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Sammanträdesdatum

2019-03-07

Plats och
sammanträdestid

Kommunstyrelsesalen
2019-03-07 kl. 09:00 – 12:00

Ordinarie ledamöter

Pia Tysklind, Ordförande
Kent Hansson, KS
Ulf Johansson, MBN
Sandra Andersson, BUN
Eva Pehrsson, SPF
Barbro Nilsson, SPF
Kerstin Löfberg, SPF
Ella Stina Olausson, PRO
Karl-Erik Ludvigsson, PRO
Anna Mattsson, DHR
Ulla Åsberg, HSO
Anita Hansson, HSO

Närvarande ersättare

Simone Fischer, SN
Stellan Andersson, BUN
Birgit Lotsner, PRO
Marie-Louise Lagerberg, HSO

Övriga deltagare

Lena Beltramin, Sekreterare

Justeringens
plats och tid

Stadshuset 209-03-18

Sekreterare

Lena Beltramin

Ordförande

......................................................................................................................................................

Pia Tysklind

Justerare
......................................................................................................................................................

Ella-Stina Olausson

Marie-Louise Lagerberg
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ANSLAGSBEVIS

(justeringen har tillkännagivits genom anslag)

Sammanträdesdatum

2019-03-07

Datum för
Anslags uppsättning

2019-03-19

Protokollets
förvaringsplats

Socialförvaltningskontoret

Underskrift

...........................................................................................

Datum för
Anslags nedtagning

Lena Beltramin

2019-
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KPR/KHR § 1

Val av justerare
Kommunala pensionärs- och handikappråden utser Ella-Stina Olausson
(PRO) och Marie-Louise Lagerberg (HSO) att jämte ordförande justera
dagens protokoll

KPR/KHR § 2

Föregående protokoll
Råden önskar ytterligare en tillgänglighetspromenad, denna gång ur ett
rörelsehinderperspektiv (permobil/rullstol). Kontakt kommer att tas med
Ulrik på tekniska för att försöka få till detta.

KPR/KHR § 3

Frågeställningar från beredningen
Snöröjning.
Kommunens information från hemsidan delas ut. Kent Hansson (KS) vill
höra synpunkter. Kommunen har skött sig bra men Strömstadsbyggen
har inte skött sig, varken vad det gäller trottoarer eller innergårdar. Svårt
att köra rullstolar/elrullstolar. Inge Schiölers gränd verkar bortglömd.
Kommunen ger tillsägelse brevledes till fastighetsägare som inte sköter
sig. Vinst för alla om man tar ett helhetsgrepp, man undviker fallskador
m.m. Bjuda in Conny från Tekniska till septembermötet för att dela
synpunkter inför nästa vinter.
Placering nytt äldreboende:
Kent Hansson (Kommunstyrelsen:) Kommunstyrelsen jobbar med
detaljplaner. Det har varit många förslag: slänten vid Mariedal föll på
strandskydd, området vid taxi var också omfattat av strandskydd samt
att bullernivån är för hög. Man håller på med en detaljplan vid Mellby
gård. Råden motsätter sig detta då man menar att de boende kommer
för långt från centrum och stadens utbud samt att det är långt bort för
besök för anhöriga och vänner. De boende på särskilt boende rör sig
vanligtvis inte så mycket utanför sitt boende.
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Pia Tysklind (Socialnämnden) informerar om att det finns ett behov av
ökat antal platser från 2023 och framåt. Stängningen av
Beatebergsavdelning Vit (10 platser) var ett led i en besparing samt att
lägenheterna dessutom behöver renoveras och var för små. Planen är ju
att avdelningen ska öppnas igen så småningom. Korttidsboendet
upplever periodvis hårt tryck. Kommunen har avtal med Tanum om köp
av platser vid behov och tillgänglighet. Strandskyddet, kan det omprövas
undrar Simone? Länsstyrelsen prövar och Strömstads kommun har fått
avslag på sina försök. Svårt att tillfredsställa alla. Mellby erbjuder lugn
och ro, och en fin utemiljö vid golfbanan. Oavsett vad det blir så kommer
folk att ha åsikter.
Multiköket:
Till de särskilda boendena är det beslutat att maten ska lagas på plats.
Befintliga kök måste göras om. Multiköket ska serva skolorna och
arbetet med det fortsätter.
Intraprenad
I utgångsläget fanns det en intressent men den drog sig ur och då föll det
på det.

