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Kommunala handikapp- och pensionärsråden utser
Kerstin Löfberg, SPF och Stefan Hansson, KHR att jämte ordförande
justera dagens protokoll.
KHR/KPR § 22

Genomgång av föregående protokoll och ej åtgärdade
ärenden
Ordförande Anna-Lena Carlsson går igenom föregående protokoll
daterat 21 september 2017.
KHR/KPR § 23

Information från nämndernas ledamöter

Barn- och utbildningsnämnden (BUN)
Marie Edvinsson, BUN, informerar och svarar på frågor enligt nedan:
•

•
•
•

Justerandes sign

Bra arbete utfört med åtgärder på Strömstiernaskolan. Det märks
stora förändringar på kulturen och klimatet har blivit mycket
bättre. Kuratorer och skolsköterskor finns nu på plats vilket är
positivt.
De flesta är positiva efter införandet av säkerhetssystem med
passerkort på Strömstads gymnasium. Skolan har ett nära
samarbete med polisen vilket fungerat bra.
Flera tillbyggnationer i skolor och förskolor: Nya klassrum i Skee,
ny förskola vid Mellegården och ny förskola med sex avdelningar
på gång i Mellby.
Folkhälsorådet ställer upp och finansierar tillfälle för instruktion
av utegymmet på Kärleksudden. Vid intresse, kontakta
marcus.palm@stromstad.se (0736300296).
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Miljö- och byggnämnden (MBN)
Information och svar på frågor via mejl från Bengt Bivrin, MBN:
•

•

•

•

Justerandes sign

Varför blev det ingen affär I Skee; det fanns ju en intresserad
köpman som hade planer på en markbit där?
- Det är inget som jag har hört något om. Vore toppen med en
mataffär i Skee. När det gäller Bastekärr, öster om E6, så medger
inte detaljplanen någon livsmedelshandel. Det finns inga planer
på att ändra detta.
När kommer bygget på Magistern igång?
– Den frågan får ställas till Strömstadsbyggen. Detaljplanen har
nu vunnit laga kraft, så det är nu möjligt att söka bygglov och
göra en upphandling av projektet. Vad jag vet så jobbar de med
detta.
Kommer det i fortsättningen att byggas fler hyresrätter?
– Det skulle jag förmoda. För närvarande tillåter inte Plan- och
Bygglagen att kommunen reglerar upplåtelseformen för
flerbostadshus. Det är upp till exploatören. Min förmodan
grundar sig på jag fått till mig att hyresrätten blir allt populärare,
både som boendeform och som placeringsobjekt för
kapitalförvaltare.
Har du några bra nyheter inom miljö och bygg att nämna?
– Canningplanen går ut på samråd runt årsskiftet. Jag har gott
hopp om ett antagande nästa höst, arbetet fortskrider bra.
– Myrenplanen går ut på granskning och jag hoppas att den blir
antagen till våren. Förutom hotellet finns det ca 200 bostäder i
planen.
Vad kommer ni ta upp på nämnden den 7 december?
– Bygglov i kvarteret Sadelmakaren 17 (på berget i änden av
Mällbyvägen, nordväst om Ryttargången). Det blir 35 stycken
lägenheter fördelat på 4 st 2-ROK, 19 st 3-ROK och 12 st 4-ROK.
Bostadsrätter
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Socialnämnden (SN)
Anna-Lena Carlsson, SN, informerar och svarar på frågor enligt nedan:
Asylsökande ensamkommande ungdomar kommer få besked
inom kort. Pågående arbete under hösten avseende de
asylsökande som fyllt 18 år och som egentligen är
Migrationsverkets ansvar. Samarbete med Strömstads
pastorat som söker efter fadderhem där ungdomarna kan bo
så att de kan fortsätta sina studier i Strömstad. Det arbetas
även med en lösning där ungdomar ska kunna bo på
Crusellska, även det i Strömstad pastorats regi.
• Avseende sysselsättning för nyanlända så är Strömstad näst
bästa kommun i Sverige.
• Integrationscenter har flyttat in i lokalerna på Gymnasiegatan.
Rehab och hemsjukvård sitter tillsammans med hemtjänsten
på Fjällskivlingen.
•

Kommunstyrelsen (KS)
Info och svar på frågor via mejl från Margareta Fredriksson, KS:
•

•

•

Tillgängligheten på Skagerack kommer att bli så bra som
möjligt. Ett lyftbord ska komma på plats så att alla ska kunna
nå plan ett och två. Ingång från Svarte Daniel för rullstolar (en
begränsning blir till nedre balkongen).
Trygghetsvandringar - vår säkerhetssamordnare Håkan Baatz
ska kontakta Lysekils kommun för att höra efter hur de jobbat
med trygghetsvandrare. Frivillighet med flera vuxna på stan En fråga ang. ökad trygghet! En annan form av
trygghetsvandring är när olika representanter går runt och ser
att tillgängligheten är god för alla medborgare.
Jour dygnet runt/året runt. Vårdgruppen (representanter för
alla partier) hade möte med representanter för Hälso-och
Sjukvårdsstyrelsen samt Hälso-och Sjukvårdsnämnden den 29
nov. Mötet upplevdes lösningsorienterat. Vi ska ha ett
uppföljningsmöte innan jul. Återkommer med mera info så
snart möjligt.

