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Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2022-02-10  
 

 
Sammanträde Kommunala rådet för äldre  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve samt distans via Teams, kl.09:00-11:50, med 

ajournering kl. 09:55-10:30 
  
Ledamöter Stefan Skoglund (S), Ordförande, deltar på plats 

Camilla Johansson (C), deltar på distans 

Annelie Högberg (S), deltar på distans 

Jarmo Uusitalo (MP), deltar på distans 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), deltar på plats 

Håkan Magnusson, Pensionärernas riksorganisation Skogslyckan, deltar 

på plats 

Jan Lund, Pensionärernas riksorganisation Skredsvik, deltar på plats 

Irene Börjesson, Pensionärernas riksorganisation Forshälla, deltar på 

plats 

Kerstin Joelsson-Wallsby, Pensionärernas riksorganisation 

Uddevalla/Ljungskile, deltar på plats 

Barbro Remmert, Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund avd. 33, 

deltar på distans 

Inger Samré, Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund, deltar på 

distans 

Ove Claesson, Sveriges Pensionärsförbund Viken, deltar på plats 

Willy Magnusson, Sveriges Pensionärsförbund Hafsten, deltar på plats 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2022-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Övriga Eva Tholin, syn- och hörselinstruktör, deltar på distans § 3 

Roger Granat, socialchef socialtjänsten, deltar på distans § 4 

Maria Jacobsson, förvaltningschef samhällsbyggnad, deltar på distans 

§§6–8 

Lena Ekman, trafikingenjör samhällsbyggnad, deltar på distans § 8 

Kajsa Jansson, administratör kommunledningskontoret, deltar på plats 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2022-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1  

Upprop samt val av justerare 

Sammanfattning 

Ordförande hälsar välkommen, upprop förrättas och justerare utses. 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre beslutar  

 

att utse Willy Magnusson till justerare. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2022-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2  

Föregående mötesprotokoll 

Sammanfattning 

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2022-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3  

Information från syn- och hörselinstruktör  

Sammanfattning 

Eva Tholin, syn- och hörselinstruktör informerar om bakgrund, arbetsuppgifter och 

vilken hjälp hon erbjuder.  

 

Synskadades Riksförbund Uddevalla, SRF, har ingått ett idéburet offentligt partnerskap 

med Uddevalla kommun. Avsikten är att öka stödet till personer med syn- och 

hörselnedsättningar. Målet är att ge stöd och träning för att dessa personer ska kunna 

leva ett självständigt liv i hemmet, närmiljön och i samhället.  

 

Uppgifterna som syn- och hörselinstruktör är bland annat att ge råd och stöd avseende 

skötsel av hjälpmedel, träna användandet av hjälpmedel och ge råd och anpassningar i 

hemmiljön. Hittills har 37 hembesök genomförts varav 21 stycken har varit för nedsatt 

hörsel och sex stycken har varit för nedsatt syn. Tjänsten som Eva Tholin erbjuder är 

kostnadsfri.   

 

Ordförande tackar för informationen.  

Beslut 

Kommunala rådet för äldre beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2022-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4  

Information från socialtjänsten 

Sammanfattning 

Socialchef Roger Granat informerar bland annat om covid-19, heltidsresan, 

medicingivare.  

 

Med anledning av covid-19 har personalläget inom socialtjänsten varit påfrestande. 

Många har varit sjuka, hemma på grund av vård av barn och/eller hushållskarantän. I 

socialnämndens verksamhet är cirka 30 brukare och cirka 75 personal sjuka.  

 

Målet med heltidsresan 2021 var att fler skulle jobba heltid inom socialtjänsten och det 

har nåtts. Under 2022 ska antalet anställda som jobbar heltid öka. Det totala målet är att 

alla som kan ska jobba heltid.  

 

Inom Fyrbodals området har man räknat att antalet personer i yrkesförd ålder kommer 

minska och antalet äldre kommer öka. För att bemöta detta kommer troligen fler 

medicingivare att användas. Idag använda cirka 30 medicingivare och under 2022 

bedömer man att det kommer vara cirka 50 eller fler.  

 

Ordförande tackar för informationen.  

Beslut 

Kommunala rådet för äldre beslutar  

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2022-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 2022/00027 

Ärendebalanslista för kommunala rådet för äldre 2022 

Sammanfattning 

1. Motion om enkelt avhjälpta hinder. (Frågan står kvar till dess att 

samhällsbyggnad behandlat ärendet).  

 

2. Önskar information från Eva Tholin, syn- och hörselinstruktör.  

Svar 2022-02-10: se § 3 för information.  

 

3. Det saknas övergångsställe på Packhusgatan mellan Tjärhovsgatan-Biostaden. 

Vad händer med detta förslag och kommer det göras en analys av 

tillgängligheten för oskyddade trafikanter i södra Uddevalla av 

samhällsbyggnad?  

Svar 2022-02-10: se § 8. Samhällsbyggnad återkommer med beslutsunderlag. 

Frågan står kvar.     

 

4. Är alla brukarnära kontakter vaccinerade i äldreomsorgen i Uddevalla kommun?  

Svar 2022-02-10: det är ett 40-tal ur socialtjänstens personal som är 

ovaccinerade och de jobbar inte vårdnära inom äldreomsorgen utan har andra 

arbetsuppgifter.  

 

5. Hur ofta serveras mat på äldreboenden i Uddevalla kommun?  

Svar 2022-02-10: generellt serveras mat fem gånger om dagen. Frukost, lunch, 

mellanmål, kvällsmacka och middag.  

 

6. Kommer samma dispens kring årsmötesprotokoll som gällde 2021 att gälla vid 

föreningars ansökan om bidrag från kultur och fritid 2022?  

