
 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2023-02-01 §§ 1-19 

Plats och tid Folkets Hus, Kungshamn, onsdagen den 1 februari 2023, kl 09.30-11.50 
Sammanträdet ajourneras kl 10.50-11.05 i § 3.  
 

Beslutande Se bifogad närvarolista sidan 2.  

Närvarande 
ersättare 

 
Se bifogad närvarolista sidan 2.  
 

 
 

Övriga deltagare 
 
Maria Strömberg ekonomichef § 3 
Anna Liedholm, kommundirektör 
Anna-Lena Höglund, sekreterare 

 

 
 
 

Justering Kommunhuset, kommunkansliet den 8 februari 2023 kl. 16.00. 
 
 

Sekreterare  
 

  

 Anna-Lena Höglund   
Ordförande    

 Jan Ulvemark (S)   
Justerare    

 Gerardo Alas (S)   Mikael Sternemar (L) 
 

 
 

   

    
 

 

Anslagsbevis 
Kommunfullmäktiges protokoll 2023-02-01 justerat. 
Protokollet är anslaget under tiden 2023-02-06 – 2023-03-07 
Under anslagstiden kan ärendet överklagas enligt Kommunallagen. 
Protokollet förvaras på kommunkansliet. 

   
 Anna-Lena Höglund  
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 Beslutande  Närvarande ersättare 

Jan Ulvemark (S) Ordförande Magnus Johansson (V) 
Therése Mancini (S) Lena Linke (MP) 
Lotta Johansson (S) Tina Ehn (MP) 
Jan-Olof Larsson (S) distans  Eva Abrahamsson (M) 
Sanna L Gustafsson (S) Thomas Strindeborn (M) distans 
Gerardo Alas (S) Kajsa Åkesson (M) 
Ann-Sofie Svensson (S) Jenny Lundin (C) 
Mattias Larsson (S) Martin Eklund (L) 
Ewa Ryberg (V) Inger Eckert (KD) 
Yngve Johansson (MP) Anders Elisson (DemR) distans 
Mats Abrahamsson (M) Lars Ahlberg (DemR) 
Jeanette Loy (M) distans  
Roland Mattsson (M)  
Helene Stranne (M)  
Nils Olof Bengtson (M) distans  
Dan Christiansson (M)  
Klaes Mattsson (M)  
Lars Kinnmalm (M)  
Britt Lindgren (C)  
Pär Eriksson (C)  
Mikael Sternemar (L)  
Michael Sandberg (L)  
Lill Pehrsson (KD)  
Sebastian Andersson (SD)  
Veronica Johansson (SD)  
Torbjörn Johansson (SD)  
Mikael Andersson (DemR)  
Dan Frödén (DemR)  
Malin Eliasson (DemR) distans  
Camilla Jansson (DemR)  
Göran Hahne (DemR)  
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KF § 1 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen, med att följande ärenden utgår; 
 

• Revidering av samverkansavtal avseende gemensam IT-funktion 
• Fyllnadsval ersättare i Miljönämnden i mellersta Bohuslän och Sotenäsbostäder AB. 

 
samt att följande ärende tillkommer; 
 

• Motion ang personalboende 
• Medborgarförslag åtgärda problem med husbilsparkering i Hunnebostrand 
• Val av ombud till föreningsstämma för Kommunforskning i Västsverige, KFi 
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KF § 2 Dnr 2023/000045 

Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan, 
Sotenäs, Munkedal och Lysekil 

Sammanfattning 

Vid samverkansrådets möte 2022-10-18 diskuterades förslag till ändringar i texten av 
styrdokumentet Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan, Sotenäs, 
Munkedal, Lysekil. Detta huvudsakligen med anledning av den genomlysning av IT-verksamheten 
som gjorts av en extern konsult (Atea). Mot bakgrund av genomlysningen, men också behovet av 
vissa förtydliganden, har SML-styrgrupp fört en dialog om förslag till förändringar i det gemensamt 
antagna dokumentet om samordning och styrning.  
 
Lysekils kommun fick i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt dokument som ska fastställas av 
respektive kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan, daterat 2023-01-11 
Administrativ chefs tjänsteutlåtande 2023-01-11 
Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-18 § 35 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslaget till det reviderade dokumentet 
Samordning och styrning av gemensam nämnd samt avtalssamverkan. 
   

