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KPR/KHR § 1 
Tekniska förvaltningen svarar på beredningens frågor 
Gatuchef Conny Hansson från Tekniska förvaltningen svarar på 
beredningens frågor. 
 
Kommunens snöröjning kör igång när det fallit 10 cm nysnö. Snöröjarna 
har flera distrikt och det tar ofta tid innan de kommer ut. De sliter med 
att få in personal. 

 
Synpunkter på att Strömstadsbyggen överlag är dåliga på att skotta vid 
sina fastigheter. I centrum så är det fastighetsägarens ansvar att skotta 
trottoarer och det sköts med varierande kvalitet. Fastighetsägarna kan få 
föreläggande om att skotta men ofta har snön hunnit försvinna innan 
föreläggandet kommer fram. Fastighetsägarna är skyldiga att hålla 
fastigheter i ordnat skick. Åläggande att åtgärda men vite tar lång tid. 
Strömstad är en stad med mycket backar och snön är besvärlig för de 
som har svårt att ta sig fram. Conny får frågan om inte kommunen kan ta 
över snöröjning och fakturera fastighetsägaren. Kommunen har inte 
personal, och att anställa personal endast för de få gånger det snöar 
fungerar inte. Det pågår ett generationsskifte bland personalen på 
tekniska förvaltningen. Ny personal ska lära sig rutinerna. De har kartor 
och iPads som visar var de har kört så ingen gata glöms bort. Linjerna har 
olika färger. De får i uppdrag att köra en viss linje. Kommunen jobbar för 
att bli bättre och bättre. Det är 3 enheter som röjer snön i Strömstad och 
Skee. Var gör man av snön som man kör bort? Man får inte längre tippa 
den i havet så den körs till långtidsparkering som är grusbelagda och 
filtrerar smältvattnet. 
 
Råden inkommer med synpunkter om ny trottoar vid Södra bergsgatan. 
För hög kant så rullstol kan inte komma fram. Vad gäller när man gör nya 
trottoarer? Det ska komma fram i bygglovshandlingar. Tekniska får 
handlingarna för yttrande.  

 
Rökförbud på allmän plats infördes i somras. Tekniska har haft möte 
med miljöavdelningen för att se hur man skulle kunna efterleva lagen. 
Soptunnor med askkopp har placerats 10 meter bort från entréer (lag 3-
4 m). Man befarade att folk skulle kasta fimpar överallt men det blev 

http://www.stromstad.se/
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inte så illa som man trott. Relativt nöjda men allt kan förbättras. Ta med 
frågan till MBN och höra hur de ska handskas med det. 

 
Soffors utformning. Någon tyckte att sofforna var för låga och att de 
saknas ryggstöd. Finns många gamla soffor i stan och emellanåt kommer 
det in nya. De nya ska vara anpassade och ha armstöd. Det finns ingen 
stor budget för att byta ut de så länge de är hela. Runt Strömsvattnet har 
man bytt ut en del soffor. Kompletterat de gamla med några 
tillgänglighetsanpassade. Bra om man kan få en förteckning över de 
anpassade för att planera sina promenader.  

 
Sofforna utanför Backlunds? Man har byggt soffor vid bryggdäcket men 
det finns inte soffor vid Backlunds på vintern. Det är enda stället det är 
lä.  

 
Södra bergsgatan mot Polisgatan, trappor utan räcke. Vem äger 
trapporna? Dåligt skottat på vintern. Hur förmedlar vi det till 
fastighetsägarna? Tekniska försöker samverka med dem, t.ex. för att 
minska saltanvändning. Snöröja först och salta sedan.  Bäst när det är 
kallt och man snöröjer och lägger på flis som håller sig ett par dagar men 
i Strömstad är det ofta för varmt. 
Ibland väntar man med snöröjning när man vet att regnet kommer inom 
ett par timmar. Snöröjning kostar pengar! 
 
Soffor saknas längs kanalen vid nya cykelbanan. Det inkom klagomål på 
att sofforna blev tillhåll för ölgubbar så sofforna kom inte upp.  
 
