
 

  
Utses att justera Jens Sahlin 
  Paragrafer §§ 17-24  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Pernilla Tarler 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Stefan Skoglund 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Jens Sahlin 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 2022-06-09 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anmäls till Kommunfullmäktige 2022-09-14 
  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Pernilla Tarler 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2022-06-09  
 

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

ajournering kl. 13:45-14:05 
  
Ledamöter Stefan Skoglund (S), Ordförande 

Mikael Staxäng (M) 

Annelie Högberg (S) 

Kent Andreasson (UP) 

Caroline Henriksson (UP) 

Jens Sahlin, Funktionsrätt Uddevalla (via teams) 

Rolf Rodin, Funktionsrätt Uddevalla (via teams) 

Yngve Jakobsson, Funktionsrätt Uddevalla (via teams) 

Bo Simonsson, Funktionsrätt Uddevalla 

Karin Strömsholm, Funktionsrätt Uddevalla (via teams) 

Lena Nyström, Funktionsrätt Uddevalla (via teams) 

Lena Fernbratt, Funktionsrätt Uddevalla (via teams) 

Ulla Lindström, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, DHR  

Sirpa Johansson, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, DHR 
Övriga Roger Granat §3 

Fredrik Bottenmark §4 

Jörgen Wennergren §4 

Björn Segelod §7 (via teams) 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2022-06-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17  

Upprop samt val av justerare 

Sammanfattning 

Ordförande hälsar välkommen, upprop förrättas och justerare utses. 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar  

 

att utse Jens Sahlin till justerare. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2022-06-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18  

Föregående mötesprotokoll 

Sammanfattning 

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2022-06-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19  

Information från socialtjänsten 

Sammanfattning 

Roger Granat, socialchef på socialtjänsten informerar och svarar på frågor från 

ärendebalanslistan.  

 

Roger talade om bland annat covid och berättade att dom nu inom omsorgen släppt krav 

på munskydd och är beredda på en eventuellt ökad smitta under hösten. En femte dos av 

vaccinet planeras och ges då i samband med säsongsinfluensa vaccinet.  

 

Resultatet från brukarundersökningen kommer att presenteras vecka 25 2022. Roger 

Granat kommer informera om resultatet hösten 2022.   

 

Rotviksbros, Hovhults och Skoglyckans äldreboende har öppna matsalar. Det är 

samhällsbyggnad som driver dem i samarbete med socialtjänsten.  

 

Det finns ett antal aktivitetscenter, ett av dem är Ryttaren café och aktivitetscenter. 

Uddevalla kommun har satsat på att öppna fler aktivitetscenter och kommer arbeta för 

fler. I augusti/september 2022 ska ett aktivitetscenter på Bidevindsvägen invigas.  

 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2022-06-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20  

Information/dialog med samhällsbyggnad 

Sammanfattning 

Fredrik Bottenmark, gatuingenjör på samhällsbyggnad, informerar och för dialog om 

kontrastmarkering av trappor. Lena Ekman trafikingenjör på samhällsbyggnad 

informerar och för dialog om hastighet på Packhusgatan.  

 

Kontrastmarkering av trappor 

Det finns krav och riktlinjer för hur kontrastmarkering av trappor utomhus på allmän 

plats ska vara. Samhällsbyggnad har kollat på hur andra kommuner gjort och försöker 

göra på liknande sätt.  

 

Det finns olika alternativ för hur kontrastmarkeringarna görs och ser ut. Ett alternativ är 

med runda markeringar i antingen svart eller vit färg. Ett annat alternativ är raka 

markeringar. Det finns olika aspekter som behöver vägas in för att avgöra vilken 

kontrastmarkering som ska användas. Några aspekter som kan vägas in är färgen på 

stenen i trappan och dagsljus kontra kvällsljus.  

 

Fredrik ber om feedback och ber alla i råden höra av sig med åsikter om 

kontrastmarkering.  

 

Jörgen Wennergren, trafikingenjör på samhällsbyggnad, och för dialog om hur 

parkeringsplatser, och då i synnerhet kommunens platser, är markerade. 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2022-06-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr KS 2019/00912 

Motion från Stefan Skoglund (S) om attraktiv arbetsgivare 

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) har inkommit med motion om att kommunstyrelsen ska utreda 

förutsättningarna för att införa mål och definition kring personer med 

funktionsvariation. Förslaget motiveras av att det finns medborgare med olika hinder 

som med rätt anpassningar kan vara med och bidra i kommunens verksamhet. Motionen 

föreslår även att kommunen ska utreda förutsättningarna för kriterier i ett nytt HR 

system enligt motionens intentioner. 

