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Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 09.00 – 12.45.  

Öppet sammanträde  

Beslutande Nils Olof Bengtsson, ordförande 
Leif Åsberg, PRO 
Rune Rohdin, PRO 
Jan Ulvemark, PRO 
Gert Larsson, PRO 
Ulla Turemark, SPF 
Jeanette Loy, kommunstyrelsen 
Verena Rodin, utbildningsnämnden 
 
 

 

Närvarande 
ersättare 

Kjell Klasson, SPF 
Owe Aronsson, PRO 
Kjell Andersson, PRO 
Leif Gabrielsson, PRO 
Lis-Britt Berring, PRO 
Lars-Erik Knutsson, kommunstyrelsen 
Christina Höij, Miljönämnden i Mellersta Bohuslän 
 
 

 

Övriga deltagare Anita Mattisson, tf förvaltningschef och avdelningschef §§ 5-6 
Monika Bensköld, personalutvecklare, § 1 
Daniel Jarnrot § 2 
Mariann Lundin, avdelningschef §§ 3-4 
Mona Engelbrektsson, säkerhetssamordnare § 8 
Anna Jansson, sekreterare 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justerare Leif Åsberg 

Justering Kommunhuset, Kungshamn, den 23 maj 2018, kl 08.00 

Sekreterare    

 Anna Jansson    
Ordförande    

 Nils Olof Bengtson   
Justerare    

 Leif Åsberg   
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KPR § 1 

Information om kommunens personalförsörjningsplan 

Monika Bensköld, personalutvecklare, informerar om omsorgsförvaltningens 
personaförsörjningsplan. Omsorgsförvaltningen har i samarbete med personalutvecklare tagit fram 
en Personalförsörjningsplan. Rådet önskar att Monika kommer tillbaka under våren 2019 med 
uppföljning på hur resultatet av arbetet har gått.  
 

KPR § 2 

Tekniska frågor 

Daniel Jarnrot, samordnare tekniska avdelningen, svarar på frågor från Ärendebalanslistan.  
 
Frågan om Tillgänglighetsdatabasen tas upp. Daniel informerar om att Tekniska avdelningen jobbar 
med att få in detta i teknikernas löpande arbete, men jobbar just nu inte aktivt med frågan pga 
resursbrist. Frågan är därför kvar på Ärendebalanslistan. Ny uppföljning sker vid rådets möte  
29 november 2018. 
 
Frågan om badplats för handikappade i Hästedalen stryks från ärendebalanslista till följd av att 
Daniel informerar om att planen för badplatsen är välförankrad i intressegrupperna och arbetsplanen 
är att badplatsen ska vara handikappanpassad till nästa badsäsong.  
 
Frågan om att trottoaren på Köpmansgatan i Hunnebostrand är i behov av förbättring tas upp. En ny 
plan arbetas fram för Hunnebostrand där trafikfrågan finns med. Frågan ska stå kvar på 
Ärendebalanslistan till dess att trottoaren är förbättrad. 
 
Daniel informerar om att från och med 2 maj kan felanmälan även göras via hemsidan.  
 
Daniel informerar om att kommunen har förhoppning om lansera en publik kartportal där man kan 
se t.ex. P-platser, toaletter m.m. på hemsidan till sommaren.  
 
Två nya frågor sätts upp på Ärendebalanslista där tekniska avdelningen är ansvarig. Det är 1) behov 
av förändringar i hastighetsbegränsningen i tätorten på Malmön och 2) behov av upptagningsramp 
på Malmön.  
 
 

KPR § 3 

Förenklad biståndsbedömning 

Mariann Lundin, chef Biståndsenheten, informerar om Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för 
äldre. Regeringen föreslår att det i socialtjänstlagen ska införas en ny bestämmelse med innebörden 
att socialnämnden utöver vad som följer av socialtjänstlagen får erbjuda hemtjänst till äldre 
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personer utan föregående behovsprövning. Det kommer att vara frivilligt för kommunerna att 
tillämpa denna del av lagen.  

