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KPR/KFR § 18 
Genomgång föregående protokoll 
 

Ordförande Pia Tysklind går igenom föregående protokoll: 
 

• Cykling på strandpromenaden kom ej med i protokollet från 2022-06-
10. 

• Gällande förfrågan från Strömstad reumatikerförening avseende 
genomgång av första hjälpen meddelar Bengt-Göran Bergstrand (SPF) 
att Sjöräddningen anordnar sådana utbildningar gratis. Dock max 8 per 
grupp. 

• Svar från Erik Barkengren gällande kontakt med brukarna:  
 
- ”Det är tyvärr svårt för oss att ge någon lista på personer att kontakta med 
kort varsel. Alla som jobbar är inte alltid i tjänst. Kontaktuppgifter till både 
mig och boendena finns och det går utmärkt att ringa till mig eller direkt till 
boendena, vilket är att föredra då de som jobbar på boendena har mycket 
bättre kännedom om de personer som bor där än vad jag har. Vi kan tyvärr 
inte garantera att en viss boendes kontaktperson alltid är närvarande men 
att det alltid finns personal om känner den aktuella brukaren.” 

 
 
KPR/KFR § 19 
Hemvaktmästare 
 
Föredragande Anna Almén verksamhetschef familj och individomsorg: 
 
Ärendet återremitterades från Socialnämnden den 25 augusti och ska upp för beslut 
den 29 september 
 
I dagsläget finns hemvaktmästare enbart på särskilt boende och utförs av daglig 
verksamhet. Kommunen har idag inga egna vaktmästare och köper in tjänsterna från 
Strömstadslokaler, vilka i sin tur tar in underleverantörer. I nuläget ger det pressade 
budgetläget inget utrymme för Socialnämnden att återinföra hemvaktmästaren. Men 
behovet av vaktmästare inom kommunen bör utredas. 

http://www.stromstad.se/
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KPR/KFR § 20 
Välfärdsteknik 
 
Föredragare Jenny Sandin Digitaliseringsprojekt informerar om arbete från projekt 
om att minska det digitala utanförskapet: 

 
• I socialförvaltningen finns ett 30-tal digitaliseringsombud som lär personal 

och brukare att använda den teknik som finns.  
• Jenny berättar om nyttan av olika typer av surfplattor. En film från 

Solbogården visar hur brukarna använder sig av en stor surfplatta som 
används dagligen i verksamheten. Ångestdämpande medicin har minskat 
under samma period på avdelningarna. Det är dock svårt att påvisa att det 
finns något samband.  

• På Solbogården har en pilot för enkla videOsamtal mellan hyresgäster och 
anhöriga utförts. Tjänsten har varit uppskattad av båda parter och 
förvaltningen undersöker hur tekniken ska kunna användas även framöver. 

• Seniorportalen är öppen för alla som bor i Strömstad. Där finns olika 
aktiveter online, exempelvis Quiz, tidskpaslar, filmer, korsord m.m. Ett 
separat utskick om inlogg kommer till varje förening. Det kommer även att 
skapas en inloggningssida kommunens hemsida. 

 
 
KPR/KFR § 21 

Presentation av ny fritidschef Marcus Palm 
 
Föredragare Marcus Palm, ansvarig för folkhälsa och kultur: 
 
Funktionärsbanken 
Friluftslivet behöver funktionärer och ledare. En funktionärsbank, ett register 
där erbjudanden skickas ut om att vara exempelvis flaggvakt, extrapersonal 
vid matcher, har skapats. Tidigare har evenemang använt sig av pensionärer 
med mycket lyckat resultat. 
 
Boulebanan 
Vem som har ansvaret för boulebanornas underhåll måste utredas i 
samverkan med Strömstadslokaler och tekniska förvaltningen. Banan i 
centrala Strömstad används mycket av olika grupper, flera gånger i veckan.  
Marcus Palm tar med sig frågan och utreder under hösten. 
 

http://www.stromstad.se/
https://senior.mediapoolen.se/
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Frisbeegolf 
Ett medborgarförslag har lett till ett beslut om att anlägga en bana. Både 
Tjärndalen och spåret på Erlandseröd har diskuterats. Önskvärt att delar av 
den nya banan är tillgänglighetsanpassad. 
 
