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Plats och tid Kommunhuset, "Hållö", Kungshamn, kl 13.30 - 17.15.  

Öppet sammanträde  

Beslutande Nils Olof Bengtsson, ordförande 
Leif Åsberg, PRO 
Rune Rohdin, PRO 
Stefan Jurcic, PRO 
Gert Larsson, PRO 
Ulla Turemark, SPF 
Ulla Ljunglide, byggnadsnämnden, §§ 1-2 
Lars-Erik Knutsson, kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 

 

Närvarande 
ersättare 

Birgitta Granström, omsorgsnämnden 
Kjell Klasson, SPF 
Owe Aronsson, PRO 
Kjell Andersson, PRO, §§ 1-6 
Elving Claesson, byggnadsnämnden 
 
 
 
 

 

Övriga deltagare Nina Roos, förvaltningschef 
Malin Strömberg, anhörigsamordnare, § 1 
Anna Jansson, utvecklare, §§ 1-4 
Anita Mattisson, äldreomsorgschef  
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Leif Åsberg 

Justering Kommunhuset, Kungshamn, den 12 oktober 2017, kl 12.30 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Leif Åsberg   
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KPR § 1 

Våld i nära relationer 
Malin Strömberg, anhörigsamordnare, informerar om omsorgsförvaltningens arbete med våld i nära 
relationer. 
 

KPR § 2 

Information om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, 
internkontrollplan, verksamhetsmål och verksamhetsplan inom 
omsorgsförvaltningen 
Anna Jansson, utvecklare, informerar om systematiskt kvalitetsarbete, internkontrollplan, 
verksamhetsmål och verksamhetsplan inom omsorgsförvaltningen 
 
 

KPR § 3 

 
Analys hemtjänsten 
 
Hösten 2016 minskar beviljade hemtjänsttimmar för Sotenäs hemtjänst. Denna trend fortsätter 
under resten av året och in på 2017. Hemtjänsten förväntas få ett budgetunderskott 2017.  
 
Slutsatser som går att dra är möjligen att hemtjänstverksamheten kräver närvarande chefer, 
samarbete med ekonomiavdelningen, skicklig planering och en flexibel organisation, något som inte 
fanns hösten 2016 men som eventuellt finns förutsättningar att skapa framöver.  
 

KPR § 4 

 
E-tillsyn – Tillsyn via kamera inom äldreomsorgen 
 
Omsorgsförvaltningens äldreomsorg planerar att införa tekniken E-tillsyn för tillsyn av brukare som 
är i behov av detta och samtycker till användandet av tekniken. Planen är att införandet inleds på 
Hunnebohemmet och för brukare som får hemtjänst i början av 2018. E-tillsynen kommer att 
utvärderas efter införandet.  
 
Personer som beviljas insats i form av hemtjänst eller plats på Särskilt boende kan, vid behov, få 
tillsyn nattetid för att säkra den enskildes trygghet denna del på dygnet. Idag utförs denna insats av 
personal som kommer hem till den enskilde för att titta till denne. Att personal kommer till den 
enskilde kan störa dennes nattsömn och skapa oro. Att kunna utföra tillsyn utan att störa den 
enskilde är därför eftersträvansvärt. 
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KPR § 5  

Information om det nya hälso- och sjukvårdsavtalet 
 
Nina Roos, förvaltningschef, informerar om det nya hälso- och sjukvårdsavtalet. 
Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller från och med 1 april 2017. Avtalet avser ansvarsfördelning och 
samverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. 
 
 

KPR § 6 

Återkoppling referensgruppen, äldreomsorgsplanen 
 
Ordföranden informerar om att rapport om framtida boende för äldre har lämnats till 
kommunstyrelsen. Inriktningen i äldreomsorgsplanen står fast. Ärendet ska tas upp i 
kommunstyrelsens budgetberedning då de olika förslagen medför stora investeringskostnader. 
 
 
 
KPR § 7 
Information om Arbetsmarknadsenheten 
Nina Roos, förvaltningschef, informerar om Arbetsmarknadsenheten (tidigare Produktionsskolan). 
Arbetsmarknadsenheten ingår under kommunstyrelsens verksamhetsområde. 

 Arbetsmarknadsenheten kan erbjuda den som står utanför arbetsmarknaden, olika insatser som stöd 
för att komma vidare i arbetslivet. 

