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Plats och  
sammanträdestid 
 

Möteslokalen HSO  
2015-03-12 kl. 09:00 – 12:00 

Ordinarie ledamöter Anna-Lena Carlsson, Ordförande 
Ella-Stina Olausson, PRO  
Kaj Källsvik, PRO 
Barbro Hansson, PRO 
Wanja Wetterberg, SPF                            
Eva Pehrsson, SPF 
Jan Teuber, SPF 
Anna Mattson, DHR 
Anita Hansson, HSO 
Stefan Hansson, HSO 
Marie Kristiansen, BUN 
Birgitta Laugmo, KS 
Karin Bemert, rehab 
                    

Ersättare Ulla Andersson, PRO 
Barbro Nilsson, SPF       
Märta Blomqvist, HSO 
Eva Johansson, HSO 
Britt-Marie Winberg, ON 
 

  

Övriga deltagare 
 

Maria Reinholdsson, Förvaltningschef omsorgen 
Lena Beltramin, Nämndsekreterare 
Peter Birgersson (punkt 1) 
Margareta Fredriksson (punkt 1) 
 

Justeringens  
plats och tid 

Stadshuset 

Sekreterare Lena Beltramin  

  

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

Anna-Lena Carlsson 

Justerare  

 

 

Eva Pehrsson                                                             Anita Hansson 
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Datum för 
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2015-03- Datum för  2015-04- 
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Protokollets 
förvaringsplats Omsorgskontoret 
  
Underskrift  
 Lena Beltramin 
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Val av justerare 

 
Kommunala handikapp- och pensionärsråden utser 

Eva Pehrsson och Anita Hansson att justera dagens protokoll 
 

 

KHR/KPR § 1 
 

Presentation Peter Birgersson 

Peter Birgersson, kommunstyrelsens nya ordförande presenterade sig 
tillsammans med Margareta Fredriksson. Peter talade om vilka 
utmaningar de står inför i den kommande mandatperioden. I många 
andra kommuner minskar befolkningen och därmed också 
skatteunderlaget, men i Strömstad har vi en positiv utveckling. 
Befolkningsökningen leder till att byggnation är ett stort tema. Under 
de senaste åren har kommunen byggt 12 nya förskoleavdelningar och 
nu väntar byggnationen av ytterligare 6. Befolkningsökningen leder 
också till ett akut behov av fler korttidsplatser. Det är behov av att 
bygga ett nytt särskilt boende i Strömstad, som ska ersätta Jägaren. 
Bostadsbyggandet har tyvärr inte ökat i samma takt som befolkningen. I 
ett möte med VG-regionen förra veckan fick man information om de 
mottagningar som ska öppnas på sjukhuset i Strömstad fr.o.m. 7 april, 
när man startar upp specialistfunktioner på sjukhuset under en 5-års 
period. Peter poängterar vikten av att fråga om man kan få hjälp på 
sjukhuset i Strömstad när man får en kallelse till NU-sjukvården. 
Nattjouren förlängs året ut i väntan på översyn av krav- och 
kvalitetsboken. 

Nya majoriteten vill hyra lokaler på sjukhuset till ett nytt 
korttidsboende, något VG-regionen ställt sig positiva till och den 25 
mars ska man träffa fastighetsägaren för vidare diskussioner. Vidare 
informerade Peter om att man för diskussioner om möjlighet för 
träning på Rehab utan remiss, och att man försöker påverka HSN om 
att lägga en beställning på detta. Primärvårdsstyrelsen omprövar 
beslutet under förutsättning att det kommer in en beställning från HSN. 
Det är inte samma målgrupp på Rehab som på övriga gym i Strömstad 
så det borde inte handla om illojal konkurrens. 

http://www.stromstad.se/
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KHR/KPR § 2 
 

Genomgång av föregående protokoll och ej åtgärdade 
ärenden 

Protokoll för sammanträde 9 december föreligger. Besök från Jägaren, 
Utsikten och Apoteket (Koll på läkemedel) planeras till sammanträdet i 
juni. KHR/KPR lägger protokollen till handlingarna. 

 

 

 

KHR/KPR § 3 
 

Ekonomisk rapport Omsorgsförvaltningen 

Förvaltningschef Maria Reinholdsson informerade om Bokslut 2014 
som ska upp till KF. Omsorgen har ett underskott på 5,8 mkr, där 
särskilda boenden utgör en betydande del. Boendeplatserna i 
Strömstad är dyrare än riksgenomsnittet och detta ska förvaltningen se 
närmare på. Vidare har boende med stöd av LSS en del i underskottet. 
Förvaltningen har varit försiktiga med övriga utgifter och bl.a. så har 
inte utbildningar beviljats. 

