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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 09.00 – 12.05.  

Öppet sammanträde  

Beslutande Nils Olof Bengtsson, ordförande 
Leif Åsberg, PRO 
Rune Rohdin, PRO 
Gert Larsson, PRO 
Ulla Turemark, SPF 
Lars-Erik Knutsson, kommunstyrelsen, §§ 1-5 
 

 

Närvarande 
ersättare 

Birgitta Granström, omsorgsnämnden 
Owe Aronsson, PRO 
Kjell Andersson, PRO 
Leif Gabrielsson, PRO 
Lis-Britt Berring, PRO 
Bengt Sörensson, byggnadsnämnden 
 
 

 

Övriga deltagare Gunnar Erlandson, tf förvaltningschef   
Daniel Jarnrot, samhällsbyggnadsförvaltningen § 1 
Daniel Nordström, projektledare, § 2 
Sanna Johansson, färdtjänsthandläggare, § 3 
Mariann Lundin, avdelningschef, §§ 4-9 
Lena Vilhelmsson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Leif Åsberg 

Justering Kommunhuset, Kungshamn, den 6 december 2018, kl 08.00 

Sekreterare    

 Lena Vilhelmsson   
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Leif Åsberg   
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KPR § 1 

 

Tekniska frågor 

Daniel Jarnrot, samordnare tekniska avdelningen, svarar på frågor från Ärendebalanslistan.  
 
Tillgänglighetsdatabasen 
Redovisar statistik och visar hur tillgänglighetsdatabasen fungerar. 
 
 
 
Handikappbadet, Hästedalen, Hunnebostrand 
Informerar om pågående arbete med handikappbadet, Hästedalen, Hunnebostrand. 
Klart i juni 2019. 
 
 
Köpmansgatan 
Rune Rohdin tar upp behov av företrädesskylt vid Köpmansgatan/Stationsgatan 
 
Ulebergshamnsvägen 
Rune Rohdin tar upp att hastigheten vid Uleberghamnsvägen bör dämpas. Det kan till exempel vara 
att göra vägbulor eller någon annan hastighetsdämpande åtgärd.. 
 
 
 
Röjning av hinder bredvid kommunens vägar. Vilka åtgärder gör kommunen mot 
fastighetsägare som inte röjer 
Kommunen informerar fastighetsägaren muntligen och/eller via skrift,  
Uppföljning efter en månad,  
Uppföljning 2 efter ytterligare en månad. 
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KPR § 2 

Information om Kungshamnsvallen 2.0 

Daniel Nordström, informerar om pågående projekt Kungshamnsvallen 2.0. 
Kungshamns idrottsförening har som ambition att bredda sin befintliga verksamhet, att starta upp 
nya verksamhetsinriktningar, skapa en friidrottsanläggning och att personer med 
funktionsvariationer ska erbjudas en tillgänglighetsanpassad inne- och utemiljö att träffas, träna och 
tävla i. 
 
 
 
 
  

KPR § 3 

Information om Reshjälpskort från Västtrafik 
Sanna Johansson, färdtjänsthandläggare, informerar om Reshjälpskort från Västtrafik. 
Den som har rätt till färdtjänst kan beställa ett Reshjälpskort från Västtrafik. Kortet är gratis. 
Innehavaren av kortet betalar sin biljett själv men kan ta med en vän/ledsagare gratis. Gäller vid 
resa med kollektivtrafiken (Västtrafik) inom Västra Götalandsregionen. 
Ansökan görs till Västtrafik. 
 
 
 
 

KPR § 4 

Information om reviderat förfrågningsunderlag 

De tjänster som omfattas av valfrihetssystemet ska beskrivas i ett förfrågningsunderlag. Av 
förfrågningsunderlaget ska det framgå vilka krav och villkor som leverantörer måste uppfylla och 
följa för att bli godkända. Kraven och villkoren ska vara proportionerliga och relevanta i 
förhållande till de tjänster som valfrihetsystemet omfattar.  
 
Av förfrågningsunderlaget framgår det vilka krav och villkor som samtliga leverantörer måste 
uppfylla och följa för att bli godkända.  
Det framgår inte uttryckligen av LOV vilka krav som ska finnas i tjänsten gällande lagstiftning. Den 
lagstiftning som förfrågningsunderlaget omfattar är socialtjänstlagen, hälso-och sjukvårdslagen, 
skattelagstiftning och arbetslagstiftning. Med lagstiftning avses här även här myndigheternas 
föreskrifter. 
 