Skickas till 

Kommundirektör 
Administrativ chef 
Munkedals kommun 
Lysekils kommun  
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KF § 3 Dnr 2019/001554 

Avtal Folkets Hus (Kulturhuset Hav och Land) 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade under 2020 att säga upp ramavtal jämte tilläggsavtal med 
Folkethusföreningen i Hunnebostrand till upphörande per den 31 december 2020. 
Kommunstyrelsen har därefter beslutat om förlängning av uppsägningstiden i omgångar eftersom 
kommunen och föreningen inte har kunnat nå någon ny överenskommelse som ersätter ramavtalets 
bärande principer och konstruktion.  
 
Den senaste förlängningen av uppsägningstiden skedde genom kommunstyrelsens beslut 2022-09-
14, KS § 127. Kommunstyrelsen beslutade då om en förlängning t o m den 31 december 2022 samt 
uppdrog till kommundirektören att reglera förhållandet mellan kommunen och föreningen enligt 
gällande avtal och regelverk.  
 
I dialog med utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har kommundirektören 
tagit fram ett nytt förslag till avtalskonstruktion som ersätter tidigare ramavtal med tilläggsavtal. 
Upplägget innebär ett separat lokalhyresavtal och en separat överenskommelse om villkorat 
verksamhetsbidrag. Föreslagen avtalstid för båda avtalen är innevarande mandatperiod, det vill säga 
fyra år. Föreningen har godkänt förslaget.  
 
Ansvaret för avtalsuppföljningen av lokalhyresavtalet ligger på samhällsbyggnadsförvaltningen och 
ansvaret för avtalsuppföljningen av överenskommelsen om villkorat verksamhetsbidrag ligger på 
utbildningsförvaltningen. Avtalsuppföljningen bör innefatta en översyn om framtida 
huvudmannaskap för kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand.  

Konsekvensbeskrivning  

Ekonomiska konsekvenser  
Överenskommelsen innebär att föreningen erhåller ett årligt villkorat verksamhetsbidrag om  
600 000 kr. Lokalhyresavtalet innebär att en årlig hyresintäkt till kommunen på 250 000 kr (totalyta 
1 032 kvm). 

Beslutsunderlag 

Förslag till Lokalhyresavtal med Folkethusföreningen Hav och Land  
Förslag till Överenskommelse med Folkethusföreningen Hav och Land. 
Kommundirektörens tjänsteutlåtande 2023-01-12 
Kommunstyrelsens protokoll 2023-01-18 § 38 
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Forts. KF § 3 

Yrkande 

Mikael Sternemar (L), Therése Mancini (S), Lotta Johansson (S), Yngve Johansson (MP) och Ewa 
Ryberg (V) föreslår bifall till Kommunstyrelsens förslag.  
 
Roland Mattsson (M) föreslår att sista beslutsmeningen ändras till att uppdra till 
Utbildningsnämnden att göra en översyn om framtida huvudmannaskap ”för verksamheten” vid  
Kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand från och med 2027. 

Ajournering  

Ajournering begärs och sammanträdet ajourneras 15 min. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Kommunstyrelsens och Mikael Sternemars (L) med fleras förslag 
och Roland Mattssons (M) tilläggsförslag och att Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige ska få 
en redovisning av finansieringen och finner att Kommunfullmäktige antar dessa. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till Lokalhyresavtal och Överenskommelse med 
Folkethusföreningen Hav och Land daterade 2022-12-28 där överenskommelsen innebär att 
föreningen erhåller ett årligt villkorat verksamhetsbidrag om 600 000 kr. Lokalhyresavtalet innebär 
att en årlig hyresintäkt till kommunen på 250 000 kr. 
 
Medel finns inom finansförvaltningen, vilka omfördelas till Utbildningsnämnden med 600 tkr, 
ramhöjande för verksamhetsbidrag. Till Kommunstyrelsen omfördelas från finansverksamheten 188 
tkr, ramhöjande för hyrestäckning, vidare ska en redovisning av finansiering ske till både 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till Utbildningsnämnden att göra en översyn om framtida 
huvudmannaskap för verksamheten vid kulturhuset Hav och Land i Hunnebostrand från och med 
2027. 

