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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn kl 09.00 - 12.15.  

Öppet sammanträde  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Kjell Klasson SPF 
Leif Åsberg, PRO 
Rune Rohdin, PRO 
Jan Ulvemark PRO 
Gert Larsson PRO 
Lars-Erik Knutsson, kommunstyrelsen 
Stig-Arne Helmersson, Miljönämnden i mellersta 
Bohuslän 
 
 
 
  

 

Närvarande 
ersättare 

Gudrun Jonsson, SPF 
Vivianne Gustafsson, PRO 
Kjell Andersson, PRO 
Leif Gabrielsson, PRO 
Hilbert Eliasson, PRO 
Anette Thärnström, SPF 
 

 

Övriga deltagare Madeleine Leijon, avdelningschef 
Anne Svensson, avdelningschef, Rambo 
Jenny Aronsson, kommunikationsansvarig Rambo 
Pernilla Johansson, kundsamordnare, Rambo 
Ronald Hagbert, ordf Sotenäsbostäders styrelse 
Jörgen Lidholm, ekonomichef Sotenäsbostäder 
Daniel Jarnrot, samhällsbyggnad 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
 

 

Justerare Leif Åsberg 

Justering Kommunhuset, den 3 december 2019, kl 09.00 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Leif Åsberg   
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KPR § 1 

Information om nytt insamlingssystem för hushållens avfall i Sotenäs -
Sotenäs avfallsföreskrifter och renhållningstaxa 

 
Rambo ska införa nytt insamlingssystem för hushållens avfall i Sotenäs. 
 
Planering pågår med inventering och riskanalys för arbetsmiljön och för framkomligheten till 
gatorna i kommunen. 
 
Tidigare var införande planerat under 2020 men på grund av nya förordningar för producentansvar 
gällande insamling av förpackningar, kommer det att dröja innan det nya insamlingssystemet införs. 
 
Från 1 april 2025 ska insamlingen ske från alla bostadsfastigheter  
(där det är fysiskt möjligt). 
 
 
 
 
 

KPR § 2 

Information om uthyrning av lägenheter, Sotenäsbostäder 

Sotenäsbostäder har 1170 lägenheter och 60 lokaler. 101 st lägenheter är Seniorbostäder. 
Sotenäsbostäder ägs av Sotenäs kommun. Lägenheterna finns i Kungshamn, Smögen, Väjern, 
Hunnebostrand, Bovallstrand, Hovenäset samt på Bohus-Malmön. 
  
Lägenheterna fördelas efter sökandens registerpoäng med undantag för: 
Arbetsförtur (söks av arbetsgivaren) 
Särskilda sociala behov genom individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Hushåll med särskilda medicinska behov 
 
Sotenäsbostäders lägenheter är avsedda för helårsboende varför uthyrning till 
delårsboende/fritidsboende inte är möjligt. 
 
 
   



 
 

 
Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll | 2019-11-28 §§ 1-10 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\Peradet\KPR 
2019\kpr protokoll191128.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 3(5)
 

 
 

KPR § 3 

Ärendebalanslistan 

Pensionärsrådet går igenom ärendebalanslistan. 
Bilaga 1. 
 

Framkomlighet och vägunderhållet på vägen till Örn och på Malmön 
Pensionärsorganisationerna har till dagens sammanträde tagit upp frågan om framkomlighet och 
vägunderhåll på vägen till Örn och på Malmön 
Kommunala pensionärsrådet föreslår att kommunen skickar en skrivelse till Trafikverket i ärendet. 
 
 
 

KPR § 4 

Sammanträdesdatum 2020: 

19 mars, 14 maj, 17 september, och 26 november  
 
 
 
Frågor inskickade från pensionärsorganisationerna: 

KPR § 5 

Varför är Aktivitetstjänsten på Kvarnberget indragen.  

Arbetsuppgifterna är fördelade på flera medarbetare och det finns fortfarande aktiviteter på 
Kvarnberget, en eftermiddag i veckan. Föreningen Axel har dessutom aktiviteter i form av bingo. 
 
 

KPR § 6 

Enligt uppgift skall en hjärtstartare monteras upp på Kvarnbergshemmet.    
Vi har i KPR tagit upp denna fråga tidigare. Har det blivit ett nytt beslut? 

Omsorgsförvaltningen har tagit upp ärendet med räddningstjänsten för att montera hjärtstartare på 
Kvarnberget och Hunnebohemmet.  
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KPR § 7 

Refererande till omsorgsplanen. Fungerar den uppsökande verksamheten 
enligt planen som gäller besök till pensionärer över 75 år? 

Omsorgsförvaltningen har ingen rutin och plan för uppsökande verksamhet vid viss ålder, men tar 
kontakt så fort man får information om att det föreligger behov  
 
Annette Thärnström påminner om föreningen Axel som kan vara behjälplig och besöka pensionärer.  
 
 

KPR § 8 

Finns det fler volentärorganisationer typ ” Axel ” i Sotenäs kommun? 

Nej det finns inga flera volentärorganisationer i Sotenäs kommun. 
 

 

KPR § 9 

Refererande till Socialstyrelsens ” öppna jämförelser” på Hunnebohemmet. 
Hur har enkäten utförts för att uppnå 100%?   

Det är en demensenhet och det är anhöriga som svarat. Omsorgsförvaltningen kan se att det finns en 
del förbättringsområden även på Hunnebohemmet. 
 
 

KPR § 10 

 

Hur ser avtalet ut mellan privata utförare och kommunen gällande 
hemtjänsten? 

Förfrågningsunderlaget mellan privata utförare och kommunen bifogas protokollet. 
 
 
 

Julhälsning 

 
Ordföranden önskar Kommunala Pensionärsrådet En Trevlig Jul. 
Pensionärsorganisationerna önskar ordföranden En Trevlig Jul. 
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Kommunala Pensionärsrådet  
2019-11-28 
 
Ärendebalanslista  
Notering Ärende Ansvarig Klart datum 
2016-10-06 Trottoaren på 

Köpmansgatan i 
Hunnebostrand är i 
behov av förbättring 

Tekniska avdelningen Ingår i 
infrastrukturarbetet 
enligt beslut i 
kommunfullmäktige 
190425. 
Uppföljning under 
år 2020 

2018-05-17 Behov av annan 
hastighetsbegränsning i 
tätortstrafik på Malmön 

Pensionärs-
organisationerna 
uppmanas att lämna 
in skriftlig begäran, 
som kan gå vidare till 
Trafikverket 

 
Utgår 

2018-10-04 Handikappbadet 
Hästedalen, 
Hunnebostrand 

Tekniska avdelningen 
Upphandling pågår 

 
2020-06-01 

2019-05-16 Fontäner utan vatten i 
kommunens parker  

Tekniska avdelningen 
 

Ärendet ligger för 
beslut i Tekniska 
utskottet. Fortsatt 
bevakning 

2019-09-19 Kostnaden för 
kommunen att ta emot 
sommargäster som har 
hemtjänst 

 
Omsorgsförvaltningen 

 
Redovisat vid 
dagens möte. 
Punkten avföres. 

2019-09-19 Om kommunen är 
behjälpliga i att äldre 
kan få hjälp att få 
kontakter med 
Sotenäsbostäder som 
har senior klassade 
bostäder? 

 
Omsorgsförvaltningen 
 

 
Redovisat under  
§ 2. Ärendet 
avföres. 
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