Förfrågningsunderlaget har tagits fram med stöd av Socialstyrelsens, Sveriges kommuner och 
Landsting (SKL) vägledningar för framtagande av förfrågningsunderlag.  
Därutöver exempel på förfrågningsunderlag från andra kommuner via Kammarkollegiet hemsida, 
valfrihetswebben, där Sotenäs förfrågningsunderlag också kommer att publiceras.  
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Förfrågningsunderlaget innehåller förslag på följande förändringar i förhållande till 
förfrågningsunderlaget daterat 2013-12-04:   
 
Kommunen erbjuder ett icke-vals alternativ; kommunens egen hemtjänst. 
Matdistribution definieras som en omvårdnadsinsats då serviceinsatser endast utförs helgfri måndag 
- fredag kl. 08.00-17.00  
Tillsynerna fastställs till två tillfällen per år. Därutöver förtydligas kvalitetskraven på de externa 
utförarna  
Ersättningsform för hälso-och sjukvårdsinsatser   
 
 
Birgitta Granström informerar om att omsorgsnämnden inte var överens om förfrågningsunderlag – 
LOV:, Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslog att avslå ärendet. Vidare föreslogs att när en 
vårdtagare väljer en privat utförare så ska utföraren ha helhetsansvaret för vårdtagaren under hela 
dygnet samt vid larm, för att minska antalet personer som sköter vårdtagaren, vilket också avslogs. 
 
 
Kjell Andersson vill gärna veta vad det är för kostnad för LOV -lag om valfrihetssystem. 
 
Gunnar Erlandson informerar om att ersättning per timme hemtjänst är för kommunen 419 kr och 
för de privata 434 kr. I kommunens ersättning ingår inte kostnader för administration. 
Kommunen har inget svar på vad LOV kostar. 
 
Leif Gabrielsson menar att erfarenheter visar på att när det blir fler aktörer så blir det 
kostnadsdrivande. 
 
Nils Olof Bengtsson tar upp att det är viktigt med valfrihet, att det finns en möjlighet att själv välja.  
 
Ulla Turemark har ställt frågan till en person som har anlitat en privat utförare: varför hon har privat 
utförare och hon svarade att hon själv ville välja. 
 
Mariann Lundin informerar om att 44 väljer själva 
 
I jämförelse med grannkommunerna har Sotenäs kommun höga kostnader i både hemtjänst och 
särskilt boende. 
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KPR § 5 

Information om Socialstyrelsens undersökning 

Gunnar Erlandsson informerar om Socialstyrelsens undersökning ”Så tycker de äldre om 
äldreomsorgen 2018 
Resultat visar på att äldreomsorgen i kommunen får ett bra resultat. 
 
Kjell Andersson tar upp frågan om anhöriga får lämna svar för de äldre som inte kan svara.  
Mariann Lundin svarar att de anhöriga får vara behjälpliga och svara. 
 
Leif Gabrielsson tar upp frågan om det är möjlighet att få hjälp med servering på Kvarnberget om 
man kommer dit som besökare och har svårt att själv ta sin mat. 
Mariann Lundin svarar att det kan man få hjälp med. 
 
 

KPR § 6 

Förenklat beslutsfattande 

 
Riksdagen har tagit beslut om att från, 1 juli 2018 införa en ny bestämmelse med innebörden att 
socialnämnden får erbjuda hemtjänst till äldre personer utan föregående behovsprövning. Det är upp till 
varje kommun att fatta beslut kring huruvida kommunen ska tillämpa bestämmelsen.  
Att tillämpa bestämmelsen tros gynna de äldre medborgarna i kommunen i fråga om integritet, identitet, 
trygghet och valfrihet, utan att innebära ekonomisk eller organisatorisk märkbar påverkan för 
omsorgsförvaltningen  
 
Omsorgsnämnden har beslutat att införa förenklat beslutsfattande avseende trygghetstelefon för 
kommuninnevånare över 75 års ålder. Efter en provperiod skall detta utvärderas, för att ligga till 
grund för om omfattningen av det förenklade beslutsfattandet skall utökas. 
 
Birgitta Granström informerar om att omsorgsnämnden inte var överens i frågan. 
Socialdemokraterna och miljöpartiets förslag var: 
1 Förenklad biståndsbedömning för 75 år och uppåt  
2 De äldre ska kunna fritt välja upp till 4 timmar i veckan av omsorgsförvaltningens sedvanliga SoL  
insatser  
 
Mariann Lundin informerar om att trygghetstelefon är det samma som trygghetslarm. 
Trygghetstelefonen är kopplat till en larmcentral. Larmcentralen ringer till hemtjänsten när de får ett 
larm.  
 
