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Plats och tid

Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn kl 09.00 - 12.15.

Öppet sammanträde
Beslutande

Nils Olof Bengtson (M), ordförande
Leif Åsberg, PRO
Rune Rohdin, PRO
Jan Ulvemark, PRO
Gert Larsson, PRO
Ulla Turemark, SPF
Ragnhild Selstam, utbildningsnämnden
Lars-Erik Knutsson, kommunstyrelsen

Närvarande
ersättare

Magnus Johansson, omsorgsnämnden
Vivianne Gustafsson, PRO
Hilbert Eliasson, PRO

Övriga deltagare

Lisbeth Olsson, förvaltningschef
Petra Hurri, enhetschef, § 1
Jörgen Wollbratt, driftledare, § 1
Lena Vilhelmsson, sekreterare

Justerare

Ulla Turemark

Justering

Kommunhuset, den 26 mars 2019, kl 14.30.

Sekreterare

Lena Vilhelmsson
Ordförande

Nils Olof Bengtson
Justerare

Ulla Turemark
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KPR § 1

Ombyggnad av Hunnebohemmet
Petra Hurri och Jörgen Wollbratt informerar om ombyggnad av Hunnebohemmet.
Hunnebohemmets äldreboende har ett kraftigt eftersatt invändigt underhåll och har en omodern
planlösning, där många av lägenheterna saknar egen toalett och dusch. En ombyggnation av
Hunnebohemmet är därför nödvändig, för att klara dagens krav på boendestandard för personer med
demenssjukdom.
Kommunstyrelsen har därför avsatt investeringsmedel för ombyggnad av Hunnebohemmet om
60 mkr fördelat över åren 2019 - 2023.
En referensgrupp har med utgångspunkt i kommunens äldreomsorgsplan utrett, dels möjligheter till
ett utökat antal platser för vård- och omsorgsboende/särskilt boende, dels möjligheten att skapa ett
äldrecentrum på Hunnebohemmet.
Referensgruppens rapport förordar att:
1. Hunnebohemmet blir ett äldrecentrum,
2. Hunnebohemmet byggs om invändigt till ett boende med 36 lägenheter för personer med
varierande behov och 14 lägenheter för korttidsboende.
3. En planprocess inleds för eventuell framtida tillbyggnad av 36 platser enligt förslag till idéritning.
4. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal flyttas tillbaka till nyrenoverade lokaler på
Hunnebohemmet
5. Hemtjänsten flyttas till gemensamma lokaler på Kvarnberget.
6. Köket flyttas till entréplan.
7. Det sker ingen förändring gällande dagverksamheten.
8. Rehabiliteringsenheten flyttas ner till suterrängplan
Leif Åsberg tar upp att pensionärsorganisationerna vill bli involverade i det fortsatta arbetet med
projektering av Hunnebohemmet.
Kommunala pensionärsrådet beslutar
Kommunala pensionärsrådet utser Leif Åsberg och Ulla Turemark till representanter för
kommunala pensionärsrådet i arbetsgruppen för projektering av ombyggnad av Hunnebohemmet.
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KPR § 2
Bokslut 2018

Omsorgsförvaltningen består av tre verksamhetsområden; individ- och familjeomsorgen,
äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. Därutöver finns det en myndighetsenhet som
handlägger bistånd enligt Socialtjänstlagen och bistånd enligt Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade och färdtjänsthandläggning.
Omsorgsförvaltningen redovisar ett underskott på 4,644 mkr. Intäkterna fortsatte att minska mellan
2017–2018. Det var huvudsak statsbidrag från Migrationsverket 2017 och minskad efterfrågan på
hemtjänst som ledde till lägre intäkter.
Förvaltningen har genomfört kraftfulla kostnadsanpassningsåtgärder under andra hälften av 2018
och då främst inom äldreomsorgen för att minska verksamheternas underskott.
Ett nytt förfrågningsunderlag gällande Lagen om valfrihet (LOV) har tagits fram. Ett nytt avtal
kommer att gälla från 2019-04-01.
I september trädde en ny lag i kraft ”Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och
sjukvård” som innebär att primärvårdens ansvar för utskrivningsklara patienter förtydligas och att
tiden för kommunen och primärvården att tillse utskrivningsklara patienter får den hjälp som
bedöms behöva kortas betydligt.
Individ -och familjeomsorgen har under året arbetat intensivt med att utveckla insatserna på
hemmaplan för att minska placeringar av barn och unga.
KPR § 3
Budget 2019