 Målsättningen är att genom varierande insatser stärka den enskildes förutsättningar till en 
anställning eller studier. 

Arbetsmarknadsenheten kan erbjuda jobbsökaraktiviteter, praktik, arbetsträning, kortare 
anställningar och vägledning. 

 Arbetsmarknadsenheten ansvarar även för mottagandet av nyanlända som tillhör etableringen 
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KPR § 8  

Budget 2018 
Ordföranden informerar om att omsorgsnämnden har beslutat 2017-09-28 att upphäva 
omsorgsnämndens beslut 2017-08-22. 
Omsorgsnämnden beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag 2017-08-17 att ställa sig bakom 
förvaltningens förslag till budgetram för 2018. 
 
Kommunens budgetberedning kommer att behandla budgetramar i november. 
 
Pensionärsorganisationerna framför att ärendet budget 2018 följs upp på kommande sammanträde.  
 
 

KPR § 9 

Bemanningen under sommaren inom omsorgsförvaltningen  
Nina Roos, förvaltningschef, informerar om bemanningen under sommaren inom 
omsorgsförvaltningen 
Det har varit svårt att inför sommaren rekrytera personal. 
Kommunen har skrivit ett sommaravtal med ordinarie personal. 
Omsorgsförvaltningen kan konstatera att det utifrån omständigheterna har varit en god kvalite och 
bemanning inom förvaltningen under sommaren. 

 

Sjukfrånvaron bland personalen inom omsorgsförvaltningen 
Nina Roos, förvaltningschef, informerar om att omsorgsförvaltningen tillsammans med 
personalavdelningen arbetar med att minska sjukfrånvaron inom förvaltningen. 

 

KPR § 10  

Parkering under sommaren 
Pensionärsorganisationerna tar upp problem med parkeringar på många platser i kommunen under 
sommaren. 
 
Kommunen meddelar att det inte har minskats på antalet parkeringsvakter eller timmar, utan snarare 
flera timmar än förra året. 
De som jobbat i sommar har inte noterat att de skulle haft mera problem än vanligt.  
Kommunen tar gärna emot mera information angående åsikter om problem med parkeringar. 
 
Kommunala pensionärsorganisationerna kräver att tjänstemän kommer till kommunala 
pensionärsrådets sammanträden för att svara på frågor. 
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Problem med parkering och övriga trafikfrågor tas upp på kommande möte med kommunala 
pensionärsrådet. Ansvariga tjänstemän kallas till detta sammanträde 
 
 

KPR § 11  

Asfaltering i kommunen  
Fiberprojektet har försenats. Skanova har meddelat att man kommer att vara klara i hela kommunen 
tills den 15 november. Det gäller då Bohus-Malmön. I övriga orter kommer man att vara klara före 
det datumet 
 
 
 

KPR § 12 

MAS i kommunen 
Pia Settergren är MAS i Sotenäs kommun. 
 
 

KPR § 13  

Ändrade sammanträdestider 
Sammanträdestiden kommer att ändras från och med år 2018 till att planeras in att börja kl. 09.00. 
 
1 mars, 17 maj, 4 oktober och 29 november. 
 
 
 

KPR § 14 

Ärendebalanslistan  
Pensionärsrådet går igenom ärendebalanslistan. Bilaga 1 
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Kommunala Pensionärsrådet Bilaga 1 
2017-10-05 
 
 
Ärendebalanslista  
 
Notering Ärende Ansvarig Klart datum 
2013-05-30 Tillgänglighetsdatabas Tekniska avdelningen  
2013-11-20 Varm mat lagas i 

hemmet – Sotenäs 
kommun 

Nina Roos Utredning pågår 

2015-10-01 Badplats för 
handikappade i 
Hästedalen  

Tekniska avdelningen Rapporteras till 
KPR när KRT 
slutbehandlat 
ärendet 

2016-10-06 Trottoaren på 
Köpmansgatan i 
Hunnebostrand är i 
behov av förbättring 

    -”-  
Behandlas i 
detaljplanearbete 

2017-10-05 Parkering i kommunen 
trafikfrågor 

    -”-  
2017-11-30 

 
2017-10-05 

 
Budget 2018 

 
Nina Roos 

 
2017-11-30 
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