
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunala Pensionärsrådet och 
Kommunala Funkisrådet 
Sammanträdesdatum 
2022-06-10 

 
 
 

Plats och  
sammanträdestid 
 

Kommunstyrelsesalen 
2022-06-10 kl. 09:00 – 12:15 
 
 

Ordinarie ledamöter Emmelie Stackegård Hansen (M), Ordförande 
Eva Pehrsson (SPF) 
Ella Stina Olausson (PRO) 
Karl-Erik Ludvigsson (PRO) 
Stefan Hansson (Funktionsrätt Strömstad) 
Anitha Hansson (HSO) 
Kent Olsén (SPF) 
Tore Lomgård (L) & (C) 
Kent Hansson (S) 
Tore Lomgård (C) 
Bengt Bivrin (MP) 
 

Närvarande ersättare Birgit Lotsner (PRO) 
  

Övriga deltagare 
 

Marcus Pettersson, Sekreterare 
Tove Meyer, Kulturchef 
Jennie Persson, Verksamhetschef insatser i hemmet 
Linda Ekelund, Enhetschef Solbogården 
Madelene Hagward, Enhetschef Solbogården 
  

Sekreterare Marcus Pettersson 
 
  

 …………………………………………………………………………………………………………… 
Ordförande Emmelie Stackegård Hansen (M) 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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KPR/KFR § 10 
Genomgång föregående protokoll 
 

Ordförande Emmelie Stackegård Hansen (M) går igenom föregående 
protokoll. 

 
 

KPR/KFR § 11  
Val av justerare 
Stephan Hansson (Funktionsrätt Strömstad) utses att, tillsammans med 
ordförande, justera dagens protokoll senast 14 dagar efter sammanträdet. 
 
 
KPR/KFR § 12 
Information om sommarens evenemang 
Tove Meyer, kulturchef informerar om sommarens evenemang.  
 
Presentation läggs som bilaga till protokollet 
 

 
KPR/KFR § 13 
Mobiltjänster för äldre 
Marcus Pettersson, utvecklingsstrateg på socialförvaltningen, går igenom 
olika mobiltjänster som kan vara relevanta för de föreningar som rådets 
medlemmar representerar. Fortsatt dialog om hur kommunen kan vara ett 
stöd inom området. Förslag om att eventuellt anordna öppet hus för digitalt 
stöd under hösten. 

Rådets medlemmar får i uppdrag att undersöka vilket typ av stöd som 
efterfrågas. Synpunkter och önskemål skickas till 
marcus.pettersson1@stromstad.se 

 

 

 

http://www.stromstad.se/
mailto:marcus.pettersson1@stromstad.se
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KPR/KFR § 14 
Information om aktivitetsombud 
Jennie Persson, verksamhetschef för insatser i hemmet, informerar om olika 
händelser inom socialförvaltningen. Bland annat om aktivitetsombud, 
sommarbemanning och det pågående arbetet med nytt särskilt boende på 
Pilen 5.  
 

 
KPR/KFR § 15 
Information från Solbo 
Linda Ekelund och Madelene Hagward, enhetschefer på Solbogården, 
presenterar hur Solbogårdens förändrade arbetssätt bidragit till ett 
positivare arbetsklimat med lägre sjukskrivningstal och nöjdare 
medarbetare.  

Presentation läggs som bilaga till protokollet 

 
 
KPR/KFR § 16 
Information från nämndernas ledamöter 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
Källvikens kursgård 
Pågående detaljplanarbete. Väldigt mycket synpunkter har inkommit. Beslut 
att följa Länsstyrelsens råd och anvisningar – Man tar bort de höga husen 
som var föreslagna på vägen in. Hotellet anpassas efter omkringliggande 
miljö. Förhoppningsvis tillgodoses de flesta synpunkter som kommit in. 
 
Spahotellet 
Ägaren av hotellet har på sikt en tanke om att köpa loss alla rum i befintlig 
byggnad. Aviserar även att han vill bygga en ny hotellbyggnad på närliggande 
mark. Överens om en exploateringsplan och kommunen har sålt mark. 
Pågående detaljplanarbete. 
 

http://www.stromstad.se/
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Solenergianläggningar 
Vissa detaljplaner i kommunen begränsar möjligheten att bygga ut solceller, 
ex att det regleras vilken färg det ska vara på taken. Svartfärgade solceller, 
som är de mest effektiva, godkänns inte i en majoritet av detaljplanerna. En 
genomlysning med ambition om förändringar i detaljplanerna kommer 
inledas inom kort. Bedömning att 10 detaljplaner/år kan förändras.  
 
För att stimulera utbyggnad har det beslutats att halvera taxan för 
solcellsutbyggnad för de ärenden som kräver bygglovsprövning. 
 
 
Tekniska nämnden 
 

• Att spahotellet är stängt har fått stor påverkan på kommunens 
försäljning av vatten. 

• Planerad toalett på Kärleksudden är redo för byggstart. Eventuellt 
behöver inte beslut gå via nämnden. 

• Dialog om underhåll av vägar och trottoarer. Många synpunkter om 
för små öppningar mot övergångsställen, buckliga gator och lutning 
på vägar och trottoarer.  

 
 
 

Miljö- och byggnämnden 
 

• Aya Norvell och Kristian Seth nya som förvaltningschef respektive 
verksamhetschef för miljö och hälsa. 

• Ida Luther Wallin ny räddningschef 
• Beröm från Arbetsmiljöverket för förvaltningens arbete med 

rehabilitering av personal. 
• Pågående ärende i en hyresfastighet på Karlsgatan där hyresmiljön 

anses undermålig. 
• Kart- och mätenheten har skaffat en drönare som används för att 

mäta in primär- och nybyggnadskartor. 
 
 
 

http://www.stromstad.se/
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Barn- och utbildningsnämnden 
 

• Pågående ärende om att utreda den inre säkerheten på kommunens 
skolor.  

• Problem med lågt elevantal på Mellegårdens förskola. Eventuell 
övergång till pedagogisk verksamhet. 

• Mycket investeringar görs just nu för att tillskapa lugna miljöer inom 
skolan. 

 
 

KPR/KFR § 17 
Övriga frågor 

 
• Många frågor om när nästa tillgänglighetsvandring. Oklart vem som 

äger frågan. Önskemål om att detta utreds och kommuniceras med 
rådet. 

• Inför nästa möte (2022-09-16) önskar rådet förtydligande om vad 
som händer med hemvaktmästaren. 

• Frågor och önskemål inför nästkommande sammanträde skickas till 
marcus.pettersson1@stromstad.se senast 2022-09-02. 

 
 

 
 
 

http://www.stromstad.se/
mailto:marcus.pettersson1@stromstad.se
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