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KPR/KFR § 1 
Genomgång föregående protokoll 

Ordförande Pia Tysklind går igenom föregående protokoll. 

KPR/KFR § 
Hemvaktmästaren 
Hemvaktmästaren kommer i första omgång att ta uppdrag från 
boendena och senare utöka med uppdrag från de som har hemtjänst. 
Det är främst uppdrag som innebär fallrisk som hemvaktmästaren 
kommer att utföra. Medlemmarna i råden påpekar att det även finns 
andra som inte vill klättra på stegar. 

KPR/KFR § 4 
SÄBO - Pilen 5 info 
Marcus Pettersson, Roland Kindslätt och Helena Lilliebjelke informerar 
om hur planerna för ett SÄBO på Pilen 5 ser ut i dagsläget. Man planerar 
för 30 platser med byggstart hösten 2022. Kommunen har en dialog med 
Strömstadsbyggen för att frigöra den yta som krävs. Färdigt hösten 
2023. Lägenheterna kommer att vara minst 32-34 m2. Som utemiljö 
finns innergård och balkonger. Det finns också ett trevligt uteområde i 
marknivå, men ligger alltså inte i direkt anslutning till boendet. 

Socialförvaltningen önskar tillsätta en referensgrupp med 4 
representanter – 1 från varje förening. Hör av er med namn på 
representanter till lena.beltramin@stromstad.se .  

http://www.stromstad.se/
mailto:lena.beltramin@stromstad.se
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KPR/KFR § 5 
Digitalisering och välfärdsteknik 
Marcus Petterson presenterar aktuella projekt inom digitalisering och 
välfärdsteknik. 

Läkemedelsrobot 
För människor som vill klara sig själv men börjar tvivla på sina förmågor. 
Säkert. Apodosrulle, planera för 14 dagar. 

VR-glasögon 

Väldigt uppskattat att få möjlighet att besöka olika stimulerande miljöer 
utan att förflytta sig. Kan användas för rehabilitering. Köpt 360-graders 
kameror för att skapa egna filmer i samarbete med medialinjer på 
gymnasiet. 

Yeti-surfplatta 

Yeti är en stor surfplatta för sinnesstimulering, resor, bilder, Google 
Earth, spel och musikinstrument. Ska testas på Solbo under hösten. 
Enklare varianter att testas på daglig verksamhet. Enkla menyer. 
Brukarna lär sig att använda dem själva så det är ingen 
personalkrävande aktivitet. 

Digitala inköp inom hemtjänsten 

Idag kommer personal hem med papper och penna. Med digital 
beställning så blir det mer stimulerande och man kan ta del av rabatter. 
Personal slipper tunga lyft. Upphandlingsviktig aspekt i det här. Hur 
viktigt är det att få välja vilken butik man ska handla ifrån? För att denna 
tjänst ska fungera optimalt kan det vara behov av att endast ha en enda 

http://www.stromstad.se/
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leverantör. Vikten av valfrihet gällande matbutik måste utredas först. 
Arbetar vidare med det under hösten. 

I framtiden: 

Digital hemvaktmästare – inriktad på digitala saker i hemmet 
trygghetslarm med gps och sensorer 

Digital assistent i hemmet – röststyrning styra belysning osv. 

KPR/KFR § 6 
Boendestödet 
Verksamhetschef Jennie Persson berättar om verksamheten vid 
boendestödet. Man har haft en ökning med 100 % under ett år. Fler som 
får stöd och de får stöd fler timmar. Personalgruppen har dubblats. 
Konsultchef Christer Nilsson kom i juli och kommer att jobba november 
ut.  En del klagomål på besök och bemötande. Jobbar med detta under 
hösten.  Svårt med rekrytering och det tar tid. Tror att ökning beror på 
ensamhet pga pandemin. Analys ska göras. Många mår sämre. 
Åldersgrupp 25 och uppåt. Anita menar att boendestödet har blivit 
betydligt sämre sista åren. Få igång brukarråd inom respektive område. 
Jennie ska ha dialog med Anita Hansson och rapportera vidare på nästa 
råd. 