 

Kommunens arbetsmarknadsavdelning hanterar ca 5% av kommunens anställda som 

stått långt utanför arbetsmarknaden. Det finns inget centralt fastställt mål eller definition 

för detta vilket vore bra för att kunna följa upp och utveckla verksamheten samt när vi 

rekryterar och upphandlar. Det är också bra när vi jämför oss med andra kommuner 

eller övriga näringslivet. 

Uddevalla kommun arbetar aktivt med en rekryteringsprocess som är fri från 

diskriminering i alla skeden. Kommunstyrelsen har beslutat att vi ska använda oss av 

kompetensbaserad rekrytering (KBR), vilket kortfattat innebär att fokus läggs på 

kandidatens tidigare sätt att hantera vissa situationer. Att använda KBR betyder också 

att kandidatens etnicitet, kön, funktionsvariation etc inte blir relevant, vilket gör att vi 

minskar risken för att diskriminera någon kandidat.  

Uddevalla kommun har redan ett system som heter Winlas för att hantera kompetenser. 

I dagsläget används inte systemet till sin fulla potential och arbete för att få in mer 

kompetenser pågår. I systemet finns möjlighet att utöver de formella kompetenserna 

som våra anställda behöver ha för att utför sina uppdrag även lägga in andra 

kompetenser som medarbetaren har.  

Kommunledningskontoret anser att kommunen arbetar redan med rekrytering i paritet 

med diskrimineringslagen 2008:567 och arbetsmarknadsavdelning enligt behov arbetar 

aktivt med individer som står långt utanför arbetsmarknaden. Kommun har även ett HR 

system för registrering av kompetenser. Kommunledningskontoret anser att motionen är 

besvarat.  

Kommunens olika verksamheter tar an medarbetare från arbetsmarknadsavdelning 

(AMA) som står långt ifrån arbetsmarknad och gör anpassning för att hjälpa alla att 

komma till sin fulla potential. Sedan en tid tillbaka jobbar upphandlingsenheten 

tillsammans med AMA för att välja upphandlingar där vi ställer s.k. ”dialogkrav”. 

Dialogkraven innebär att företagen som lämnar anbud ska vara öppna för att ha en 

dialog med Uddevalla kommun gällande praktikplatser. Dessa platser är vikta för 

människor som står utanför arbetsmarknaden. D.v.s. det kan definitivt vara människor 

med någon typ av funktionsnedsättning. 

Detta arbete drivs därefter av AMA. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2022-06-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 21 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-23. 

Motion från Stefan Skoglund (S) 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar 

att ställa sig positivt till förslagen i motionen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2022-06-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 Dnr KS 2021/00369 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning 
(UP) om funktionshinderplan 

Sammanfattning 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) har inkommit med motion i 

vilken föreslås att en plan för funktionspolitik tas fram, att en projektledare anställs för 

planens framtagande och genomförande samt att varje förvaltning utser en ansvarig för 

funktionshinderfrågor.  

 

I motionen hänvisas till regler, lagar, konventioner, nationella mål med mera som 

kommunen har att följa. Motionärerna vill dock att Uddevalla kommun ska ”ligga i 

framkant” när det gäller omsorgen om kommuninvånarna med funktionshinder.  

 

Kommunledningskontoret konstaterar att det inte i dagsläget finns någon samordnande 

funktion för funktionshinderfrågor. Ansvaret för att följa lagar och regler ligger hos 

respektive verksamhetsansvarig nämnd och dess förvaltning vilka har att prioritera sina 

insatser utifrån kommunfullmäktiges mål och uppdrag, tilldelade medel och lagar och 

regler. Ett viktigt styrmedel för funktionshinderfrågorna är Agenda 2030 som berör 

området i flera av de 17 målen. Tillämpning av agenda 2030 är en av 

kommunfullmäktiges övergripande strategier.  

 

I dagsläget finns inte något politiskt uppdrag eller budget för att utreda och/eller 

förändra de politiska prioriteringarna vad gäller funktionshinderområdet. Framtagande 

av en plan bör bygga på en noggrann analys av dagsläget och inom vilka områden 

eventuella ytterligare satsningar ger mest effekt. Framtagande av en genomarbetad plan 

som bygger på en analys av stora delar av den kommunala verksamheten kräver central 

styrning och samordning, stöd från samtliga förvaltningar och en kvalificerad utredare 

under 6-12 månader. Därefter krävs medel för insatser för genomförande.  