Det finns 350 trygghetstelefoner i kommunen. 
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KPR § 7 

Information om detaljbudget 2019 

Gunnar Erlandsson informerar om förslag till detaljbudget för omsorgsförvaltningen 
2019. 
 

Budgetförutsättningar 2019 Omsorgsförvaltningen       

Verksamhet   2018 Tkr 2019 Tkr 

Förvaltning gem besparing   0 -1000 

IFO   -5300 -5300 

ÄO    -6200 0 

ÄO statl. Stim.stöd   2900 0 

LSS   0 0 

KS  förfogande anslag för IFO   2300 2300 

Summa   -6300 -4000 
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KPR § 8 

Socialstyrelsens beviljade stimulansmedel 

 
Under 2015-2018 beviljade Socialstyrelsen medel till de kommuner som sökt stimulans för ökad 
bemanning i äldreomsorgen. Detta var ett tillfälligt riktat statsbidrag under 4 år. Sotenäs kommun 
sökte och fick följande 
Statligt stöd  2,25 årsarbetare nattpatrull    1200 tkr 
Statligt stöd Kvarnbergets äldreboende    1000 tkr 
Statligt stöd Hunnebohemmet      700 tkr 
Totalt       2900 tkr 
När det statliga bidraget försvinner   -2900 tkr 
Omdisponering av budgetmedel för att behålla pers.täthet  1700 tkr 
Fördelade på Kvarnberget vårdpl.täthet 0,7 åa /0,6 åå       1000 tkr 
Fördelade på Hunnebohemmet vårdpl.täthet 0,7åa     700 tkr 
 
 
 

KPR § 9 

Budget i balans Ref. till ON protokoll 2018-10-25 § 127  

Information om förvaltningschefens förslag till att få en budget i balans 
 Resultat per september/oktober 
Omsorgsförvaltningen beräknas göra ett underskott     -8600 tkr 
Förvaltningsledning       +/   0tkr 
IFO resultat inkl. ensamkommande    - 5,500tkr 
Beställarkontor, myndighet, funktionshinder     2700 tkr 
Äldreomsorg       -6000 tkr 
Förfogande anslag från KS för IFO       2300 tkr 
Summa underskott      -6300 tkr 
 
Ett åtgärdsprogram har tagits fram för att minska på kostnaderna inom omsorgsförvaltningen.  
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KPR § 10 

Hemtjänstens organisation 

Gunnar Erlandsson informerar om att hemtjänsten delas in i två områden, norr och söder med 
placering på Kvarnberget. Neddragning av chefer från tre till två, neddragning av samordnare från 
fem till två. 
 
Kjell Andersson tar upp frågan om det kan bli någon ekonomisk vinst och även ur miljöaspekten, 
att göra en sammanslagning av hemtjänsten med placering på Kvarnberget. 
Gunnar Erlandsson svarar att organisationen innebär att hemtjänsten får gemensamma lokaler och  
ökad samordning.  
 
 
 

KPR § 11 

Ärendebalanslistan  
Pensionärsrådet går igenom ärendebalanslistan. 
Detaljbudgeten 2019 tas upp på ärendebalanslistan. 
  



 
 

 
Kommunala pensionärsrådet | Sammanträdesprotokoll |2018-11-29| §§ 1-11 

 Justerares signatur: 
 
 

Rätt utdraget intygar: 
 

Sida: 9(9)
 

 
 

Kommunala Pensionärsrådet Bilaga 1 
2018-11-29 
 
Ärendebalanslista  

 
Notering Ärende Ansvarig Klart datum 
2013-05-30 Tillgänglighetsdatabas Tekniska avdelningen 2018-11-29 
2013-11-20 Varm mat lagas i 

hemmet – Sotenäs 
kommun 

Gunnar Erlandsson Ingår i uppdrag enl 
Äldre-omsorgsplan 

2016-10-06 Trottoaren på 
Köpmansgatan i 
Hunnebostrand är i 
behov av förbättring 

Tekniska avdelningen  
Uppföljning i april 
2019 

2018-05-17 Behov av annan 
hastighetsbegränsning i 
tätortstrafik på Malmön 

Tekniska avdelningen  
Uppföljning i april 
2019 

2018-10-04 Parken Smögen Tekniska avdelningen Maj 2019 
2018-10-04 Handikappbadet 

Hästedalen, 
Hunnebostrand 

Tekniska avdelningen  
Juni 2019 

2018-11-29 Detaljbudget 2019 Gunnar Erlandsson Februari 2019 
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