KPR/KFR § 7 
God och nära vård 
Helena Lilliebjelke berättar om god och nära vård. 

Vård i hemmiljö. Den sjukvård vi har är till för kortvariga akuta 
sjukdomstillstånd. 
Den vård som kommunen erbjuder, den kommunala hälso- och 
sjukvården, måste vara god och nära. Vi vårdar allt sjukare människor, 
de som tidigare hade legat på sjukhus. Nära vård innebär inte en ny 
organisation, bara ett nytt sätt att arbeta. Pia känner stor tilltro till 
socialförvaltningen och menar att de har otrolig koll på sina siffror. Stor 
nöjdhet bland brukarna. Svårt att dra in på något. Positiv och kompetent 
förvaltning 

http://www.stromstad.se/
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KPR/KFR § 8 
Information från nämndernas ledamöter 

Tekniska:  
Problematik kring sparkcyklar på trottoarer. Kan kommunen ha egna 
föreskrifter? Roland tar med sig frågan till tekniska nämnden. 
Synpunkter framförs om att man borde ha åldersperspektiv när man 
bygger trottoarer och hus m.m. Borde finnas ett tillgänglighetsperspektiv 
i tjänsteskrivelser. Mats Granberg får ta med sig frågan till KS. Ett bra 
exempel på anpassning är ombyggnationen av bussterminalen. 
Karlsgatan är förfärlig att gå och cykla på. Önskemål om att byta gatsten 
mot asfalt. Dessutom är den trång och inte säker för barn. Löften på 
tillgänglighetspromenad att göra om Karlsgatan i förbindelse med att 
vattenledningar ska dras om under hösten-vintern. Badhusgatan också 
svårt med permobil p.g.a. gatsten.  

MBN 
Bengt Bivrin: Miljö- och byggförvaltningen har varit hårt belastad med 
coronatillsyn, på framför allt restauranger. Det har gjorts 650 
restaurangbesök men man har haft väldigt lite att anmärka på. 
Anmärkningarna handlar främst om besökare som inte följer råden.  

Ny stadsarkitekt Johan Helgesson från Vellinge kommun började i 
måndags. Bostäder på Myren ska börja byggas och det blir i huvudsak 
hyresrätter. Råden undrar om man kan påskynda rivning av 
Electroluxbyggnaden då investerarna avvaktar byggnation p.g.a. 
nuvarande läge.  

Parks vagn står parkerad i stadsparken – kan man hyra plats där? Bengt-
Göran tar med sig frågan till Tekniska. 

KS: 
Mats Granberg: Kommunstyrelsen man tittar på bostadsbyggande och 
lägenheter. På Hedelinska tomten kommer det att byggas 40 
hyresrätter. På Magisterntomten startar byggnation under hösten av 30-
35 lägenheter.  

http://www.stromstad.se/
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Arbetet med budget 2022 pågår och ramtilldelning till nämnderna. 
Strömstad har en ordnad ekonomi, trots allt. Sociala sidan och skolan 
har behov.  
Färgeläget, alla kostnader för kajen betalas av rederierna, intäkterna 
från transporterna har minskat. 
Vad händer med Selintomten? Bygglovet gick ut, fått nytt bygglov igen. 

SN: 
Volymökningar – allt ökar och det ökar mycket. Försörjningsstödet till 
följd av pandemin har ökat kraftigt. Daglig verksamhet har också ökat 
mycket. Många insatser är väldigt personalkrävande. Boendestöd ökar 
också. Placeringskostnader har ökat mycket och föranleder ofta 
skyddsplaceringar tillsammans med barn, vilket är dyra placeringar. 
Nämnden har ett stort underskott och har ansökt om acceptans hos 
fullmäktige. Lagstadgad verksamhet så det är svårt att dra in på 
verksamheterna.  
Omställningskontoret ”Utvecklingsarena Strömstad” blir bättre och 
bättre. 

KPR/KFR § 9 
Övriga frågor 
Inga övriga frågor 

http://www.stromstad.se/
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