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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, 2021-11-25 kl 09.00 – 11.50 
 

Öppet sammanträde  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Leif Åsberg, PRO 
Kjell Klasson, SPF-Soten, deltar på distans 
Ulla Turemark, SPF 
Jeanette Loy, Kommunstyrelsen, deltar på distans 
Ragnhild Selstam, Utbildningsnämnden 
Gunilla Ohlin, Byggnadsnämnden 
Stig-Arne Helmersson, Miljönämnden, deltar på distans 
 
 
 
 

 

Närvarande 
ersättare 

Ewa Ryberg, (V), §§ 28-30, deltar på distans 
Gudrun Jonsson, SPF-Soten 
Vivianne Gustafsson, PRO, deltar på distans 
Hilbert Eliasson, PRO 
Anette Thärnström, SPF 
Lars-Erik Knutsson, Kommunstyrelsen, deltar på distans 
 
 
 

 

Övriga deltagare Maria Ås, äldreomsorgschef, deltar på distans  
Elinor Axelsson, hälsosamordnare, §§ 28-29 
Maria Zetterberg, sekreterare 
 
 

 

Justerare Leif Åsberg 

Justering Kommunhuset, den 29 november kl. 10.30. 

Sekreterare    

 Maria Zetterberg   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Leif Åsberg   
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KPR § 28 

Ny ersättare i Kommunala Pensionärsrådet 

Ordföranden hälsar Ewa Ryberg välkommen som ny ersättare i Kommunala pensionärsrådet. 
 
 

KPR § 29 

Förebyggande arbete 

Förebyggandesamordnare inom Omsorgsförvaltningen Elinor Axelsons uppdrag är att bryta 
utanförskap och ensamhet för att skapa en bättre hälsa för invånarna i Sotenäs kommun. 
Kommunen ska tillsammans med föreningar och andra verksamheter hitta sociala aktiviteter som 
motverkar ensamheten. Ellinor har haft möte med flera verksamheter och funnit att det finns en del 
aktiviteter redan men kunskapen om dem är liten. Vi saknar kommunala mötesforum där man kan 
träffas i dagsläget. Detta är något som kommunen ser över i detta arbete. Det finns studier i andra 
länder där man varit framgångsrika i liknande arbete. Viktigt att hitta samverkansformerna mellan 
kommunen, primärvården och andra verksamheter. Verksamheten Axel är en viktig 
samarbetspartner i detta arbete.  
 
Ett sätt att bryta ensamheten är att lära de äldre hur man använder digitala verktyg för att mötas.  
 
Elinor berättar om sina mål för projektet.  
 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen. 
 

KPR § 30 

Hunnebohemmet, studiebesök 

KPR´s representant i projektet, Ulla Turemark, informerar om sitt besök på Allégården i Munkedal 
och de erfarenheter som de gjort där.  
Projektet ser över alla tekniska lösningar som finns på marknaden för att hitta det som passar bäst 
för Hunnebohemmet.  
De delar som behöver tömmas av Hunnebohemmet kommer att vara genomfört till semestern.  
De anhöriga är viktiga för att få information om hur de sociala ytorna ska utformas. Även de yngre 
behöver känna att man kan få en positiv bild av sitt besök hos sin anhörige.  
 
 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen. 
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KPR § 31 

Kontinuitet i hemtjänsten 

Maria Ås, äldreomsorgschef informerar om den kontinuitetsmätning som gjordes i september. 
Denna mätning är gjord i verksamhetssystemet och är inte jämförbar med de tidigare mätningarna 
som gjorts. Förra året hade vi ett genomsnitt på 17 och i år är genomsnittet 21. Mätningen görs 
alltid i september. Det finns många orsaker till det dåliga resultatet. En del handlar om uppskjutna 
semestrar, VAB i samband med skolstart samt brukare med dubbelbemanning.  
Ett arbete med att göra mindre grupper inom de stora personalgrupperna har precis påbörjats. 
I och med att vi nu kan mäta ur verksamhetssystemet har Omsorgsnämnden tagit beslut (2021-11-
18, § 117) om att mätningar ska göras varje tertial för att vi ska kunna följa denna utveckling bättre 
över året.  
 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen. 

