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Öppet sammanträde  

Beslutande Nils Olof Bengtson (M), ordförande 
Leif Åsberg, PRO 
Jan Ulvemark PRO 
Gert Larsson, PRO 
Ulla Turemark, SPF 
Gunilla Ohlin ( L), Byggnadsnämnden 
 
 

 

Närvarande 
ersättare 

Ewa Ryberg, Omsorgsnämnden 
Gudrun Jonsson, SPF 
Vivianne Gustafsson, PRO 
Kjell Andersson, PRO, §§1-5 
Hilbert Eliasson, PRO 
Lars-Erik Knutson, Kommunstyrelsen, §§ 1-5, deltar på 
distans 
Stig-Arne Helmersson, Miljönämnden, deltar på distans 
 
 

 

Övriga deltagare Maria Ås, äldreomsorgschef  
Maria Zetterberg, sekreterare 
 
 

 

Justerare Leif Åsberg 

Justering Kommunhuset, den 25 mars 2022 kl 09.00 

Sekreterare    

 Maria Zetterberg   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Leif Åsberg   
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KPR § 1    ON 2022/13 

Revidering av reglemente för Kommunala Pensionärsrådet 

Sammanfattning  

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) i Sotenäs kommun är ett organ för ömsesidig information och 
samråd mellan kommunen och företrädare för pensionärsorganisationerna i kommunen.  
 
Med anledning av att PRO Hunnebostrand avslutade sin verksamhet vid årsskiftet 2021/22 behöver 
det göras en revidering av gällande reglemente (KA 2018/963) under § 4.  
 
Omsorgsnämndens arbetsutskott gav nämndsekreteraren i uppdrag att ta fram ett nytt förslag på 
reglemente (ONAU 2021-12-09 § 181) för Omsorgsnämnden att fastställa och därefter föreslå 
Kommunfullmäktige att godkänna revideringen av reglemente för Kommunala Pensionärsrådet.  
 
Förvaltningen har sett över gällande reglemente och tagit fram förslag till reviderat reglemente för 
Kommunala Pensionärsrådet. Förslaget innebär en revidering av § 4 i reglementet där antalet 
representanter från PRO minskas med 1.  
 
Omsorgsnämnden beslutade enligt förslag den 2022-01-27 § 8. Kommunfullmäktige fattar beslut i 
ärendet 2022-03-23. 
 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen. 
 

KPR § 2 

Förebyggande verksamhet 

Elinor Axelson, förebyggandesamordnare informerar om det förebyggande arbetet som görs för att 
motverka ensamhet för kommunens invånare.  

Arbete tillsammans med civilsamhället 
Skapa öppna sociala verksamheter (KIF, Kulturhuset Hav och land): 
Aktiviteter tillsammans med KIF har startats upp; Seniordagen på måndagar, daglig verksamhets 
sociala dag (bemannar kaféet) och verksamhet för skolungdomar. Samordnare finansieras av 
kommunen. 
Ett samarbete ihop med Folkets Hus i Hunnebostrand är påbörjat. Kommunen finansierar en 
samordnare. 
Uppsökande hembesök: 
Aktivt ta med personer till olika aktiviteter. 
Involvera olika föreningar 
Utöka samarbetet med föreningen AXEL. 
Samarbete med Svenska Kyrkan genom diakonen i Kungshamns. 
Samverkan med regionen/VDC: 
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Samarbetet med vårdcentralerna innebär att de hör av sig om personer som har behov av att bryta 
sin ensamhet. 
 
Skapar en öppen verksamhet ihop med IFO som kommer att finnas på Abbagården. 

Arbetet inom kommunen 
Arbetet inom kommunen innebär upprättande av handlingsplaner kring förebyggande arbete med 
samtliga verksamheter inom omsorgsförvaltningen. Utveckling sker med avseende på anhörigstöd, 
planer, träffar och hembesök. Samverkan med andra förvaltningar etableras och stärks. 