Korsning Oslovägen – Fredrikshaldsvägen häck ut i 
cykelvägen/gångbanan. 
 
Vid Simons hörna mot strandpromenaden finns en träspång som går ut i 
gatan, hinder för framkomlighet. Elrullstol på gångbanan fungerar inte, 
svårt att komma upp och ned. Ej rullstolsanpassat. Strömstad har en 

http://www.stromstad.se/
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budget på 200.000 kr per år för tillgänglighetsanpassningar. Sammanlagt 
har man gjort anpassningar för en miljon. 
 
Man ser på övergångsställen så de görs på rätt sätt. Skicka gärna mail 
med synpunkter till tekniska.  
 
KPR/KHR § 2 
Hemvaktmästaren 
 

Joakim Möller, verksamhetschef Stöd och service, informerar om 
Hemvaktmästaren. Hemvaktmästaren har inte funnits under en tid. 
Tidigare har Hemvaktmästaren legat under arbetsmarknadsenhet men 
numer ligger det under daglig verksamhet. Ingen av de två enheterna 
har haft lämpliga personer. Man går upp till nämnd i november med 
förslag om en person som kan utföra enklare tjänster, om vi får pengar 
till det. Pågår också kommunövergripande diskussion om vaktmästare 
för enklare uppgifter. Antingen ska det ingå inom ram för äldre eller för 
LSS. Huvudsyftet är att förhindra fallolyckor och det betalar sig. Råden 
får vara remissinstans innan det går upp i nämnd.  
 
Hemtjänsten har ett team som utför enklare sysslor om man har beslut 
om hemtjänstinsats.  
 
Det måste vara en kompetent person som inte blir stressad av 
uppgifterna som ska utföra hemvaktmästaruppgifter. Tanum har en 
servicebesiktning där man kollar sladdar på golven m.m. Fallolyckor får 
stora konsekvenser mänskligt och ekonomiskt.  I det läget där man 
beviljas hemtjänst borde det ingå en besiktning med spisvakter, 
kaffekokare, mattor, brandvarnare, sladdar. Hemtjänst utifrån vad man 
vill ha och inte vad man behöver.  
 
Medel rekvirerat för habiliteringsersättning för de som går på daglig 
verksamhet. Strömstad har länge haft det. Staten gick ut med 
statsbidrag men Strömstad valde att inte gå med första året. I år är vi 
med och har fått medel, mer än vi kan använda. Habiliterings-
ersättningen höjs, så länge vi får statsbidrag. Vi kan höja ytterligare 
nästa år om vi får fortsätter få statsbidraget. Habiliteringsersättningen 
har aldrig ifrågasatts i budgetdiskussioner. 
 

http://www.stromstad.se/
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KPR/KHR § 3 
Information från nämndernas ledamöter 
 
KS, Kent Hansson 
Nytt särskilt boende: Kommunstyrelsen har fått signal från SF/SN om 
akut behov vid årsskiftet 2022/2023. Strömstad måste ha ett nytt 
boende i bruk då. Att ta fram en detaljplan för Mellby hinns inte med till 
dess, därför jobbar vi nu med två alternativa platser som utreds. Två 
tomter som kommunen inte äger. Två olika bolag som är villiga att 
investera och gå in i långtidskontrakt. Bolagen håller på att ta fram 
ritningar och kalkyler. Skanska (gamla HSB-bygget, nära Ånneröds skola) 
och Myrvold (Myren). Många vill att det ska vara så nära centrum som 
möjligt. Utemiljön är också viktig. Tomten på Myren är begränsad. 
Tomten på Ånneröd större och kan erbjuda bättre utemiljö. 
Kommunikationer för att komma till boendet viktigt. Målsättningen är 
att få fram förslag och beslut under hösten. Jägaren har ingen bra 
utemiljö, de boende och personal önskar bättre utemiljö. Skanska har 
byggt boende i Angered och hyrt ut och det är jättefint. På Myren måste 
man bygga på höjden medan Ånneröd räcker med 2 våningar. Man kan 
inte få allt – utemiljö och centralt. Det är bråttom att komma till 
byggstart. Behövs en liten trygga rundan-buss. Trygghetsboende finns 
med i tankarna. 
 