 

KPR § 32 

Hälsofrämjande åtgärder för personal 

Det är oerhört viktigt att vår personal mår bra och kan arbeta hos oss länge. Personalen har haft en 
jobbig tid under pandemin. 
Förvaltningen har ett tätt samarbete med Kommunal för att minska användandet av timvikarier. 
Detta för att minska belastningen för organisationen och befintlig personal.   
Kommunen har anställt en hälsosamordnare för att kartlägga hur all personal mår inom 
Omsorgsförvaltningen. Hon har börjat att kartlägga och samtala med personalen inom hemtjänsten. 
I ett samarbete med Tumlaren arbetar man fram ett program/paket för att främja hälsan hos 
medarbetarna.  
 
Rådet påtalar vikten av att tillse att cheferna också vill stanna och att de kan vara en coachande och 
positiv resurs för sina medarbetare.  
Förvaltningens stora personalomsättning på chefer och undersköterskor kartläggs för att förstå 
orsakerna till att de valt att lämna sin tjänst. Förvaltningen ser allvarligt på situationen.  
 
Ett område förvaltningen jobbar med är rekryteringsprocessen och att göra förvaltningen till en 
attraktiv arbetsgivare.  
 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen. 
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KPR § 33 

Omsorgsnämndens ekonomi, budget och utfall 

Ordförande redogör för nämndens ekonomi och helårsprognosen efter oktober.  
 

 
 
I prognosen är ersättningen för Covidrelaterade kostnader samt förväntad ersättning från 
Försäkringskassan i ett assistansärende ej medräknade.  
 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen. 
 
 

KPR § 34 

Lägesrapport verksamheten 

Under 2 års tid kommer vi att ha en rehabsköterska som ska arbeta med speciallistfall men också 
instruera och utbilda/stötta befintlig personal för att utveckla verksamheten. 
 
Under 2022 kommer vi ha fokus på arbete med multiprofessionella team. På detta sätt kommer de 
olika professionerna samlas och arbeta tillsammans för våra brukares bästa.  
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Larmupphandling genomförs för trygghetsskapande teknik. Upphandlingen görs ihop med 
Munkedal och Lysekil. Upphandlingen gäller för hemtjänsten, SÄBO, LSS och socialpsykiatrin. 
 
Rådet ställer frågan om omsorgsförvaltningen arbetar med inrymningsplaner. Detta är inget som 
förvaltningen arbetar med. I nuläget finns inga sådana riktlinjer från MSB att ta hänsyn till.  
 
 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen.  
 

KPR § 35 

Ärendebalanslistan 

Genomgång av ärendelistan. Båda punkterna ligger kvar för uppföljning.  
 
Notering Ärende Ansvarig Klart datum Kommentarer 
2016-10-
06 

Trottoaren på 
Köpmansgatan i 
Hunnebostrand är 
i behov av 
förbättring 

Tekniska 
avdelningen 

Uppföljning 
under år 2020 

Ingår i infrastrukturarbetet 
enligt beslut i 
kommunfullmäktige 
190425. 
Detta jobb har fått flytta på 
sig i prioriteringar med 
hänsyn till gång och 
cykelvägar m.m. 

2019-05-
16 

Fontäner utan 
vatten i 
kommunens 
parker  

Tekniska 
avdelningen 
 

Ärendet ligger 
för beslut i 
Tekniska 
utskottet, 
Fortsatt 
bevakning 

Förvaltningen har tagit 
beslut att projektera detta 
under hösten 2021 för 
genomförande under 2022 
och då minst 1st. 

 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen.  
 

KPR § 36 

Sammanträdestider 2022 Kommunala Pensionärsrådet 

Följande sammanträdestider för Kommunala Pensionärsrådet 2022 är beslutade av 
Omsorgsnämnden 2021-11-18 §124. 
 



 
 

 
Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesprotokoll | 2021-11-25 §§ 28-37 

\\ks.internt\dfs\GemensamSotenäs\Offentlig\PROT\KPR\KPR PK 
2021\KPR protokoll 2021-11-25_v2.doc

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 6(6)
 

 
 

 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen.  
 

 

KPR § 37 

Busshållplats Hunnebostrand 

Rådet påtalar att den nya busshållplatsens utformning inte har blivit optimalt utfört.  
Kommunen deltar i diskussionerna om ev. ändringar.  
 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen.  
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