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1) Vilka åtgärder kommer att vidtagas för att under 2017 uppnå en ”budget i balans” och 
vilka konsekvenser bedöms detta att få? 

2) Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-16 § 47, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram 
en plan för hur en eventuell övergång till fler heltider för tillsvidareanställda, där det ges 
möjlighet till deltid, skall kunna genomföras. Vad är läget idag? Vilka för- resp nackdelar har man 
kunna se? 

3) Vilka planer finns på att anlägga en cykelväg mellan Hunnebostrand och Väjern? 

4) I Lysekil genomför kommunen en Seniormässa den 10 november. Vi föreslår att Sotenäs gör 
något motsvarande under våren 2017. 

5) I äldreomsorgsplanen sägs bl a 

”Äldreomsorgsplanen är ett instrument för att styra, förändra, förbättra och utveckla 
kommunens äldreomsorg. Planen ska för perioden 2016-2020 vara vägledande i de politiska 
och verksamhetsmässiga besluten och finnas med i det dagliga arbetet.” 

I det remissyttrande som lämnades av pensionärsorganisationerna framhölls bl a vikten av 
konkreta mål, tidplaner, ansvarighet m m. Detta för att kunna följe upp att åtgärderna enligt 
planen verkligen blir genomförda på rätt tid med rätt kvalitet osv. 

Vi kan inte se att detta har beaktats och ställer frågan hur man har för avsikt att följa upp att 
åtgärderna i planen fullföljs. 

6) ON § 68 ON 2016/87  Motion om Bankebergs framtid 
 
När och på vilket sätt har man för avsikt att engagera pensionärsorganisationerna i arbetet? 
Hur ser tidplanen för uppdraget ut? 
 
Vi anser att man som en del i arbetet bör ta del av det förslag som lämnades av 
pensionärsorganisationerna på uppdrag av Omsorgsnämnden i augusti 2010, Förslag till Planering 
och utveckling av trygghetsbostäder på Bankeberg. 
 
Trots förfrågningar vid flera tillfällen har inga reaktioner lämnats till arbetsgruppen. Vi 
hoppas det kan ske nu. 
 
7) Beslut finns att det i fastigheten Skolgatan 7 i Hunnebostrand skall erbjudas 
fritidsaktiviteter. Inflyttning har skett men någon verksamhet har såvitt känt inte erbjudits 
hittills. När kommer detta att påbörjas? 



8) Kommunikationen mellan kommun och medborgare sker i allt högre utsträckning via 
sociala medier. Många äldre saknar nödvändiga grundkunskaper för att kunna kommunicera 
på detta sätt. Detta kan skapa osäkerhet och otrygghet hos den enskilde. Vi föreslår att 
kommunen erbjuder schemalagda grundkurser för äldre i grundläggande dator/IT-kunskap. 

 

Komplettering till punkten betr. trottoarerna i Hunnebostrand då hittills inget åtgärdats. 
Trottoaren  till Köpmansgatan i Hunnebostrand är på vissa ställen väldigt smal. På många 
ställen växer buskar m m ut över trottoaren så det knappast finns någon plats kvar att gå på. 
T ex utanför nummer 40. Många använder sig av Köpmansgatan då det är snabbaste vägen 
till/ från bl a Hunnebohemmet. Den är även hårt trafikerad då bl a bussarna tar den vägen. 
Som det nu är gatan en fara för såväl unga som äldre. Åtgärder behöver vidtas för att minska 
riskerna för gående. Se nedanstående foton. 

 

 

 


