HR-avdelningen. 
Nationellt problem men förhoppningsvis leder nya scheman till en bättre 
situation.  
 
KPR/KFR § 9 
Övriga frågor 
Synpunkter till KS från Barbro Nilsson. Bland annat för korta möten, att 
mötet i december blev inställt och att man upplevde att kommunen inte 

http://www.stromstad.se/
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tog råden på allvar. Kommunen önskar att få in önskemål från 
organisationerna om vad de önskar på mötena.  
SMS-grupp för snabb information. Önskemål om separata möten. Många 
beröringspunkter mellan råden.  
 
Endast en kanal på TV-apparaterna på korttidsboendet då de är för 
gamla. Önskemål från enhetschefen om nyare TV-apparater. 

 
 
 

http://www.stromstad.se/
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