BUN, Sandra Andersson och Stellan Andersson 
Förvaltningen jobbar med budget – en intensiv period. Vidare jobbar 
man med måltider och arbetsmiljö, hur kan vi laga godast mat på 
effektivast sätt. Nämnden väntar på dragning med Agneta Kullberg. De 
har ritningar och planer på sitt ansvar, men det har inte skett något än. 
Beslutet är fattat och budget är klar. Vi lägger mkt skattepengar på detta 
och det måste bli bra. Logistik, transport av mat kan ställa till med 
problem. Äldreboendenas köksverksamhet ska också passas ihop med 
detta. Viktigt med doft av mat och att det ser aptitligt ut. Viktigt att det 
ska lukta mat!  
 

http://www.stromstad.se/
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Man har flyttat moduler från Näsinge till Rossö skola. Ska förses med 
sadeltak. Barackerna är godkända av MBN. De var skadade tidigare men 
är nu renoverade och godkända. Kostar lika mycket att renovera som att 
köpa nya. 
SN, Pia Tysklind 
Man jobbar med budgetskrivelsen. Det är ett tufft läge med underskott 
och effektiviseringskrav. Arbetsutskott i eftermiddag och beslut fattas i 
nästa vecka. Ramarna i fullmäktige tas i november. Hemtjänst Koster 
skulle enligt ursprungligt beslut fattat utvärderas mars, men på förra 
mötet bestämdes att man ska utvärdera redan i december.  
 
Vidare informerar Pia om särskilt boende och korttid.  
 
Kyrkan driver Crusellska för de ensamkommande gymnasieungdomarna.  
Vi betalar hyran men får pengar från staten. Fråga till KS vad ska man 
göra framöver?  På gamla Vättegården bor ungdomar som man vill få att 
flytta till övervåningen på Crusellska för att frigöra Vättegården. 
Brandinspektion – ändringar kostar 500.000 kr. Finns inte vanliga 
lägenheter till de på Vättegården/Granvägen.  
 
Arbetsförmedlingen har försvunnit. Förvaltningen har mycket samarbete 
med dem och nu måste kommunen gå in och täcka upp. AME behhöver 
organisera sig på annat sätt för att kompensera.  
 
Digitalisering införande av ny teknik. Man ska bl.a. testa smarta 
toaletter.  
 
IFO vuxen i Samverkanshuset och barn- och unga på Brunnsgatan ska 
flytta ihop i Samverkanshuset.  
 
Nyanlända, vi har inte många med krävs fortfarande en organisation 
runt det. Kommunen behöver ta ställning till i kommunen om vi 
fortfarande ska ha någon som håller ihop. Socialnämnden har yttrat sig 
till Kommunstyrelsen att man menar att samordningsfunktionen ska 
vara kvar. Man jämför med andra kommuner, kostnader med mer. IFO 
har låga kostnader, försörjningsstödet låga kostnader, höga kostnader 
äldreomsorg.  
 

http://www.stromstad.se/
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Fråga: Personal hemtjänst har rökförbud under arbetstid men brukare 
meddelar att personal luktar rök. Besökt rökare innan eller rökt själv? 
Fråga: Sjukhuset? Ska kommunen köpa? Pågår diskussioner. Regionens 
politiker bestämmer och det tar tid. 
KPR/KHR § 4 
Namnbyte Kommunala handikapprådet 
Lena Beltramin skickar ut socialstyrelsens definitioner på olika termer 
samt information om hur andra kommuner har namngett sina råd 
tillsammans med datum då KHR ska ha inkommit med sitt förslag, som 
sedan ska vidare till socialnämnden och kommunfullmäktige. 
 
 
KPR/KHR § 5 
Digitala beredningar 
Man beslutar att beredningarna framöver ska vara digital, dvs. att råden 
skickar in önskemål om saker man önskar ta upp på mötena per e-post 
till lena.beltramin@stromstad.se senast 2 veckor innan rådens 
sammanträden. 
 

 

http://www.stromstad.se/
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