Omsorgsnämndens budget för 2019: 228 014 tkr
Äldreomsorgen: 103 301 tkr (utfall 2018: 110 661 tkr)
IFO: 24 440 tkr (utfall 2018: 26 991 tkr)
Omsorgsförvaltningens förändringsarbete

Processkartläggning inom förvaltningens samtliga delar i syfte att identifiera kostnadsdrivande
faktorer.
Förtydliga medarbetares uppdrag på alla nivåer
Genomlysning av hemtjänstens insatsplanering i relation till bemanning. Utförs bara den insats som
är beviljad?
Genomlysning av biståndsenheten. Prövas behovet i tillräcklig utsträckning?
Översyn av boendeprocessen
Översyn av ledningsstrukturen och de administrativa resurserna inom hela förvaltningen
Ökad samverkan mellan förvaltningar och verksamheter, samt fackliga företrädare
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Äldreomsorg

Se över möjligheten till digitalisering i verksamheten för att effektivisera och använda
personalresurserna där de bäst behövs
Se över planering i hemtjänst så den överensstämmer med beviljad tid och att ”luft” i schemat
placeras sammanhängande för att kunna användas
Schemaplanering särskilt boende utifrån budget
Förbättra arbetsmiljön genom tydliga ramar för arbetet och delaktighet inom ramarna
Arbete med att sänka sjukfrånvaro och övertid.
Individ och familjeomsorg

Översyn av Individ- och familjeomsorgen
Digitalisering av försörjningsstöd
Skapa förutsättningar för att minska på externa placeringar, genom att se över möjligheter till
hemmaplanslösningar.

KPR § 4
Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott: Kollektivtrafikresa med buss i
Sotenäs

Västtrafik lämnar årligen statistik till kommunen hur resandet utvecklas för kollektivtrafiken.
Statistiken visar att resandet under åren 2016-2018 minskar för några linjer, andra linjer är
oförändrade medan många linjer ökar antalet resenärer.
Det övergripande målet är att andelen hållbara resor i Västra Götaland ska öka.
Västtrafik införde ”Närtrafik” i juni 2015 i kommunen. Sotenäs var en av de första kommunerna
som fick Närtrafik. Närtrafik är kollektivtrafik för den som vill åka mellan landsbygd och tätort.
Man kan bara åka där det vanligtvis inte går bussar och man måste ringa och beställa resan.
Sotenäs kommun har efter beslut i Kommunfullmäktige infört Seniorkort från januari 2015 för
invånare 75 år och äldre. Med ett seniorkort kan man åka avgiftsfritt inom kommunen och även
resande med Närtrafik ingår. Denna möjlighet används dock i mycket ringa omfattning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat 2019-02-20 att lämna ärendet till Kommunala
pensionärsrådet för yttrande om hur Soterundan och Närtrafiken kan nyttjas bättre.

Kommunala pensionärsrådet beslutar
Leif Åsberg: PRO tar upp denna fråga på nästa möte med PRO-organisationen och återkommer
därefter med ett yttrande till kommunen.
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Frågor inskickade från pensionärsorganisationerna:
KPR § 5
Hur ser kommunens ekonomiska åtagande ut när det gäller projektet
Stenens hus i Hunnebostrand.

Ordföranden informerar om att kommunen har lagt 200 tkr till projektet Stenens hus i
Hunnebostrand.
Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-13 att inte ge några ytterligare medel till projektet.
Leif Åsberg lämnar följande synpunkt
Med hänsyn till kommunens ekonomi behövs pengarna bättre inom omsorgens verksamheter.

KPR § 6
Utökning av enhetschefer. Hur ser behovet ut ?

Lisbeth Olsson informerar om att det är ingen planerad utökning av enhetschefer.
Omsorgsförvaltningen ser över arbetssätt, organisation och tar till vara de resurser som finns inom
förvaltningen.
Omsorgsnämnden bevakar ärendet. Cheferna ska ha rimliga förutsättningar för att leda sin
personalgrupp.