Övrigt 

• Två förråd är på gång, ett för Frameruncyklar och ett för paraidrotten. 
• Kusttigen har fått bidrag för upprustning av Tillväxtverket. Stigens 

vindskydd kommer att få ved i höst/vinter.  
• Tyvärr finns det i dagsläget ingen plan för upprustning av vindskyddet 

på nötholmen. 
 
 
KPR/KFR § 22 

Uppföljning mobiltjänster för äldre 
 

Föredragare Marcus Pettersson, utvecklingsstrateg: 
 
Förslag har lagts om ett öppet hus där hjälp med tjänster och funktioner för 
mobiler och surfplattor kan erbjudas. Ordförande beslutar att 
socialförvaltningen ska anordna detta enligt förslag. 
 
 
KPR/KFR § 23  

Uppföljning tillgänglighetsvandring 
 

Ulrik Johansson, gatuingenjör på Tekniska ansvarar (ej närvarande) är ansvarig för att 
samordna tillgänglighets-/trygghetsvandring. Vandringen tar ca två timmar. Ulrik 
kommer kalla till ett förmöte, förslagsvis på en måndag efter lunch där en 
representant från varje förening deltar. 
 
 
 
 
 
 

http://www.stromstad.se/
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KPR/KFR § 24 
Pilen 5 

 
Kent Hansson (S) informerar:  

• Förfrågningsunderlag gällande ombyggnation av fastigheten går ut den 
31 oktober.  

• Röntgen flyttar från tredje till andra våningen.  
• Anbud om Aleris lokaler har begärts.  
• Ombyggnationen av köket är nästan klart.  

 
 

KPR/KFR § 25 
Information från nämndernas ledamöter.  
 
Kommunstyrelsen 

• Förutom en del motioner har det varit lugnt över sommaren.  
• En budgetförstärkning har skett till Socialnämnden på 8,6 miljoner pga. 

den demografiska förändring då allt fler blir äldre och behöver 
socialförvaltningens tjänster. 

• Slutligt valresultat kom i onsdag; 
- Socialdemokraterna 11 mandat 
- Sverigedemokraterna 7 mandat 
- Moderaterna 6 mandat 
- Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet 3 mandat vardera, 
- Miljöpartiet, Feministiskt initiativ och Vänsterpartiet 2 mandat vardera. 
Diskussioner i partigrupperna att hitta samarbetspartners. Måste vara 
klar till den 24 oktober då fullmäktiges presidiet ska väljas. Fullmäktige 
förändras först, sedan nämnderna och slutligen bolagen. 

• Reflektioner valet; olyckligt med köer fram till valsedlarna. Detta kan 
innebära tappade röster.  

 
Socialnämnden 

• Mycket pressat läge ekonomiskt varpå budgetförstärkning. Det är främst 
hemtjänst och äldrevård som har ökat. Just nu ingen platsbrist på 
äldreboendena 

• Två föredrag har skett dels om den positiva utvecklingen på Solbogården, 
dels våld i nära relationer.  

• Genomgång av resultatet angående genomlysning av hemtjänsten sker 2022-
09-29. 

http://www.stromstad.se/
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Tekniska nämnden 
• Lagen för elsparkcyklar har skärpts, beroende på hastighet gäller olika regler, 

max 250 watt är det en cykel. Över 250 Watt är klassat som moped med de 
krav det innebär. Elsparkcyklar med hastigheter över 20 km i timmen får inte 
framföras på allmänna gator.  

• Beslut om parkeringsförbud för övre delen av Karlsgatan har tagits, trots att 
gatan inte längre är en huvudled då problem uppstått kring friluftsmuseet.  

• Komponent och upphandlingskostnader har gått upp, en uppmaning att hålla 
tillbaka så mycket som möjligt har begärts. 