Bemanningsfrågan ska ses över.  

Hittills i år så visar januari månads siffror på ett underskott på 350 000 
kr. Februari månads siffror är ännu inte färdiga. 

 

 

KHR/KPR § 4 
 

Reglemente - översyn 

Rådens reglemente behöver en översyn. De antogs av 
Kommunfullmäktige i 2003 och behöver revideras och uppdateras. De 
olika föreningarna gavs i uppdrag att komma in med yttrande inför 
nästa sammanträde. Yttrandena ska vara nämndsekreterare Lena 
Beltramin tillhanda senast 30 april. 

http://www.stromstad.se/
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KHR/KPR § 5 
 

Rådens arbetsform 

På föregående möte framkom önskemål om att dela upp rådens 
sammanträden i 2 separata möten. Förvaltningschef Maria 
Reinholdsson informerar om att det också finns en möjlighet att ändra 
reglementena så att råden själva tar över ordförandeskapet och att 
kommunen endast deltar under berörda punkter. 

Diskussionerna om för- och nackdelar ledde fram till att man tills vidare 
fortsätter i befintlig arbetsform, men ordförande ombeds att vara extra 
noggrann med att se till att rådens medlemmar endast lyfter sakfrågor 
och inte personliga frågor, och endast frågor som berör kommunen 

Viktigt att rådens mål förtydligas i reglementet. 

 

 

KHR/KPR § 6 
 

Nytt äldreboende i centrum – tankar kring placering 

Behovet av ytterligare platser i äldreboende ökar fram emot år 2020. 
Målet är att ersätta Jägarens 30 platser och att utöka med ytterligare 
20-30 platser för att klara behoven. 
De äldre är friskare och bor hemma längre nu. Behov av boenden som 
tar emot både somatiskt sjuka och dementa. 
Förvaltningen har fått förslag på olika tomter där man skulle kunna 
bygga äldreboende.  
Förslag 1 är på Rådhusberget där det idag finns ett ganska otillgängligt 
grönområde. Här skulle man få både utsikt och fin utemiljö att röra sig 
i. 
Förslag 2 är på andra sidan om Jägaren, där kommunen redan äger 
mark. 
Förslag 3 är vid parkeringshusen på Rådhusberget. Här skulle man 
kunna få en snabbväg med angöring till Lindex/Systembolaget. Det 
finns också planer om att bygga på Lindexhuset.  

http://www.stromstad.se/
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Förslag 4 är vid Södertulls livs, där man skulle få utsikt över 
Kärleksudden och fin utemiljö. 
Förslag 5 är vid Myren där kommunen har mark. Utsikt över Öddö. 
 
Samtidigt som man planerar för ett nytt boende pågår genom 
antagandet av Boendeplanen en genomlysning av alla befintliga 
boenden för att se hur de kan utnyttjas på bästa och mest effektiva 
sätt. 
 
Omsorgsförvaltningen önskar att få synpunkter från föreningarna på 
placeringen, ordnade efter mest lämplig placering till minst lämplig 
placering, till nästa sammanträde. 
 
Föreningarna poängterar vikten av utemiljö och möjlighet till 
plantering/växthus m.m. samt utsikt. Förvaltningen uppmanar 
föreningarna att tänka långsiktigt, på hur barn och barnbarn vill ha det i 
framtiden. 

 

 

KHR/KPR § 7 
 

Information 

Hörslingan 
Hörslingan finns nu på plats för utlåning i stadshusets reception. 
Personalen ska få upplärning 30 mars och därefter går det bra att låna 
hörslingan. 
 
Handikappridning 
Anita Hansson meddelar att handikappridningen ännu inte kommit 
igång vid Strömstads ridklubb då rampen fortfarande inte är 
färdigställd. Svårt att komma i kontakt med klubben för besked. Det 
verkar som om de flesta har löst behoven på annat håll nu. 

http://www.stromstad.se/
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KHR/KPR § 8 
 

Nya ärenden 

11 juni: 

 Apoteket om projektet Koll på Läkemedel 

 Bjuda in Wally Valentin från Jägaren 

 Ev bjuda in Utsikten 

 Ev studiebesök 

 Aktivitetscenter 
 

 

 

 
 

 
 
 

http://www.stromstad.se/