KPR § 7
Har kommunen någon information om de nya pensionärerna som flyttar in i
kommunen. Antal namn mm.

Kommunen har inte någon information och namn på pensionärer som flyttar till kommunen.
Kommunen har tidigare skickat ut inbjudan till nyinflyttade.
Pensionärsrådets fråga: förekommer det fortfarande att kommunen bjuder in nyinflyttade till
informationsmöte om kommunen.
Ärendet tas med på ärendebalanslistan.
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KPR § 8

Vid problem som att larmen inte fungerar typ det som hände med Tele 2.
Har kommunen någon beredskap för sådana händelser. Hur många
drabbades vid dessa problem ?

Lisbeth Olsson informerar om att personalen hanterade händelsen på ett bra och professionellt sätt.
Det finns en rutin för hur man ska göra när larmen inte fungerar. Personalen tog kontakt med de
som inte kunde larma.

KPR § 9

Efterlyser en information på hur beläggningen ser ut på Kvarnbergshemmet
och Hunnebohemmet. En sådan inf. fick vi tidigare.

Kommunala pensionärsrådet har till dagens möte tagit del av rapport som bland annat redovisar
beläggningen på Kvarnberget och Hunnebohemmet.
Rapporten kommer att i fortsättningen delges kommunala pensionärsrådet.

KPR § 10

Hemtjänstens nya organisation med huvudstation på Kvarnbergshemmet
Hur fungerar den?

Lisbeth Olsson informerar om att det är en stor förändring och inget resultat av organisationen kan
redovisas vid dagens sammanträde. Bra lokal.
Kommunala pensionärsrådet önskar att omsorgsförvaltningen återkommer i ärendet.

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\Peradet\KPR
2019\kpr protokoll190314.doc

Justerares signatur:

Rätt utdraget intygar:

Sida: 6(8)

Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll | 2019-03-14 §§ 1-13

KPR § 11

Vårdar du en anhörig? Då kan du bli anställd av oss. Detta är en annons som
har stått i Bohusläningen. Vi är godkända för hemtjänst i Sotenäs och
Tanums kommuner. Hur fungerar detta arbete och har ON godkänt detta
företag.

Sotenäs kommun har fyra godkända företag som utför hemtjänstinsatser och uppfyller kraven i
förfrågningsunderlaget. I dessa ingår företaget som är avsändare av den annons som frågeställaren
avser.
KPR § 12
Övriga frågor
Digitala tjänster i Hemtjänsten

Vivianne Gustafsson tar upp frågan om Sotenäs kommun planerar att införa digitala tjänster i
hemtjänsten.
Lisbeth Olsson informerar om att kommunen planerar att införa digitala tjänster inom
omsorgsförvaltningen, hemtjänsten. Personalen kommer att vara behjälplig om brukaren inte själv
kan hantera det digitala systemet.

Tillgänglighetsdatabasen

Vivianne Gustafsson tar upp frågan om tillgänglighetsdatabasen fungerar.
Kommunala pensionärsrådet beslutar

Vivianne Gustafsson tar upp frågan i Kommunala rådet för tillgänglighetsfrågor.

KPR § 13

Ärendebalanslistan
Pensionärsrådet går igenom ärendebalanslistan.
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Bilaga 1.

Kommunala Pensionärsrådet
2019-03-14
Ärendebalanslista
Notering
2013-11-20
2016-10-06

2018-05-17
2018-10-04
2018-10-04
2019-03-14

Ärende
Varm mat lagas i
hemmet – Sotenäs
kommun
Trottoaren på
Köpmansgatan i
Hunnebostrand är i
behov av förbättring
Behov av annan
hastighetsbegränsning i
tätortstrafik på Malmön
Parken Smögen
Handikappbadet
Hästedalen,
Hunnebostrand
Finns Inbjudan till
nyinflyttade

Ansvarig

Klart datum
Ingår i uppdrag enl
Äldreomsorgsplan

Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen
Tekniska avdelningen
Tekniska avdelningen
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Uppföljning i april
2019
Uppföljning i april
2019
Maj 2019
Juni 2019
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