
 

  
Utses att justera Bo Simonsson 
  Paragrafer §§ 20-27  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Pernilla Tarler 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Stefan Skoglund 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Bo Simonsson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 2021-05-25 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anmäls till Kommunfullmäktige 2021-09-08 
  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Pernilla Tarler 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-05-25  
 

 
Sammanträde Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve samt distans via Teams, kl. 13:00-16:00, 

ajournering 13:55-14:15 

  
  
Ledamöter Stefan Skoglund (S), Ordförande, deltar på plats 

Anibal Rojas Jorquera (KD), deltar på distans 

Anna-Lena Heydar (S), deltar på distans 

Jarmo Uusitalo (MP), deltar på distans 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), deltar på distans 

Kent Andreasson (UP), deltar på distans 

Camilla Johansson (C), deltar på distans 

 

Jens Sahlin, Funktionsrätt Uddevalla, deltar på distans 

Rolf Rodin, Synskadades Riksförbund, deltar på distans 

Yngve Jakobsson, Synskadades Riksförbund, deltar på distans 

Bo Simonsson, Funktionsrätt Uddevalla, deltar på distans 

Karin Strömsholm, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och 

Ungdomar, deltar på distans 

Lena Nyström, Diabetikerföreningen, deltar på distans 
  
  
Övriga Carina Wiberg Borgh, avdelningschef, § 22, deltar på distans 

Torben Larsson, utvecklare, § 22, deltar på distans, 

Amanda Windeman, översiktsplanerare, § 23, deltar på distans 

Roger Granat, socialchef, §§  26-27, deltar på distans  

Pernilla Tarler, deltar på plats 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20  

Upprop samt val av justerare 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och justerare utses 

 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar  

 

att utse Bo Simonsson till justerare. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21  

Föregående mötesprotokoll 

Sammanfattning 

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22  

Dialog med kultur och fritid angående utredningen kring 
föreningsstöd och dialog om stöd med anledning av covid-19  

Sammanfattning 

Carina Wiberg Borgh, avdelningschef, samt Torben Larsson, utvecklare, från kultur och 

fritid deltar på sammanträdet för att informera om samt ha en dialog kring utredningen 

av föreningsstöd samt om stöd med anledning av covid-19.  

Det finns ett förslag att kultur och fritid ska få medel 2022, detta för att kunna bedriva 

ett aktivt covid-19 stöd.  

Kultur och fritid har i uppdrag från kommunfullmäktige att utreda föreningsstödet och 

ta fram nya bestämmelser för föreningsbidrag. Syftet med utredningen är att ta fram ett 

förslag på stödstruktur till civilsamhället som ska vara; främjande, inkluderade, tydligt 

samt transparent. Utredningen ska vara klar innan årsskiftet.  

 

Jens Sahlin påpekade vikten av att alla föreningar bör vara tillgängliga. Alla skall kunna 

vara delaktiga och på så sätt kunna ta del av föreningsstödet. 

Torben Larsson bekräftar att föreningen äger och ansvarar för sin verksamhet och alla 

skall kunna delta.  

Stefan Skoglund instämmer och menar att man bör ta kontakt med tänkt förening och 

fråga om tillgängligheten. Om det är dålig eller ingen tillgänglighet tar man kontakt 

med kultur- och fritidsförvaltningen. 

 

Bo Simonsson frågar om det görs någon ekonomisk utredning, behovsbedömning, när 

det gäller föreningsstöd. 

Detta görs inte.  

 

 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23  

Samråd översiktsplan 2022  

Sammanfattning 

Ett förslag till ny översiktsplan har tagits fram, översiktsplan 2022 (ÖP2022), och 

förslaget har skickats ut på samråd till bland annat statliga myndigheter, kommunala 

bolag, förvaltningar och kommunala råden.  

 

Översiktsplan 2022 är framtagen för att vara en digital och interaktiv plan som består av 

två delar, en del med karta och en del med text.  

 

Kommunala råden har till den 15 augusti på sig att skicka in synpunkter. Då kommunala 

råden inte har sammanträde förrän 24 augusti föreslås rådets vice ordförande samla ihop 

representanternas synpunkter och skicka in dessa till 

kommunledningskontoret@uddevalla.se innan 15 augusti. 

 

Amanda Windeman, översiktsplanerare, från kommunledningskontoret ger information 

samt visar den interaktiva översiktsplanen på sammanträdet.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-11 

Följebrev för samråd om översiktsplan 2022  

Sändlista för samråd om översiktsplan 2022 

 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar 

 

att vice ordförande får i uppdrag att skicka in funktionshinderorganisationernas 

synpunkter.   

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr KS 2021/00031  

Ärendebalanslista för kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning 2021 

Sammanfattning 

1. Vilken kontroll har samhällsbyggnadsnämnden av det beviljade uteserveringarna 

beträffande tillgängligheten? 

Skriftligt svar från Anna Sällström 2021-05-25 

Bifogar protokoll kring utformning av uteservering vid Mortens krog AB 

 

2. Vad händer med den dagliga verksamheten och hur ser planerna ut för att köra 

igen för de som bor på LSS-boenden? 