Skickas till 

Kommundirektör 
Ekonomichef 
Utbildningschef 
Samhällsbyggnadschef 
Folketshusföreningen Hav och Land i Hunnebostrand 
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KF § 4 Dnr 2022/001036 

Val av Krisledningsnämnd  

Sammanfattning 

Enligt Krisledningsnämndens reglemente, reviderat senast 2020-04-29 § 50 så gäller följande; 
 
Krisledningsnämnden består av Kommunstyrelsens arbetsutskotts 5 ledamöter och 3 ersättare.  
Nämnden är förstärkt med följande ersättare;  
Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden - Ordförande, 1:e vice Ordförande, 2:e vice Ordförande 
Miljönämnden i Mellersta Bohuslän - Ordförande  
Kommunstyrelsens tekniska utskott och Sotenäsbostäder AB - Ordförande, vice Ordförande  
 
Mandattiden räknas från och med årsskiftet närmast efter det år då val förrättats till och med 
årsskiftet efter att nästa val förrättats. Ordförande och vice ordförande väljs för samma period. 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige utser följande ledamöter till Krisledningsnämnden 2023-2026: 
 
Ordinarie Ersättare 
 
Therese Mancini (S) 

 
Jan-Olof Larsson (S) 

 
Kerstin Nilsson (S) 

 
 

 
Eva Abrahamsson M) 

 
Mikael Sternemar (L) 

 
Helene Stranne (M) 

 
 

 
Mikael Andersson (DemR) 

 
Dan Frödén (DemR) 

 
Till ordförande väljs Therese Mancini (S) 
Till 1:e vice ordförande väljs Kerstin Nilsson (S) 
Till 2:e vice ordförande väljs Eva Abrahamsson (M) 
 
Samt följande ersättare; 
Omsorgsnämndens ordförande Sanna Gustafsson (S), 1:e vice ordförande Kerstin Nilsson (S),  
2:e vice ordförande Maria Arnborg (M). 
Utbildningsnämndens ordförande Lotta Johansson (S), 1:e vice ordförande Mattias Larsson (S), 
2:e vice ordförande, Roland Mattsson (M) 
Miljönämnden i Mellersta Bohusläns ordförande Sandra Hallgren (S) 
Kommunstyrelsens tekniska utskott ordf. Jan-Olof Larsson (S), vice ordf. Pär Eriksson (C) 
Sotenäsbostäder AB:s ordförande João Escudeiro (S), vice ordförande Klaes Mattsson (M) 
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Forts. KF § 4 

 

Skickas till 

Valda  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 5   Dnr 2022/001200 

Val av till direktionen för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst  

Sammanfattning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Förbundets ändamål är att 
tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva gemensam språktolk- och 
översättningsförmedling.  
 
Förbundsordningen anger att  Direktionen är förbundets beslutande församling och styrelse. 
Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive medlemsorganisation, 
där Sotenäs är medlem. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande personer till direktionen för Kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst 2023-2026; 
 
Ordinarie ledamot 
 
Gerardo Alas (S) 

Ersättare 
 
Roland Mattsson (M) 

 
 
 

Skickas till  

Valda  
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2023-02-01 §§ 1-19 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 11(25)
 

 
 

KF § 6   Dnr 2023/000117 

Val av stämmoombud till Inera AB   

Sammanfattning 

Inera är ett aktiebolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag. Uppdraget är att skapa 
förutsättningar för att digitalisera välfärden, genom att förse ägarna med gemensam digital 
infrastruktur och arkitektur. Inera ska alltid arbeta för invånarnas bästa. 
 
