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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 09.00 - 11.35.  

Öppet sammanträde  

Beslutande Nils Olof Bengtsson, ordförande 
Leif Åsberg, PRO 
Rune Rohdin, PRO 
Gert Larsson, PRO 
Leif Gabrielsson, PRO 
Ulla Turemark, SPF 
Jeanette Loy, kommunstyrelsen 
Verena Rodin, utbildningsnämnden 
Ulla Ljunglide, byggnadsnämnden, §§ 1-5 
 
 
 
 
 
 
Birgitta Granström, omsorgsnämnden 

 

Närvarande 
ersättare 

Kjell Klasson, SPF 
Owe Aronsson, PRO 
Lars-Erik Knutsson, kommunstyrelsen 
Elving Claesson, byggnadsnämnden, §§1-8 
 
 
 
 

 

Övriga deltagare Nina Roos, förvaltningschef 
Staffan Karlander, kultur-och fritidsansvarig§ 1 
Birgitta Cederberg, enhetschef § 2 
Anna Jansson, utvecklare§ 5 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Leif Åsberg 

Justering Kommunhuset, Kungshamn, den 6 mars 2018, kl 12.30 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Leif Åsberg   
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Ordföranden öppnar sammanträdet med att hålla en tyst minut för         
Stefan Jurcic som nyligen avlidit 

 
 
 
Information om kommunens krishanteringsplan  
Ärendet utgår vid dagens sammanträde. 
 
  
Föreläsning med Yngve Gustafson 
Leif Gabrielsson PRO, informerar om en föreläsning med Yngve Gustafson, processor i geriatrik 
den 6 mars kl 13.00-16.00, Stenungsund.   
 
 
 

KPR § 1 

Förslag som innebär att aktivitetsstödet endast skall gälla för barn och 
ungdomar 
Staffan Karlander informerar om att utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag om 
aktivitetsstöd för barn och ungdomar. Pensionärsföreningarna ingår inte i aktivitetsstödet. 
Pensionärsföreningarnas bidrag behandlas med ett årligt stöd utifrån de aktiviteter och behov 
föreningarna har.  
 
Det är viktigt att kommunen får rätt kontaktuppgifter till pensionärsföreningarna. 
 
 
 

KPR § 2 

Information om samverkande sjukvård  

Birgitta Cederberg informerar om samverkande sjukvård. 
Sotenäs kommun har varit med i samverkande sjukvård sedan år 2013. 
Samverkande sjukvård är ett samarbete mellan Regionen, Kommunen och Ambulansen. 
Syftet är att skapa en snabbare, tryggare, säkrare och närmare vård. 
 
Leif Åsberg tar upp frågan om hur 1177 fungerar. Ordföranden informerar om att det är regionen 
som ansvarar för 1177. 
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Frågor inskickade från pensionärsorganisationerna: 
 

KPR § 3 

Är det gratis att använda internet på kommunens äldreboenden 

Ordföranden informerar om att det är avgiftsfritt att använda internet på kommunens äldreboenden. 
 
 

KPR § 4 

Hur har resultatet av testen på borrning och bilning av väggarna på 
Hunnebohemmet blivit 

Ordföranden informerar om att det har genomförts tester för at undersöka ljudnivån vid borrning 
och bilning på Hunnebohemmet. 
Mätningsresultatet pekar på att ombyggnaden av Hunnebohemmet bör kunna genomföras utan 
evakuering av de boende. 
 
 

KPR § 5  

Kvalitets- och värdighetsgarantier 

Anna Jansson, informerar om omsorgsförvaltningens kvaliets och värdighetsgarantier: 
Anhörigstöd 
Dagverksamhet 
Hälso och sjukvård 
LSS 
Myndighetsutövning 
Socialpykiatri boende 
Särskilt boende 
Hemtjänst 
 
 
Kommunala pensionärsrådet är överens om att vid kommande möte med pensionärsrådet ta upp 
rutin vid inflyttning på äldreboende. 
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KPR § 6  

Trygg och säker utskrivning från sluten vård 

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller från  
1 januari 2018.  
Överenskommelse och riktlinje beskriver en in- och utskrivningsprocess för personer i alla åldrar 
som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård behöver insatser från kommunal hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och/eller öppenvårdens hälso- och sjukvård. I den nya processen ska 
planeringen inför utskrivning påbörjas redan vid inskrivning.  
Landstingsfinansierad öppenvård har tidigt en roll i planeringen där kraven på slutenvårdens 
information till kommunal verksamhet och öppenvård förtydligas och det är stort fokus på 
samverkan och samordning mellan verksamheterna, för att den enskilde ska kunna skrivas in och ut 
i sluten hälso- och sjukvård på ett tryggt och effektivt sätt.  
 
 

KPR § 7  

Hur fungerar busskortet som idag är gratis för alla +75 åringar 
Västtrafik skickar ut frågan till alla + 75 åringar om erbjudande om busskort.  
Busskorten är avgiftsfria för användaren och gäller inom kommunen. 
 
 

KPR § 8 

 
Skrivelse från Bengt Sjöberg 
 
Pensionärsorganisationerna tar upp en skrivelse från Bengt Sjöberg, angående personligt larm. 
 
Nina Roos informerar om att Sotenäs kommun har avtal med Tunstall för trygghetslarm. Larmen är 
kopplade till en central i Örebro. Tunstalls operatörer svarar på larmen och avgör om hemtjänstens 
personal ska tillkallas. 
 
Kommunala pensionärsrådet har tagit del av skrivelsen och konstaterar att kommunen inte kan 
hantera frågan. 
 
 
Skickas till: 
Bengt Sjöberg 
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KPR § 9 

Ärendebalanslistan  
Pensionärsrådet går igenom ärendebalanslistan. 
 
Bilaga 1.  
 
 
 
 
 
 

Kommunala Pensionärsrådet Bilaga 1 
2018-03-01 
 
 
Ärendebalanslista  
 
Notering Ärende Ansvarig Klart datum 
2013-05-30 Tillgänglighetsdatabas Tekniska 

avdelningen 
 

2013-11-20 Varm mat lagas i 
hemmet – Sotenäs 
kommun 

Nina Roos Ingår i uppdrag 
enl Äldre-
omsorgsplan 

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 

    -”-  

2018-03-01 Kommunens 
krishanteringsplan 

    Mona 
Engelbrektsson 

 

2018-03-01 Rutin vid inflyttning 
till Särskilt boende 

    Enhetschef 
Biståndshandläggare 
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