Framtida mål 
De framtida målen med arbetet är:  
Minskad upplevd ensamhet bland kommunens invånare. 
En hållbar organisation avseende anhörigstöd, uppsökande arbete samt öppna sociala verksamheter 
Ett proaktivt socialt arbete istället för det reaktiva.  
 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen. 
 

KPR § 3 

Överskuldsättning för pensionärer, BUS-rapport 

Budget- och skuldrådgivaren informerar om hur verksamheten har sett ur under 2021 och den 
skuldsättning som medborgarna i Sotenäs kommun har.  
 
Rapporten visar också på de områden där skuldsättningen är som störst och de samhälleliga 
konsekvenser som överskuldsättning medför.  
 
Kommunen anställde en ny Budget- och skuldrådgivare i April 2021.  
Den utåtriktade verksamheten har tyvärr fått stå tillbaka under året med anledning av Covid 19. 
Under 2022 förväntas möjligheterna till utåtriktad verksamhet ökas markant.  
 
Vid årsskiftet hade 253 personer i Sotenäs kommun skulder hos Kronofogden. Det kan jämföras 
med 238 personer vid samma tid förra året. Detta motsvarar 3,23% av kommunens vuxna invånare. 
Invånarnas totala skuld var 130 845 465kr, jämfört med 63 486 223kr året före. 85 av de skuldsatta 
var kvinnor och 168 var män. 84 personer, 31 kvinnor och 53 män hade löneutmätning.  
 
Kommunens pensionärer (65+) hade vid årskiftet 2021/22 en sammanlagd skuld på 86 045 142kr. 
Denna grupp är 37 personer, 13 kvinnor och 24 män. Den totala skuldsiffran för pensionärer kan 
jämföras med samma siffra för 0-64år. För denna åldersgrupp är totala skulden 44 800 323kr 
 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen. 
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KPR § 4 

Lägesrapport Hunnebohemmet 

Projektledare Petra Hurri från Omsorgsförvaltningen och Sandra Andersson projektledare från 
Drift- och projekt informerar om ombyggnationen av Hunnebohemmet.  
 
Arkitekterna har presenterat en skiss för planlösningen som nu refrensgrupperna ska arbeta med. 
Det finns 3 referensgrupper; seniora referensgruppen, enhetscheferna inom förvaltningen samt 
personalrepresentanter.  
Ett första utkast beräknas vara klart den 31 maj om allt går enligt plan. Därefter kan man söka 
bygglov och man kan också göra en mer detaljerad budget/kalkyl för byggnationen. 
Budgeten/kalkylen kommer troligtvis att presenteras för Kommunfullmäktige i december 2022. 
Man räknar med byggstart under 2023 och då börjar man med tillbyggnaden. Tillbyggnaden ska 
göras klart så långt det går innan man börjar med renoveringen av befintlig. byggnad. Om allt går 
enligt plan kommer det bli inflyttning i den nya delen 2024. År 2027 beräknas hela om- och 
tillbyggnaden vara klar.  
 
De arkitekterna som har anlitats har sedan tidigare jobbat med byggnationer av äldreboende. 
Projektledarna är mycket nöjda med arbetet som arkitekterna gjort hittills. En av arkitekterna är 
specialiserad på tillgänglighet vilket är en styrka i arbetet.  
 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen. 
 

KPR § 5 

Omsorgsnämndens ekonomi, budget och utfall 

Förvaltningsekonom Nicolina Ravnås informerar om Omsorgsnämndens ekonomi, budget och 
utfall/måluppfyllelse.  
Omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat för 2021.  
Förvaltningen har fått ca 9,3 miljoner i statsbidrag beviljat under 2021.  