Ägarrådet är det högsta beslutande organet och årsstämman äger rum en gång per år. Vid 
årsstämman inbjuds alla ägare att närvara, detta kan med fördel ske via ombud. Årsstämma i Inera 
AB hålls vanligtvis i juni varje år. Kallelse till årsstämman skickas med e-post till aktieägarnas 
officiella e-postadresser, region- och kommunstyrelsens ordförande samt region- och 
kommundirektörer. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande till stämmoombud till Inera AB 2023-2026; 
 
Ordinarie ombud 
 
Therése Mancini (S) 

Ersättare 
 
Eva Abrahamsson (M) 

 
 
 
 

Skickas till  

Valda  
Inera 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 7   Dnr 2023/000030 

Val av stämmoombud till årsstämma för Bohuskustens 
Vattenvårdsförbund 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande till stämmoombud till Bohuskustens Vattenvårdsförbund under 
tiden 2023-2026; 
 
Ordinarie ombud 
 
Sandra Hallgren (S) 

Ersättare 
 
Göran Svensson (M) 

 
 
 

Skickas till  

Valda  
Bohuskustens Vattenvårdsförbund  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 8   Dnr 2023/000116 

Nominering till styrelsen för Bohuskustens Vattenvårdsförbund 
Medlemskommunerna i Bohuskustens vattenvårdsförbund anmodas att inkomma med nomineringar 
till de val av ledamöter och ersättare i styrelsen som ska göras på årsmötet den 19 april 2023.  
 
Vid årsmötet 2018 beslutades att styrelserepresentation från kommunerna ska vara 6 ordinarie och 6 
ersättare, samt att kommunerna representation sker genom kluster. Inom varje kluster utses en 
ordinarie ledamot och en ersättare.  
 
Kommunerna indelas och representeras i kluster enligt följande:  
- 1 ledamot + 1 ersättare från klustret Strömstad-Tanum  
- 1 ledamot + 1 ersättare från klustret Sotenäs-Munkedal-Lysekil-Uddevalla  
- 1 ledamot + 1 ersättare från klustret Orust-Tjörn-Stenungssund  
- 1 ledamot + 1 ersättare från klustret Kungälv-Öckerö  
- 2 ledamöter + 2 ersättare från Göteborg  
 
Valberedningen för Bohuskustens vattenvårdsförbund uppmanar mot bakgrund av detta 
medlemskommunerna att nominera ledamöter och ersättare klustervis. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse BVVF 2023-01-09 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige föreslår att Västvatten AB inom styrelsen utser en ordinarie ledamot till 
styrelsen för Bohuskustens vattenvårdsförbund, för klustret Sotenäs-Munkedal-Lysekil-Uddevalla 
och nominerar en person från Uddevalla. 
 
Kommunfullmäktige föreslår att LEVA i Lysekil AB inom styrelsen utser en ersättare till styrelsen 
för Bohuskustens vattenvårdsförbund, för klustret Sotenäs-Munkedal-Lysekil-Uddevalla och 
nominerar en person från Lysekil. 
 
 

Skickas till  

Valda  
Bohuskustens Vattenvårdsförbund 
Västvatten AB  
LEVA i Lysekil AB 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 9   Dnr 2023/000131 

Inkomna motioner och medborgarförslag 

Sammanfattning 

1. Motion från Yngve Johansson (MP) angående utsiktsplats vid Smögenbron  
2. Motion Yngve Johansson (MP) om ny vision för Sotenäs kommun 
3. Motion från Mikael Sternemar (L), Michael Sandberg (L) om kommunal farmaceut 
4. Motion från Mikael Andersson (DemR), Camilla Jansson (DemR) ang. personalboende. 
5. Medborgarförslag från Tony Åkesson om att åtgärda problem med husbilsparkering i 

Hunnebostrand. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige överlämnar motionerna 1-4 till Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till Kommunstyrelsen för beredning och 
beslut. 
 
 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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KF § 10   Dnr 2023/000020 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige, Gunilla 
Ohlin (L) 

Sammanfattning 

Gunilla Ohlin (L) har lämnat in en begäran om avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige pga nuvarande uppdrag som kommunrevisor, då man inte får ha annat 
uppdrag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar  Gunilla Ohlin (L) från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Ärendet lämnas till Länsstyrelsen för ny röstsammanräkning, sk efterträdarval. 
 
 

Skickas till 

Gunilla Ohlin (L) 
Länsstyrelsen Västra Götalands län  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige | Sammanträdesprotokoll |2023-02-01 §§ 1-19 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 16(25)
 

 
 

KF § 11   Dnr 2023/000034 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige, Stellan 
Welin (S) 

Sammanfattning 

Stellan Welin (S) har lämnat in en begäran om avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar  Stellan Welin (S) från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Ärendet lämnas till Länsstyrelsen för ny röstsammanräkning, sk efterträdarval. 
 