Svar 2021-05-25: Daglig verksamhet är igång sedan mars 2021 och de som vill 

kan, i mindre grupper och kortare tid på grund av smittrisken, vara med. Det 

kommer att vara sommarstängt under veckorna 28-31. Från vecka 32 kommer 

det att fungera som innan igen om inte smittspridningen ökar. 

 

3. Diskussion kring autistisk pojke 

Svar 2021-05-25: Camilla Johansson ger kort information och det sker en 

diskussion kring artikeln som publicerades om den autistiske pojken. 

 

4. Vi vill ha information angående ombyggnaden från Lagerbergsgatan till 

Lotsarnas Kålhage och angränsande gator 

Tyvärr fick Stefan Björling förhinder och frågan skjuts upp till nästa möte. 

 

Eva Tholin, syn- och hörselinstruktör presenterade sig. Hennes uppgifter finner 

man på uddevalla.se, telefonnummer 0760-30 35 20, mailadress:  

synhorselinstruktör@srfbohuslan.se 

 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar 

  

att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr KS 2021/00319  

Svar på motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie 
Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer 
med syn och hörselnedsättning 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) inkom 

med en motion om att Uddevalla kommun ska införa särskilt stöd för personer med 

hörsel- och/eller synnedsättning.   

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-12 att remittera motionen till socialnämnden, 

kommunala rådet för äldre samt kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning. Under 2020 blev flera av kommunala rådens sammanträden 

inställda på grund av covid-19 och därför har inte ärendet hanterats tidigare.   

 

Socialnämnden beslutade 2020-03-18 att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 

När beslutet togs i socialnämnden yrkade bland annat motionären Martin Pettersson 

(SD) samt Stefan Skoglund (S) att som remissvar föreslå kommunfullmäktige bifalla 

motionen genom idéburet offentligt partnerskap, IOP, med brukarorganisationerna.       

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-17.  

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-04-28 § 118, initiativ till idéburet offentligt 

partnerskap mellan Synskadades Riksförbund Uddevalla och Uddevalla kommun. 

Förslag till överenskommelse om IOP mellan Synskadades Riksförbund Uddevalla och 

Uddevalla kommun. 

Socialnämndens protokollsutdrag 2021-03-17 § 44 Överenskommelse om idéburet 

offentligt partnerskap mellan SRF Uddevalla och Uddevalla kommun.  

Socialnämndens protokollsutdrag 2020-03-18 § 36, motion från Martin Pettersson (SD), 

Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn 

och hörselnedsättning.  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-02-12 § 60, motion från Martin Pettersson 

(SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med 

syn och hörselnedsättning. 

Motion från Martin Pettersson (SD) Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson 

(SD) om stöd till personer med syn och hörselnedsättning. 

 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar 

  

att anse motionen besvarad då syftet med motionen har genom kommunstyrelsens 

beslut, 2021-04-28, indirekt genomförts. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26   

Information från socialtjänsten 

Sammanfattning 

Roger Granat, socialchef, informerar.  

 

Socialtjänsten har haft möte med fler eventuella aktörer när det gäller plock av varor. 

Ett möte var med aktören mathem.se, detta skulle innebära en lägre kostnad för 

kommunen men en högre kostnad för beställaren vilket gör att andra aktörer inte är 

aktuellt. För närvarande har Uddevalla kommun avtal med Coop.     

 

 

Heltidsresan är återupptagen igen. Till den 14 juni 2021 kommer 63 anställda gått upp 

till heltid och under hela 2021 kommer det vara cirka 160 anställda. Socialnämnden har 

ekonomi för de extrakostnader som heltidsresan kan medföra 

 

 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen.    

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-05-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27   

Nämndernas representant informerar 

Sammanfattning 

Socialnämnden  

Roger Granat meddelar att det pågår en översyn kring riktlinjer och regelverk när det 

gäller anhörigvårdare.  

Stefan Skoglund (S) meddelar att man har förlängt ett idéburet offentligt partnerskap, 

IOP, med Föreningen Saronhuset samt tecknat ett nytt med Synskadades Riksförbund 

Uddevalla.  

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Anna-Lena Heydar (S) informerar om att övre Kungsgatan byggs om och det ska bli på 

samma sätt som den nedre delen. Planen är även att Norra Drottninggatan, från 

Uddevallahems lokaler till Lotsarnas Kålhage, ska byggas om. Ombyggnationen kan 

starta när arbetet med ledningarna i marken är klart.  

Jarmo Uusitalo (MP) meddelar att ombyggnationen av Norra Drottninggatan ska göras 

bland annat för att restaurangerna ska ha möjlighet till uteserveringar.   

Då ombyggnationen på övre Kungsgatan gör att några restauranger inte kan ha 

uteservering har vissa fått möjlighet att ha en på Kungstorget 

 

 

Kultur och fritidsnämnden Kent 

Kent Karlsson (UP) informerar att kultur och fritidsnämnden har skickat ”Hållbart 

Friluftsliv 2030” på remiss till nämnderna. Den har inte remitterats till kommunala rådet 

för personer med funktionsnedsättning. 

  

Barn och utbildningsnämnden 

Camilla Johansson (C) informerar om att barn och utbildningsnämnden tagit beslut om 

en förändrad grundskolestruktur som ska bidra till att uppfylla de största målen; 

eleverna ska ha studiero och genomföra studierna. Detta innebär även en förändring i 

upptagsområden.    

 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen.  

 

 

 