Verksamheten under året som gått 
•Covid-19 har påverkat mycket i fråga om krisledning och genomgripande åtgärder. Lärdomar tas 
med framåt när verksamhetsutveckling ska ske. 
•Sjukfrånvaron har ökat jämfört med 2020 vilket har påverkat personalförsörjningen. Arbete är 
uppstartat med hälsosamordnare för att kartlägga och hitta åtgärder för att sänka sjukfrånvaron.  
•Förebyggandesamordnare har anställts under året för att öka känslan av välbefinnande, minska 
upplevelsen av ensamhet och fördröja behovet av insatser.  
•Efter beslut i KF har arbetet med utbyggnad och ombyggnad av Hunnebohemmet startats upp. 
Förvaltningen kartlägger även behovet av ändamålsenliga lokaler.  
•#MinFramtid har etablerats som arbetssätt  
•Nytt verksamhetssystem infört 
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Helårsprognos för 2022 
Förvaltningen räknar med ett noll resultat för 2022.  
 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen. 
 

KPR § 6 

Lägesrapport verksamheten 

Äldreomsorgschef Maria Ås informerar om verksamheten. 

Personal 
Verksamheten har haft och har fortsatt ett extremt svårt bemanningsläge.  
All personal är mycket trötta och slitna.  
Från och med denna vecka behöver inte personalen arbeta med visir längre.  
 
Inför sommaren har kommunen gått ut med ett erbjudande till de som vill sommarjobba inom 
förvaltningen. Detta erbjudande innebär att man jobbar 8 veckor men får betalt för 10 veckor.  
Trots erbjudandet är rekryteringen inför sommaren oroande.  
 
2 nya enhetschefer är anställda inom äldreomsorgen.  
 
Förvaltningen har projektanställt 2 personer; bemanningsekonom och schemacontroller för att under 
2 år arbeta med att optimera bemanningen. Arbetet sker tätt ihop med facket och berörd personal.  
 
Teknikundersköterskor är rekryterade för att stötta verksamheten med teknikrelaterade 
frågor/arbetsuppgifter.  

Sjukfrånvaro 
Förvaltningen har anställt en Hälsosamordnaren som jobbar med att kartlägga hur personalen mår 
för att sedan skapa handlingsplaner för arbetet framåt.  
 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen. 
 

KPR § 7 

Ärendebalanslistan 

Information kring de punkter som finns på ärendebalanslistan. Listan uppdateras utifrån dagens 
sammanträde.  
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• 
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 

Pågår arbete med 
fontänerna på Väjern och 
Tången. Hunnebostrand får 
vänta till efter sommaren 
som planen ligger nu.  

 
Kommunala pensionärsrådet tar del av informationen 

KPR § 8 

Frågor från pensionärsorganisationen 

A) Flyktingmottagning Sotenäs kommun 
Kommunen har tillsatt en grupp för arbetet med flyktingmottagning. Ingen tilldelning ännu till 
kommunen från Migrationsverket. Däremot har personer från Ukraina flyttat hit till släktingar och 
vänner. Kommunen förbereder sig för att bistå med bostäder och skola för barn bl.a. 
 
B) Skyddsrum Sotenäs kommun 
På kommunens hemsida finns det information om krisberedskap och var man kan hitta de 
skyddsrum som kommunen har ansvaret för. De övriga skyddsrum som finns i kommunen går att 
hitta på MSB´s hemsida. 
 
C) Nytt reningsverk i Sotenäs kommun 
De reningsverk som finns inom kommunen närmar sig sin maxkapacitet och det pågår diskussioner 
om vad som behöver göras inför framtiden. Det finns många saker att ta hänsyn till i denna 
planering; invånarantal (nya bostäder), turismen och näringslivet bl.a.  
 
D) Hur arbetar kommunens medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)? 
Från och med 2021 har vi en egen MAS som bara jobbar i Sotenäs kommun. MAS inbjuds att 
medverka på kommande möte. 
 
E) Socialt Ansvarig Socionom (SAS) 
Kommunen har anställt en SAS (Socialt ansvarig socionom) som bl.a jobbar med utredningar, Lex 
Sarah ärenden och verksamhetsutveckling inom förvaltningen.  
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F) Kritik på sociala medier, är det befogat? 
Det finns insändare som är befogade men också de som inte är det och har ett annat syfte. Viktigt 
med källkritik när man läser dessa insändare.  
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