 

Skickas till 

Stellan Welin (S) 
Länsstyrelsen Västra Götalands län  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 12   Dnr 2023/000019 

Avsägelse av uppdrag som nämndeman, Maria Holmström (M) 

Sammanfattning 

Maria Holmström (M) har lämnat in en begäran om avsägelse av uppdrag som nämndeman i 
Uddevalla Tingsrätt.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar  Maria Holmström (M) från uppdrag som nämndeman i Uddevalla 
Tingsrätt. 
 
Kommunfullmäktige väljer Kajsa Åkesson (M) till ny nämndeman i Uddevalla Tingsrätt tom 2023-
12-31. 
 
 
 

Skickas till 

Maria Holmström (M) 
Kajsa Åkesson (M) 
Uddevalla Tingsrätt 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 13   Dnr 2023/000043 

Avsägelse av uppdrag som ersättare för Överförmyndaren, Susanne 
Bergholtz (M) 

Sammanfattning 

Susanne Bergholtz (M) har lämnat in en begäran om avsägelse av uppdrag som ersättare för 
Överförmyndaren.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Susanne Bergholtz (M) från uppdrag som ersättare för 
Överförmyndaren.  
 
Kommunfullmäktige väljer Kajsa Åkesson (M) till ny ersättare för Överförmyndaren till och med 
2026. 
 
 

Skickas till 

Susanne Bergholtz (M)  
Kajsa Åkesson (M) 
Överförmyndare 
Samverkande Överförmyndare Uddevalla kommun 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 14   Dnr 2023/000139 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Utbildningsnämnden, Lena Lidén 
Sandgren (L) 

Sammanfattning 

Lena Lidén Sandgren (L) har lämnat in en begäran om avsägelse av uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Lena Lidén Sandgren (L) från uppdrag som ersättare i 
Utbildningsnämnden.  
 
 
 
 

Skickas till 

Lena Lidén Sandgren (L)  
Utbildningsnämnden 
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 15   Dnr 2023/000137 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Kommunfullmäktige, Petra 
Sundbladh (S) 

Sammanfattning 

Petra Sundbladh (S) har lämnat in en begäran om avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige entledigar  Petra Sundbladh (S)  från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige. 
 
Ärendet lämnas till Länsstyrelsen för ny röstsammanräkning, sk efterträdarval. 
 
 

Skickas till 

Petra Sundbladh (S) 
Länsstyrelsen Västra Götalands län  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 16   Dnr 2023/000153 

Val av ombud till föreningsstämma för Kommunforskning i 
Västsverige, KFi 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer följande ombud till föreningsstämma för Kommunforskning i 
Västsverige, KFi  under tiden 2023-2026; 
 
Ordinarie ombud 
 
Therése Mancini (S) 

Ersättare 
 
Eva Abrahamsson (M) 

 
 
 
 

Skickas till  

Valda  
Kommunforskning i Västsverige  
Löneenheten  
Kansliavdelningen 
Troman 
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KF § 17   Dnr 2023/000110 

Interpellation om sommarbemanning 

Sammanfattning 

Yngve Johansson (MP) ställer en interpellation till Omsorgsnämndens ordförande enligt följande; 
 
Varje år ställs omsorgen i Sotenäs inför problemet att lösa bemanningen under semesterperioden. 
2022 gjorde omsorgsnämnden ett minusresultat på 7,6 miljoner. Bland annat på grund av kostnader 
för att lösa personalbehovet på sommaren för hemtjänst och boende. 
 
Anställda får arbeta dubbla pass och vissa får skjuta på semestern. Sjukskrivningar ökar och 
kostnader för vikarier ökar. Det kan inte vara en överraskning att detta inträffar år efter år. 
 
Vilka åtgärder görs för att undvika samma situation 2023? 
Hur finansieras dessa åtgärder i budgeten? 
 