Svar 2022-02-10: enligt skriftligt svar från kultur och fritid kommer de ha 

samma stödjande inställning till att föreningarna inte kan/bör genomföra 

årsmöte utifrån gällande pandemi. Kultur och fritid kommer inte att kräva in 

årsmötesprotokoll men övriga handlingar till exempel ekonomisk redovisning 

kommer de att begära in. 

 

7. Kommer föreningar få ansöka om stöd med anledning av Corona 2022 på 

samma sätt som gjordes 2021?  

Svar 2022-02-10: enligt skriftligt svar från kultur och fritid kommer alla 

bidragsberättigade föreningar kunna ansöka. Det kommer att finnas ett sökbart 

stöd under 2022 men syfte och ändamål med bidraget är inte fastställt i 

dagsläget. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2022-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 5 

8. Granskning av översiktsplanen 2022. Kommunala rådet för äldre har fått 

översiktsplan 2022 för granskning. Granskningstiden är 31 januari-31 mars 

2022. Efter granskningsperioden ska planförslaget omarbetas en sista gång och 

Uddevalla kommun räknar med att anta planen under sommaren 2022. 

Översiktsplanen 2022 har tidigare skickats på samråd till kommunala rådet för 

äldre där vice ordförande fick i uppdrag att skicka in 

pensionärsorganisationernas synpunkter. Förslaget är att vice ordförande får i 

uppdrag att sammanställa och skicka in synpunkterna enligt sätt som finns 

beskrivet i kungörelsen om granskning.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-05 

Kungörelse om granskning översiktsplan 2022 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre beslutar 

 

att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna, samt 

att vice ordförande får i uppdrag att sammanställa och skicka in 

pensionärsorganisationernas synpunkter avseende granskning översiktsplan 2022.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2022-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6  

Nämndernas representant informerar 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden 

Annelie Högberg (S) informerar att det är en del på gång till exempel med 

Rimnersområdet och staden växer. Kultur och fritid varit med på ett möte i Ljungskile 

med anledning av skolbygget på Skäret. I byggnation av nya skolor är kultur och fritid 

med och framför synpunkter om till exempel konstnärlig gestaltning, utformande av 

skolgårdar och föreningars möjlighet till nyttjande av lokaler.  

 

Barn och utbildningsnämnden 

Camilla Johansson (C) informerar att det planeras för en skola på Äsperöd. Planen är 

inte att det ska vara större utan ha samma volym.  

Som ordförande i hälsopolitiska rådet och arbetsmarknads- och integrationsutskottet 

påminner Camilla Johansson (C) om att nomineringen till årets folkhälsopris är öppen 

och att ett idéburet offentligt partnerskap med föreningen Uddevalla Open Parasport är 

även på gång.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Maria Jacobsson, förvaltningschef på samhällsbyggnad, informerar att Uddevalla 

kommun ska vara utställare på en bomässa den 23 april. Fokus kommer vara 

stadsutveckling. Bomässan arrangeras av Uddevalla näringsliv.  

 

Socialnämnden  

Stefan Skoglund (S), ger information om att socialnämnden kommer genomföra en 

medborgardialog. Den kommer likna den medborgardialogen som genomfördes om café 

ryttaren och aktivitetscenter. När det gäller lokalförsörjningsstrategier finns det plan på 

hur det demografiska behovet ska täckas. Det är bland annat beställt en tillbyggnad av 

Rotviksbros äldreboende med 20 platser. Tillbyggnaden skulle vara färdig 2023 men är 

framskjuten till 2024.  

 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) berättar att hon varit en dag och jobbat på Norgårdens 

servicecenter. Det var en hård miljö och konstaterar att personalen gör ett ovärderligt 

arbete.  

 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2022-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7  

Övrigt 

Sammanfattning 

Ordförande, Stefan Skoglund, informerar att föreningen Folkets Hus i Uddevalla har 

skickat in en ansökan om medel för genomförande av seniormässa 2022 till 

hälsopolitiska rådet. Kommunala rådet för äldre tycker att ansökan ser bra ut och ser 

fram emot en seniormässa.  

 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2022-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8  

Information från samhällsbyggnad om övergångsställe på 
söder och analys av tillgängligheten för oskyddade trafikanter 

Sammanfattning 

Maria Jacobsson, förvaltningschef, och Lena Ekman, trafikingenjör, från 

samhällsbyggnad informerar.  

 

Gällande kommunala rådet för äldres fråga om att det saknas övergångsställe på 

Packhusgatan mellan Tjärhovsgatan-Biostaden har samhällsbyggnadsnämnden tagit 

beslut om två medborgarförslag som hade liknande förslag. Nämnden beslutade att 

avslå medborgarförslagen. Förvaltningen bedömde att det är lite trafik i det området och 

att det finns goda förutsättningar för ett bra samspel mellan bilister och fotgängare. 

Vidare bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att fotgängare kan korsa Packhusgatan 

där de själva finner det lämpligt. Ett övergångsställe ska inte ses som en säkerhetsåtgärd 

och dessa sätts inte på gator där det är lite trafik.   

 

Kommunala rådet för äldre för diskussion om att det är många äldre människor som bor 

på den sträckan de önskar ett övergångsställe och ställer frågan om 

samhällsbyggnadsförvaltningen tagit med det i sin bedömning av medborgarförslagen. 

Maria Jacobsson, förvaltningschef, och Lena Ekman, trafikingenjör, återkommer med 

beslutsunderlaget som låg till grund för de medborgarförslag som avslogs av 

samhällsbyggnadsnämnden.   

 

Ordförande tackar för informationen.  

Beslut 

Kommunala rådet för äldre beslutar  

 

att notera informationen.  
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