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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn kl 09.00 - 12.00.  

Öppet sammanträde  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Leif Åsberg, PRO 
Rune Rohdin, PRO 
Leif Gabrielsson, PRO 
Ulla Turemark, SPF 
Gunilla Ohlin, ( L), Byggnadsnämnden 
 
  

 

Närvarande 
ersättare 

Gudrun Jonsson, SPF 
Vivianne Gustafsson, PRO 
Kjell Andersson, PRO, §§ 1-3 
Anette Thärnström, SPF 
Stig-Arne Helmersson, (C) Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän 
 

 

Övriga deltagare Madeleine Leijon, avdelningschef 
Daniel Jarnrot, samhällsbyggnadsförvaltningen § 1 
Lena Lundberg Schlegel, demenssjuksköterska, §2 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
 

 

Justerare Leif Åsberg 

Justering Kommunhuset, den 21 maj 2019, kl 07.45. 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Leif Åsberg   
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KPR § 1 

Tekniska frågor  

Daniel Jarnrot svarar på frågor från Ärendebalanslistan.  
 

Trottoaren på Köpmansgatan i Hunnebostrand är i behov av förbättring  

Ordföranden informerar om att Kommunfullmäktige har 2019-04-25 behandlat motion om 
trafikteknisk utredning gällande Köpmansgatan i Hunnebostrand. Kommunfullmäktige beslutade att 
ärendet ska ingå i infrastrukturarbetet. 
 
 
Kjell Andersson: 
Frågan om trottoaren på Köpmansgatan i Hunnebostrand har varit ett pågående ärende i flera år. 
Pensionärsorganisationerna har tidigare lämnat förslag om att ta bort den höga trottoarkanten och 
göra markerade heldragna linjer istället. 
 
Leif Gabrielsson ställer sig bakom Kjell Anderssons förslag. 
 
Pensionärsorganisationerna framför att de önskar att det skyndsamt presenteras en tidsplan för 
genomförande av åtgärder för att säkerhetsanpassa Köpmansgatan.  
 
 
Leif Åsberg framför att punkten ska stå kvar på ärendebalanslistan och kopplas till 
infrastrukturarbetet. 
 
 
 
 

Behov av annan hastighetsbegränsning i tätortstrafik på Malmön  

Pensionärsrådet skickar ärendet om "Behov av annan hastighetsbegränsning i tätortstrafik på 
Malmön" till Trafiknämnden-Byggnadsnämnden.  
 
Uppföljning av ärendet vid kommunala pensionärsrådets sammanträde 2019-09-19.  
Ärendet tas med på ärendebalanslistan. 
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Parken Smögen  

Arbete pågår med att färdigställa parken på Smögen. 
 
Uppföljning av ärendet vid kommunala pensionärsrådets sammanträde 2019-09-19.  
Ärendet tas med på ärendebalanslistan. 
 
 

Handikappbadet Hästedalen, Hunnebostrand 

Upphandling har gjorts och avbrutits på grund av för hög kostnad. Arbetet med ärendet fortsätter för 
att försöka hitta andra lösningar. 
 
 
 

KPR § 2 

 

Information om läkemedel 

Lena Lundberg Schlegel, informerar om att kommunen arbetar med BPSD som betyder 
Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD, och är ett kvalitetsregister.  
 
Det första alternativet är alltid att ge omvårdnad och gott bemötande från personalens till de 
demenssjuka. När personalen inte räcker till och inga andra åtgärder finns kan personalen ge 
läkemedel till de dementa. Personalen arbetar enligt kvalitetsregistret. I övrigt har de äldre den 
medicin de behöver.  
 

Skaraborgsmodellen 

Madeleine Leijon, informerar om att representanter från kommunen varit på ett möte i Fyrbodal om 
Skaraborgsmodellen. Kommunen följer upp Skaraborgsmodellen. 
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KPR § 3 

 

Ekonomi 

Prognos 2019 och budget 2020 

Omsorgsnämndens budget för 2019: 228 014 tkr 
 
Ordföranden informerar om att Omsorgsnämnden under flera år har redovisat ekonomiskt 
underskott i sin verksamhet. Till detta kommer nu minskad budgetram, successivt kommande år, 
sammanlagt 10 600 tkr fram till 2022. Förvaltningen har därför fått i uppdrag att reducera 
kostnaderna för att komma i ekonomisk balans. 
 
Omsorgsförvaltningen har tagit fram en Åtgärdsplan för att nå budget i balans. 
 Madeleine Leijon redovisar åtgärdsplanen. 
 
Omsorgsnämnden har beslutat om budget 2020. Åtgärdsplanen har nämnden inte beslutat om i 
detalj med anledning av att det ska vara centrala förhandlingar och då kan åtgärdsplanen komma att 
ändras. 
 
Annette Thärnström tar upp att föreningen Axel ställer upp med frivillighetsverksamhet.  
Föreningen har utrymme och vill gärna ha uppdrag från kommunen.  
 
Madeleine Leijon informerar om att sammanslagningen av de två hemtjänstgrupperna har givit 
ekonomiska effekter och bättre samordning. Personalen har möjligheter att ha sina raster på 
Hunnebohemmet och Kvarnberget. 
 
I jämförelse med andra kommuner har Sotenäs kommun höga kostnader för äldreomsorgen. 
 
 
 
Frågor inskickade från pensionärsorganisationerna: 

KPR § 4 

Gratis halkskydd till pensionärerna. Fixarmalte saknas i kommunen 

 
Leif Gabrielsson har fått information om att andra kommuner erbjuder halkskydd till pensionärer. 
Det är inte en stor kostnad för kommunen och det är en engångskostnad.   
Fixarmalte saknas i kommunen. Det finns också i andra kommuner. 
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Ordföranden tar upp att kommunen inte prioriterat gratis halkskydd till pensionärer med tanke på 
kommunens ekonomi. Kommunen fokuserar på att ge bistånd till det som individen inte själv klarar 
av. Kommunen har även valt att inte prioritera Fixarmalte då det finns andra möjligheter att få hjälp 
med stöd av företag och då också ha möjlighet till RUT-avdrag. 
 
 
Ulla Turemark tar upp frågan om Hjärtstartare. 
Madeleine Leijon informerar om att personalen får utbildning i hjärt- och lungräddning samt att 
använda hjärtstartare. 
 
Omsorgsförvaltningen får med sig frågan om varför det inte finns hjärtstartare på kommunens 
äldreboenden. 
 
 

KPR § 5 

 

Hemtjänst Sommarvistelse  

   
Madeleine Leijon informerar om att sommargästerna som kommer till Sotenäs kommun och som 
har hemtjänst ska ha de insatser som de är beviljade från deras hemkommun. Denna sommaren har 
Sotenäs kommun upphandlat och skrivit avtal med Tesia om att Tesia ska ta hand om de 
sommargäster som kommer till kommunen och har hemtjänst.  
 
 

KPR § 6 

Svar på remiss angående närtrafiken i kommunen 

Leif Åsberg meddelar att PRO Samorganisation har lämnat in yttrande gällande närtrafiken i 
kommunen till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
 

KPR § 7 

 

Ärendebalanslistan  

Pensionärsrådet går igenom ärendebalanslistan. 
Bilaga 1 
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KPR § 8 

Information från omsorgsförvaltningen 

Madeleine Leijon informerar om nyckeltal inom omsorgsförvaltningen.  
Bilaga 2 
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