Omsorgsnämndens ordförande besvarar interpellationen enligt följande; 
 
Omsorgsförvaltningen har en stor utmaning framför sig med personal- och kompetensförsörjning. 
Detta kommer att bli ett allt större problem för kommunen i stort och är det redan nationellt sett.  På 
Sommaren är det ännu svårare, då medarbetarna behöver få sin semester och Sotenäs dessutom är 
en kustkommun med många sommargäster. Att utöka behovet samtidigt som bemanningen krymper 
är en ekvation som inte går ihop. I dagsläget är det inte längre pengar som kan lösa utmaningen 
eftersom det är händerna som saknas. 
Förvaltningen arbetar utifrån två huvudspår: ställa om verksamhet till mer förebyggande arbete 
samt arbeta för mer hälsofrämjande arbetsplatser, så att medarbetarna mår bra på jobbet och har 
goda förutsättningar att göra sitt jobb.  
 
Teknikinförande är en annan del som satsas brett på, dels för att öka individers självständighet, men 
också för att renodla så att medarbetare utför endast det som medarbetare måste göra. Det är ett 
långsiktigt omställningsarbete som är uppstartat. På kortare sikt undersöker förvaltningen tex 
uppdragsväxling. Det innebär att mindre kvalificerade arbetsuppgifter kan utföras av andra 
yrkeskategorier än utbildade undersköterskor. Optimerad bemanning är ett annat pågående arbete, 
som legat vilande under pandemin pga risk för smittspridning, men som nu kan startas upp fullt ut. 
Det innebär att all schemalagd tid kan användas där den bäst behövs. 
 
Förvaltningen har också anställt en personalförsörjningsstrateg, placerad under HR i ett år för att ta 
fram strategier för att hantera utmaningen. Eftersom detta är Kommunals avtalsområde och det är 
deras medlemmar som drabbas när personalbristen blir stor så har förvaltningen ställt frågan i 
samverkan hur Kommunal arbetar centralt och lokalt för att ”sälja in” yrket och göra det mer 
attraktivt, samt hur de bidrar till utveckling av verksamheterna. Detta blir otroligt viktigt för att vi 
ska kunna lösa utmaningen, att vi arbetar tillsammans och MED varandra. 
Inför sommaren 2023 har förvaltningen en arbetsgrupp, som ansvarar för att annonsera, fånga upp 
ansökningar, slussa in i verksamhet och få avtal på plats, samt se till att personerna får sina scheman 
i tid. Gruppen tittar på vilka åtgärder som kan leda till att fler söker.  
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Forts. KF § 17  

 
Billigt tillfälligt boende kan vara en sådan åtgärd, om det kan hittas. I övrigt har förvaltningen 
erbjudandet ”jobba 8 veckor och få betalt för 10” även i år. Sommaravtal för medarbetare kommer 
att finnas i år igen för de som kan tänka sig att ta semester senare på året, men det innebär en 
uppskjutning av problemet, varje medarbetare måste få vara ledig. Kort sagt så gör förvaltningen 
allt som står i sin makt för att hantera personalförsörjningsproblematiken. Än så länge är det 
mestadels en omsorgsfråga, men på sikt kommer det att synas i alla verksamheter. Alla måste 
hjälpas åt. 2022 innebar sommaren extremt höga kostnader för förvaltningen, men årets slut landade 
ändå på rätt sida budgetstrecket. Det beror dels på ansträngningar och hårt arbete för att hålla nere 
kostnader övrig tid ute i verksamheterna och dels på att vi använde tänkbara statsbidrag till att 
finansiera underskotten.  
 
Förvaltningens avsikt är att använda statsbidrag till utveckling av verksamheterna, men detta fick 
till delar pausas under hösten pga underskottet. För 2023 är det känt att det blir förändringar i 
tilldelning av statsbidrag. Detta kommer att påverka möjligheterna att hålla budget, innan vi har löst 
bemanningsproblematiken. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och godkänner Omsorgsnämndens 
ordförandes svar. 
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KF § 18  

Kommunfullmäktiges ärendekalendarium  

Sammanfattning 

Information lämnas om kommunfullmäktiges ärendekalendarium för år 2023. 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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KF § 19  

Redovisning av anmälningsärenden 
 
Datum Dokumentnr. Beskrivning  Avsändare  
2023-01-17  Information om nämndemannaval 2023 Domstolsverket 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar del av informationen. 
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