Inga representanter från Tekniska nämnden eller Miljö- och byggnämnden deltog.

Justerandes sign
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KHR/KPR § 24

Information från Socialförvaltningen
Joakim Möller, verksamhetschef stöd och service, och Karin Bemert,
enhetschef för kommunal hälso- och sjukvård och rehab, informerar
och svarar på frågor om aktuella händelser i Socialförvaltningen:
•
•
•
•

•

•
•
•

Justerandes sign

Medarbetarsamtal pågår i alla verksamheter
Kartläggning av sjukfrånvaro inom Socialförvaltningen med
förslag till åtgärder går till nämnd 14 december. Syftet är att
öka frisknärvaron.
Arbete med verksamhetsberättelser på alla enheter.
Pågående arbete med titulatur och kompetens med fokus på
kompetensutveckling inom Stöd och Service och Vård och
Omsorg. Syftet är att öka kompetensnivån samt att flytta fokus
från titlar till den faktiska kompetensen som medarbetaren
har. En del i arbetet är att fördjupa samarbetet med
vårdcollege och andra utbildningsinstitutioner i området.
Två metodstödjare har anställts till vård och omsorg. De är
inriktade på somatik och demens och finansieras under 2018
av medel från Socialstyrelsen. Metodstödjarna arbetar med
arbetssätt och metoder ute i verksamheterna samt med
kvalitetsutveckling av social dokumentation och
kvalitetsregister.
Under 2018 kommer insatser göras för att förbättra
kommunikation och information till äldre medborgare.
Äldreboendet Jägaren kommer finnas kvar fram till dess att ett
nytt boende finns på plats.
Avseende fråga om tillgång till demenssköterska:
Enhetschef för Solbohöjden är demenssjuksköterska och
fungerar som metodstöd för övriga chefer. Finns även
metodstödjare mot demens som arbetar med hela området.
Det finns även undersköterskor som specialiserat sig på
demens. Vid behov utökas kompetensen genom bl. a
webbutbildningar.
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•

•
•

Strömstads enheter inom stöd och service har deltagit i den
nationella brukarundersökningen med hjälp av stödverktyget
Pictogram.
Hjärtstartaren som ska finnas vid Uddens korttidsboende finns
på Läkarhuset och är tillgänglig måndag till fredag kl. 8-17
Rutinerna kring information och kommunikation mellan
bistånd och brukare har varit bristfälliga och kommer ses över
under 2018. Återkoppling på sammanträde nästa år.

KHR/KPR § 25

Ekonomisk rapport från Socialförvaltningen

Anna-Lena Carlsson, ordförande i Socialnämnden, informerar om
budget för 2018 samt om ackumulerat utfall per den sista september.
KHR/KPR § 26

Sammanträdestider 2018

Handikapps- och pensionärsrådet beslutar om följande tider för
sammanträden och beredning under 2018:
Beredning
1 mars
24 maj
23 aug
22 nov

Sammanträde
15 mars
7 juni
6 sept
6 dec

KHR/KPR § 27

Jämlikhetsplan Strömstads kommun

Jonas Andersson, tillgänglighetssamordnare, besöker rådet och
informerar om arbetet med den kommande jämlikhetsplanen.
Föreningar/organisation som har synpunkter på planen kan skicka
dessa till Terése Lomgård senast den 15 januari.
Mejl: terese.lomgard@stromstad.se
Adress: Terése Lomgård, Strömstads kommun, 452 80 Strömstad.
Märk svaret med ”Synpunkter jämlikhetsplan”.

Justerandes sign
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KHR/KPR § 28

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen

Suzanne Kinghed, kvalitetscontroller, redovisar resultatet från den
senaste undersökningen av Vad tycker de äldre om äldreomsorgen –
Särskilt boende”. Redovisning för resultatet avseende hemtjänst
presenteras vid nästa sammanträde.
Mötet avslutas – KHR/KPR sammanträder igen den 15 mars 2018

Justerandes sign
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