KPR § 4 

Bankeberg 

Det finns beslut i Kommunfullmäktige samt beskrivet i den, av Kommunfullmäktige, antagna 
Äldreomsorgsplanen om vad fd Bankebergshemmet ska användas till, det vill säga ett boende för 
äldre. Kommunala pensionärsrådet framhåller att det är mycket angeläget att denna intention 
uppfylles.  
 

KPR § 5 

Rutin vid inflyttning vid särskilt boende 

Mariann Lundin, chef Biståndsenheten, informerar om rutin vid inflyttning vid särskilt boende. 
Ärendet tas från Ärendebalanslistan. 
 

KPR § 6 

Information om hemtjänstens utveckling 

Anita Mattisson, avdelningschef äldreomsorg, informerar om hemtjänstens utveckling. 
 

KPR § 7  

Resultatprognos 2018 och underlag budget 2019 

Anita Mattisson, avdelningschef äldreomsorg, informerar om resultatprognos 2018 och underlag 
budget 2019. 
 

KPR § 8 

Öppna jämförelse 

Nils Olof Bengtson, ordförande Omsorgsnämnden, informerar om Öppna jämförelse 2017 inom 
vård och omsorg. Sotenäs kommun har, liksom närliggande kommuner, väldigt hög användning av 
mediciner och psykofarmaka. 
 

KPR § 9  

Kommunens krishaneringsplan 

Mona Engelbrektsson, säkerhetssamordnare, informerar om kommunens krishanteringsplan. 
Ärendet tas från Ärendebalanslistan.  
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Frågor inskickade från pensionärsorganisationerna: 

KPR § 10 

Hur ser kommunen på att kommungränserna tas bort så att pensionärerna 
kan resa med ett seniorkort i hela Regionen? 

Ordföranden informerar om att det är Västra Götalands Regionens ansvar och det har därför inte 
tagits upp i kommunen. Ärendet gäller ett önskemål om att kommunen skulle ställa sig positivt till 
frågan om VGR efterfrågar kommunens inställning.  
Det är dock osäkert om hur ev. merkostnader för kommunen i så fall prioriteras i förhållande till 
andra behov. 
 

KPR § 11 

I broschyren om Närtrafik i kommunen står det att ingen resa kan bokas på 
lördag och söndag. Men det står ett tel.nr för bokning av en resa på lördag 
och söndag. Vad gäller? 

Ordföranden informerar om att man kan bara resa på vardagar, däremot kan man boka på helgen. 
Tidsintervaller du kan resa inom. Måndag - fredag 09.30 - 10.30 12.30 - 13.30 15.00 - 16.00  
18.00 - 19.00 21.00 - 22.00 
Öppettider för beställning Vardagar 06.00 – 22.00 Lör-, sön- och helgdagar 08.00 – 22.00. 
Beställning av närtrafik görs på telefon 0771 - 91 90 90. 
 

KPR § 12  

Uppdatering om vad som händer gällande Hunnebohemmet 

Anita Mattisson, avdelningschef äldreomsorg, informerar om utvecklingen av arbetet med framtida 
renovering av Hunnebohemmet.   
 

KPR § 13  

Vad innebär det att kommunen skulle införa en Utmanarrätt? Kommer 
omsorgen att fungera bättre med en Utmanarrätt? 

Ordföranden informerar om utmanarrätt. Beslut är taget i KF om att kommunen ska erbjuda 
utmanarrätt. Det innebär att privata aktörer ska kunna utmana kommunen som utförare av vissa 
kommunala ansvar.  
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KPR § 14 

Ärendebalanslistan  
Pensionärsrådet går igenom ärendebalanslistan. 
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Kommunala Pensionärsrådet Bilaga 1 
2018-05-17 
 
 
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 

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

Tekniska avdelningen  

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

Tekniska avdelningen  

2018-05-17 Behov av 
upptagningsramp på 
Malmön.  

Tekniska avdelningen  
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