 

Under innevarande mandatperiod har två övergripande planer tagits fram, plan 

integration 2030 och plan välfärd 2030. Genomförande av uppdrag och framtagande av 

åtgärder pågår i nämnderna. Planernas påverkan på styr- och ledningssystemet är inte 

obetydlig. Det bör noga övervägas vilka ytterligare planer som tas fram och läggs 

utöver de prioriteringar som görs inom ramen för det ordinarie styrsystemet.  

 

Det pågår också en utredning inom ramen för plan integration om behov av en 

samordnande funktion för mänskliga rättigheter. Beroende på vad utredningen resulterar 

i kan det i viss mån komma att påverka funktionshinderfrågorna.  

 

Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås, dels då det inte finns medel 

avsatta för framtagande och genomförande av en plan, dels för att om det ska ske en 

ändrad inriktning för funktionshinderfrågor bör detta hanteras inom den ordinarie 

budgetprocessen och styr- och ledningssystemet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2022-06-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 22 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-13. Motion från Ann-Charlott 

Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP). 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar 

 

att till nästkommande möte bjuda ansvariga för arbetet med plan välfärd 2030 och plan 

integration 2030 i syfte att erhålla information om funktionshinderperspektiv i planerna 

och dess tillhörande aktiviteter. Rådet avser därefter ta ställning till förslagen i 

motionen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2022-06-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr KS 2022/00028 

Ärendebalanslista för kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning 2022 

Sammanfattning 

1. Motion om enkelt avhjälpta hinder.  

(Frågan står kvar till dess att samhällsbyggnad hanterat ärendet).  

 

2. Hur tänker Uddevalla kommun med tysta fordon med tanke på personer med 

synnedsättning? Frågan har ställts tidigare men inget svar.  

(Frågan har skickats till samhällsbyggnad. Frågan står kvar). 

 

 

3. Elsparkcyklar måste sluta köra inne på Kampenhof – Vakterna måste kontrollera 

det.  

Man har informerat och beordrat ordningsvakter att säga till om man kör 

sparkcyklar inne på Kampenhof men det är mycket svårt att komma åt eftersom 

den som kör dyker upp och försvinner snabbt. Man kommer eventuellt att ha en 

polissamverkan/poliskontroll 

 

4. Finns det tillgänglighetsanpassade skyddsrum i Uddevalla kommun? 

Det gamla skyddsrumsystemet vilka ej är anpassade och finns inget krav på att 

dom ska vara anpassade. Kommunen tar med den frågan för vidare diskussion.  

 

5. Hur kommer linjenätet se ut för Rimnersområdet?  

(Se skriftligt svar från strateg). 

 

6. Finns det språkkrav på de anställda inom hemtjänst, äldreboende och 

hemsjukvården?  

Det finns språkkrav på anställda. Dom ska ha utbildning på minst gymnasienivå. 

Detta gäller även sommarvikarier.  

 

7. Entrén vid Bohusläns museum är inte tillgänglig.  

(Se bifogat material).  

Enligt Annelie Högberg som sitter i styrelsen för Bohusläns museum kommer det 

upp en ramp inom 14 dagar.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-14 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar 

 

att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2022-06-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24  

Nämndernas representant informerar 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Mikael Staxäng (M) informerar att det är många projekt som snart är klara i Uddevalla, 

bland annat Rimnersvallen, simhallen och brandstationen. Andra projekt som man 

arbetar med är medborgarhuset och översvämningsskyddet, ÖS, i centrum.   

 

Socialnämnden  

Stefan Skoglund (S) har inget ytterligare efter Rogers anförande. 

 

 

Barn och utbildningsnämnden  

Caroline Henriksson (UP) berättade om det minskade intresset att arbeta inom vården. 

Dock har man i Uddevalla fått ihop två klasser som vill utbilda sig. I förskolan arbetar 

man med alternativ kommunikation. 

 

 

Kultur och fritidsnämnden  

Annelie Högberg (S) informerar att kultur och fritid ska ge information, till kommunala 

rådet för äldre, i höst om utredningen kring föreningsstöd. Detta kommer göras innan 

beslut fattas av kultur och fritidsnämnden i oktober. Det finns även ett tillfälligt 

föreningsstöd vilket alla föreningar kan söka på 2 miljoner kronor. Under 2023 kommer 

detta tillfälliga stöd arbetas in i det ordinarie föreningsstödet.  

 

 

Ordförande Stefan Skoglund avslutade mötet och önskade alla en trevlig sommar. 

 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen.  

 

 


