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Plats och  
sammanträdestid 
 

Kommunstyrelsesalen 
2021-03-11 kl. 09:00 – 12:00 
 
 

Ordinarie ledamöter Pia Tysklind (S), Ordförande 
Eva Pehrsson (SPF) 
Peter Bergengren (SPF) 
Tore Lomgård (L) 
Ella Stina Olausson (PRO) 
Karl-Erik Ludvigsson (PRO) 
Stefan Hansson (Funktionsrätt Strömstad) 
Ann Vikingsson Karlsson (Funktionsrätt Strömstad) 
 

Närvarande ersättare Emmelie Stackegård Hansen (M), vice ordförande 
Kent Olsen (SPF) 
Britt-Marie Winberg (Funktionsrätt Strömstad) 

  

Övriga deltagare 
 

Lena Beltramin, Sekreterare 
Helena Lilliebjelke, Förvaltningschef 
Lena Olsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska 
  

Sekreterare Lena Beltramin  
  

Ordförande  ......................................................................................................................................................  
 
 

Pia Tysklind 
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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: 
 
Trygghetsvandring? 
Önskemål om ny trygghetsvandring redan i vår. Kontakta Jonas 
Andersson 
 
Får man parkera i parken? 
Svar nej, men ibland måste hantverkare som arbetar i närliggande 
fastigheter kunna parkera fordon i närheten för att hämta material och 
verktyg. Använda sunt förnuft. Conny på tekniska är medveten om 
klagomålen. Tekniska får i uppdrag att kontakta p-vakterna så att de 
håller koll på vem som parkerar i parken och bötfäller dem som saknar 
tillstånd. 
 
Boulebanorna behöver rustas upp 
Marcus Palm tillträder som fritidschef. Pia Tysklind åtar sig att prata med 
Marcus och att bjuda in Strömstadslokaler till rådens möte i juni. 
 
Övergångsställen 
Trottoarkanterna vid Skagerack har fyllts med grus i vinter för att 
förhindra att man snubblar. Även de stenar som hjälper synskadade att 
identifiera övergångsställen ställer till problem. Övergår till att använda 
knaggar för att visa var övergångsställena finns. 
 
 
 
 

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

 
Hemvaktmästare till äldre som bor hemma utan hemtjänst 
Frågan om de utan hemtjänst ska kunna anlita hemvaktmästaren måste 
utredas ur konkurrenshänseende. Ingen ny information – återkoppla 
skriftligt i protokollet. 
 
Vad händer med Samverkets och Funktionsrätts Strömstads 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 andra behov än tidigare. 
Boendestödet tar Samverkets lokaler samt soffrummet i anspråk. 
Föreningar får nyttja det lilla rummet samt konferensrum (utom vid 
APT-möte 1 gång per månad) samt får tillgång till förråd för sitt material. 
Undersöka lokalen ”Skepparen” på andra sidan av Stadshuset. 
 
KPR/KFR § 4 
Remiss till Funkisrådet: Riktlinje för bedömning av behov 
avseende insatser enligt SoL för personer med psykiskt 
funktionshinder 
 
Enhetschef Blagica Strojmanov går igen de synpunkter som inkommit 
från råden och de ändringar som därefter har gjorts i utkastet till 
Riktlinje för Boendestöd 

 
KPR/KFR § 5 
God och nära vård 
 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Olsson informerar om arbetet 
med ”God och nära vård”. Presentationen har skickats ut per e-post till 
rådens medlemmar. 
 
 
 

http://www.stromstad.se/
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KPR/KFR § 6 
Information från nämndernas ledamöter 
 
Socialnämnden: 
Pandemin fortsätter att påverka arbetet med hög sjukfrånvaro, 
skyddsutrustning och personal som börjar bli trötta. 
Inom Hemtjänsten pågår ett arbete kring arbetsmiljö m.m. 
Arbetet med nytt SÄBO på Pilen 5 fortsätter. 
Budgeten är problematisk. Man ser en stor ökning i våld i nära relationer, 
boendestödet, psykiska problem och placeringar av barn och missbrukare 
som gör att budgeten blir påfrestad. 
Kriget i Ukraina kommer att innebära att Strömstad får ta emot flyktingar 
och just nu pågår arbete med hur man bäst ska lösa arbetsuppgifterna som 
detta medför. 
 
BUN 
Sjukfrånvaron som varit hög under pandemin är på väg ner. 
Diskussioner om Tjärnö och Kosters skolor. Det har inte varit någon 
babyboom på öarna och elevantalet minskar stadigt. Initiativärende om att 
ta upp frågan igen. Går endast 4-5 elever på Koster i dagsläget. 
 
Tekniska 
Toalett på Skeppsbroplatsen färdig. 
Diskussion om sopsortering av matavfall i 2-fackskärl. Ska införas i Skee 
under hösten och därefter i Strömstad. 
Man har antagit cykelplan del 1, centrala stan. 
Synpunkter om äldreboende på sjukhuset: ingen havsutsikt, inga 
balkonger, ingen sol på uteplats på baksidan m.m. 
Lekplatserna som har iordningställts på Kärleksudden och Röd har blivit 
väldigt fina och är populära. Toaletten på Kärleksudden finns med i budget 
för 2022. 
 
KPR/KFR § 9 
Övriga frågor 

 
Inga övriga frågor. 
Nästa möte fredag 10 juni.  

http://www.stromstad.se/
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Förslag på personer/organisationer att bjuda in till mötet: Marcus Palm (ny 
fritidschef), Strömstadslokaler (boulebanor), Elisabeth Johansson 
(Framtidens vårdinformationsmiljö), Marcus Pettersson (mobiltjänster för 
äldre), Västtrafik (resor) 

    
 

http://www.stromstad.se/

	KPR/KFR § 2
	KPR/KFR § 3
	Remiss till Funkisrådet: Riktlinje för bedömning av behov avseende insatser enligt SoL för personer med psykiskt funktionshinder
	Enhetschef Blagica Strojmanov går igen de synpunkter som inkommit från råden och de ändringar som därefter har gjorts i utkastet till Riktlinje för Boendestöd
	KPR/KFR § 6
	Tekniska

	KPR/KFR § 9
	Övriga frågor