 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

• Prioritering har lagts på språket i skolan,  
• Förvaltningschefen har begärt en översikt gällande inre säkerhet av en extern 

resurs. 
• Covid-19 har ökat något men annars inget särskilt just nu.  

 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Ingen representation 
 
 
KPR/KFR § 26 

Nya frågor 
• Cykling på strandpromenaden sker i hög hastighet, bör ske i gångtakt. 

Önskemål att polis kontrollerar hastigheten på strandpromenaden främst i 
juni-augusti. Är det möjligt att införa ett förbud under sommaren? 
 

• Sträckan mellan Hjälpebron och Taxi är ett problem. Ena sidan är gång- och 
cykelväg andra är en ren gångväg. Detta efterföljs inte. 
 

• Vad finns det för utbildning gällande trafikvett i skolorna? Hur och när börjar 
skolan arbeta med detta?  
- Skillnad gångväg mot gångväg/cykelväg med mera 
- Polisens medverkan i skolorna och deras information gällande lagar och 
regler hade varit önskvärt om det kom tillbaka. Kan någon annan ta på sig 
utbildningsansvaret?  
Frågan tas med av Emmelie Stackegård Hansen (M), till BUN. 

 
 

http://www.stromstad.se/


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunala Pensionärsrådet och 
Kommunala Funkisrådet 
Sammanträdesdatum 
2022-09-16 

 

 

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 

 

• Förslag på stadsnära vandringar såsom Hälsans stig fast centralt önskas. Den 
gröna delen av stolptjakten fungerar bra för pensionärer men önskvärt att 
det fanns fler. 
Fråga till Ulrik Johansson, Tekniska 

 
• Uteserveringen i stadsparken bör inte vara permanent utan enbart för 

evenemang då tillgängligheten blir svårare.  
Tore Lomgård (L) och Bengt-Göran Bergstrand (SPF) tar med sig frågan till 
Tekniska. 

 
• Bänkar saknas, speciellt längst Karlsgatan och längs med Oslovägen till 

Folkets hus  
Fråga till Ulrik Johansson Tekniska 

 
• Vad händer med bostadsanpassningar, ex trapphiss när dessa inte behövs 

längre, borde vara något som kommunen kan återta då det rör sig om 
extremt dyra kostnader. 
Fråga till socialförvaltningen 

 
• Hur vinterförvars schackpjäserna i stadsparken?  

Fråga till Tekniska 
 

• Erbjudande om information från IFO gällande våld i nära relationer har 
inte återkopplats från skolorna. 
Emmelie Stackegård Hansen (M) tar med sig frågan till Skolnämnden 

 
• Ingen ska inte behöva dö ensam” gäller på äldreboende men vad gäller 

för hemmavård? 
Fråga till Jennie Persson, verksamhetschef Hemtjänsten 

 
• Hur arbetar Strömstad kommun med fördelning av hjälpmedel? 

Fråga till Fredrik Karlsson Rehabenheten 
 

• Då det är svårt att kommunicera med boendena, hur löses detta 
praktiskt och hur sker transporterna? 
Fråga till Erik Barkengren, socialförvaltningen 

 
 
 
 

http://www.stromstad.se/
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KPR/KFR § 26 
Övriga frågor  
Inga övriga frågor 
 

• Nästa möte 2022-12-16 
 
Förslag på personer/organisationer att bjuda in till nästa möte: 

- Johan Hilding Kommunpolis gällande trafikvett för yngre 
- Erik Barkengren gällande kontakter med boende på särskilt boende 
- Fredrik Karlsson Rehabenheten gällande fördelning av hjälpmedel 
- Håkan Baatz ställföreträdande räddningschef gällande bränder i 

hemmet 
 

• Frågor och önskemål inför nästkommande sammanträde skickas till 
pamela.olsen@stromstad.se senast 2022-12-02.   

http://www.stromstad.se/
mailto:pamela.olsen@stromstad.se
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