KPR/KHR § 4

Information från nämndernas ledamöter
Ulf Johansson MBN, arbetet handlar just nu mycket om information till
nya politiker. Ulf har inte hunnit sätta sig in i så mycket än. Man har gått
igenom bokslut 2018 samt haft en heldag för att sätta sig in i
verksamheten och den var mycket bra organiserad.
Stellan Nilsson BUN, multiköket är den stora frågan just nu. Man har
också haft uppe solskydd till förskolorna. Diskussioner om lagstöd, hur
mycket garanterad undervisning ska man ha osv. Precis som MBN har
man haft utbildning i lagar för politikerna. Finns en hel del nya frågor
som kommer att komma upp. Många nya politiker i nämnden. Föreslår
att råden bjuder in Gerry Lyckell och Agneta Kullberg för en information
om hur man jobbar med multiköket nu. Har BUN bra kontakt med
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polisen? Dialog med polisen om droger. Oanmälda besök på skolan. Just
nu är situationen lugn då några orosmoment sitter i förvar. Drogerna
kommer från alla riktningar, Oslo, Vänersborg, Göteborg… Strömstad
liten stad och få poliser. Vid större larm söderut så återstår det en bil i
norra Bohuslän/Dalsland. Det har bildats föräldragrupper som ska ut och
vandra och ta hand om ungdomarna. Vi är kanske lite naiva i Strömstad
så vi måste öppna ögonen. BUN har aktiva föräldragrupper ang
förskolorna, t.ex. 15-timmars barnen. De har önskemål om att delta på
förmöten angående dessa barn/föräldrar. Man har infört skalskydd på
gymnasiet för att stoppa trafik av personer som inte ska finnas där. Vi
kan inte längre förlita oss på polisen då de måste prioritera polisiära
ärenden. Förr fanns socialtjänstens fotfolk ute på kvällar.
Kommunpolisen Sara Olsson har särskilda uppgifter kring detta men det
ryktas om förflyttning. Om ungdomarna var på stan kan man handskas
med dem men de sitter i lägenheter. Fritidsgården på Skagerack är ett
lyft.
Kent Hansson KS; så här i början på året är det inte så mycket än.
Polismyndigheten önskar att få flytta från sina lokaler då den inte är
optimal. Önskemål om att samlokalisera med räddningstjänst för att
samla blåljuspersonal. Finns flera förslag på placering, dialog med
polisen. Ligger högst i prioriteringsordning så förhoppningsvis dröjer det
inte alltför länge. Information om nya hamnar. Den ena vid Myren där
kustbevakningen ska hålla till, invigs 27 maj. Koster marin flyttar
godstransporter från Torskholmen till Myren. Färjeterminalen;
Colourline kommer med världens största hybridfärja i juni. Inga
laddningsmöjligheter i Strömstad utan måste gå på diesel härifrån. Det
krävs oerhört mycket effekt, mer än vad som krävs för hela Strömstads
tätort. Krävs en ny matarkabel och kostar ganska många miljoner.
Colourline vill inte ta kostnaden. Ren miljöinvestering och finns medel
att söka och man är i en utredningsfas. Färjorna är kort period här och
kräver mycket kraft jmf med i Sandefjord. I Norge har dessutom staten
tagit kostnaderna för detta. I början visste man inte att laddning
behövdes i Strömstad, då hade det kanske kommit med i
ombyggnationen av färjeläget. Järnvägen inget alternativ. Stellan
synpunkt placering av polisen. Närmre E6 pga olyckor. Fler olyckor från
Munkedal och upp då vägen är smalare där. Kent tar med synpunkten.
Förslag om sjukvård i Strömstad. Möte med HSN Norra, hänvisar till att
vi i ett jämförelseperspektiv har ganska bra vård i och med närheten till
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Tanum som har öppet till 00:00 men sommartid större tryck. Går inte att
bara lägga ut det på en aktör, lag om upphandling gäller. Frågan finns på
dagordningen. Dialys i Munkedal - diskussioner pågår. Personal och
apparater finns här. Argumentet för Tanum och Munkedal är att det blir
mer centralt och tillgängligt för fler. Vi vill ju ändå ha så mkt bra vård
som möjligt i Strömstad. Diskussionen fortgår.
Pia Tysklind; 2 möten, många nya politiker, diskussioner om
delegationsordning och budget 2019. Besparingskrav som ej är helt
definierat. Vi jobbar med det under året. Olika förslag men nämnden tog
inget konkret beslut om vad man ska spara på utan försöker uppmana
till allmän återhållsamhet till samtliga. Pratat om personal och
svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Svårt överlag i landet, vi ligger
bra till lönemässigt. Socialtjänsten svårt med socionomer länge men lite
bättre just nu. Undersköterskor, utbildning i egen regi, jobbar och går i
skolan samtidigt. Hemtjänsten jobbar med optimerad bemanning.
Hemtjänsten är bedömd som näst bäst i landet men har ändå klarat att
lyckas med besparingar och bibehålla kvalité. Integration påverkas av att
det är så som kommer. Solbacken har blivit daglig verksamhet, positiva
återkopplingar men dessvärre Inga turer ner på stan längre med fika.
Hade gärna gått till Skagerack.

KPR/KHR § 5

Information om anhörigstödet
Ingela Baatz från anhörigstödet informerar om verksamheten.

KPR/KHR § 6

Revidering av riktlinjer för avgiftshantering
Finns sedan tidigare riktlinjer kring avgifter. Man har valt ett helt nytt
upplägg så därför visar vi inte det gamla dokumentet samtidigt. Skiljer på
två begrepp när räkningen kommer, ena delen är en inkomstprövad
avgift och den andra delen är en avgift som inte är inkomstbeprövad
(t.ex. matdistribution, hygienprodukter och kiosk på boende t.ex.). Man
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skiljer på dessa. Avgiftsbeslut: ”din högsta avgift blir xx kr men det kan
tillkomma andra kostnader.”. Nationella regler samt lokala styr. Lokala
regler handlar om nivån/omfattningen. Summorna förändras utifrån
prisbasbeloppet varje år. De exakta siffrorna anges årligen i kommunens
avgifts- och taxebilaga som finns på kommunens hemsida.
Rådens synpunkter mailas till Johanna Rydiander senast nästa fredag. 15
mars. johanna.rydiander@stromstad.se

KPR/KHR § 7

Riktlinjer för bedömning av behov avseende insatser enligt
Socialtjänstlagen (SoL) för personer med psykisk
funktionsnedsättning
Synpunkter mailas till Johanna Rydiander senast nästa fredag. 15 mars.

KPR/KHR § 8

Övrigt

Johanna Rydiander meddelar att riktlinjer för färdtjänst och riktlinjer för
personer med funktionshinder snart ska göras om och Johanna önskar få
in rådens synpunkter även kring dessa. Då rådens nästa möte inte är
förrän i juni kommer Johanna att skicka ut riktlinjerna direkt till råden
som sedan får svara till henne.
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