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Sammanträde Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve kl. 08:30 torsdagen den 08 oktober 2020  
  
Ordförande Stefan Skoglund 
  
Sekreterare Kajsa Jansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerande 
 

 

2.  Information från kommunstyrelsen 
 

Ingemar Samuelsson 

08:35-09:05 

3.  Utbildning för representanterna och utvärdering av kommunala råden  
 

Stefan Skoglund 

09:05-09:35 

4.  Utvärdering av Uddevalla kommuns samarbetspartners Coop samt 

Äsperödsköket 
Dnr KS 2020/00305  

Roger Granat 

10:00-10:30 

5.  Information från socialtjänsten 
Framtidens äldreboende 

Roger Granat 

10:00-10:30 

6.  Ärendebalanslista för kommunala rådet för äldre 2020 
Dnr KS 2020/00077  

10:30-11:20 

7.  Ärendebalanslista för kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 2020 
Dnr KS 2020/00093  

10:30-11:20 

8.  Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunala rådet för äldre 

samt kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 2021 
Dnr KS 2020/00586  

11:20-11:30 

9.  Information om motioner från Stefan Skoglund (S) om "att utreda 

bildandet utav en kooperativ hyresgästförening" och "att utarbeta ett 

arbetssätt om enkelt avhjälpta hinder" 
 

Stefan Skoglund 

11:30-11:45 
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Föredragningslista Föredragande 

10.  Nämndernas representant informerar 
 

11:45-12:15 

11.  Övrigt 

 
 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta. 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 
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RIKTLINJER FÖR KOMMUNALA RÅDET FÖR ÄLDRE OCH 
KOMMUNALA RÅDET FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
 

Antagna av kommunfullmäktige 11 mars 2015, § 54, att gälla från 2015-04-15, 

med ändring den 14 december 2016 § 290, att gälla från 2017-01-01. 
 

1. Ändamål, arbetsuppgifter m.m. 
Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning är avsett att vara ett 

organ för samråd och ömsesidig information mellan organisationerna för äldre och 

personer med funktionsnedsättning å ena sidan och kommunen och dess nämnder eller 

styrelser å andra sidan. 

 
Kommunen bereds genom rådet möjlighet att i så god tid som möjligt informera 

organisationerna om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och 

organisation och därmed inhämta synpunkter från organisationsrepresentanterna, så att 

dessa kan påverka kommunala beslut. Organisationernas medlemmar bereds genom sina 

representanter möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens 

utformning och föreslå förändringar och förbättringar i frågor som är aktuella för denna 

medborgargrupp. 

 

Båda råden är organisatoriskt knutna till kommunfullmäktiges demokratiberedning. 

Respektive råds presidium planerar och leder verksamheten. Råden ska beakta 

kommungemensamma frågor i de verksamheter som berör äldre och personer med 

funktionsnedsättning. 

 

Det åligger ledamöterna i respektive råd att aktualisera viktiga frågor som berör 

målgrupperna äldre och personer med funktionsnedsättning. Vid behov kan 

representanter från andra samhällsorgan inbjudas för information eller diskussion i 

särskild fråga.  

 

Presidierna i råden utgörs av ordförande samt vice ordförande. Råden ansvarar för att 

representanterna från organisationerna får adekvat utbildning för sitt uppdrag vid varje 

mandatperiods början. 
 

2. Syfte 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 

samt nämndråden är avsett avsedda att vara referensorgan för samråd och ömsesidig 

information mellan organisationerna för äldre och personer med funktionsnedsättning 

och kommunen. Råden kan även utgöra remissorgan vid frågor som berör äldre och 

personer med funktionsnedsättning.  
 

3. Sammansättning av Kommunala rådet för äldre och Kommunala rådet 

för personer med funktionsnedsättning samt nämndråd 

Råden består av representanter från organisationer för äldre och personer med 

funktionsnedsättning i Uddevalla kommun samt förtroendevalda ledamöter utsedda 

av kommunen.   

 
Med organisation för äldre eller personer med funktionsnedsättning menas organisation 

som är ansluten till en riksorganisation och i vilken varje äldre och person med 

funktionsnedsättning som så önskar, kan bli medlem. 
 
Ordförande och ledamöter till råden utses för en tid av fyra år fr.o.m. den 1 januari året 
efter det att val till kommunfullmäktige hållits. Samtliga representanter är ordinarie 
ledamöter. 
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Organisationerna utser 10 ledamöter till respektive råd, vid mandatperiodens början. 

Val av ledamot ska meddelas till rådets sekreterare via protokollsutdrag eller likvärdig 

skrivelse. Detta gäller även vid byte av ledamot under pågående mandatperiod. En av 

organisationernas ledamöter utses till vice ordförande i respektive råd. 

 

Representationen från kommunen utgörs av två förtroendevalda ledamöter från 

respektive nämnds presidium, en från majoriteten och en från oppositionen. Samma 

ledamöter representerar sin nämnd i båda råden. Ordförande i båda råden är den 

ledamot som socialnämnden utser från majoriteten.  
 
Kommunala rådet för äldre 

Pensionärsorganisationer 
 

10 ledamöter, varav 1 vice ordförande 

Barn och utbildningsnämnden 
 

2 ledamöter 

Kultur och fritidsnämnden 
 

2 ledamöter 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

2 ledamöter 

Socialnämnden 
 

2 ledamöter, varv 1 ordförande 

 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 

Handikapporganisationer 
 

10 ledamöter, varav 1 vice ordförande 

Barn och utbildningsnämnden 
 

2 ledamöter 

Kultur och fritidsnämnden 
 

2 ledamöter 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

2 ledamöter 

Socialnämnden 
 

2 ledamöter, varv 1 ordförande 

 
Två gånger per år kallas kommunstyrelsens presidium in till rådens gemensamma 
sammanträde för dialog i kommunövergripande frågor. 
 
4. Arbetsformer 

Råden sammanträder minst sex gånger per år, varav två tillfällen är gemensamma 

sammanträden med båda råden. Råden kan därutöver sammankallas efter 

överenskommelse i respektive presidium. 

 
Kallelse och föredragningslista till sammanträde med råden utfärdas av ordföranden i 
samråd med vice ordförande i respektive råd. Kallelse med föredragningslista skall vara 
rådens ledamöter tillhanda minst 7 dagar före sammanträdet. Justerat protokoll bör vara 
utsänt inom tre veckor efter sammanträdet. Kommunstyrelsen administrerar råden och 
ställer sekreterare till förfogande. Beredande tjänstemän deltar vid behov i råden som 
föredragshållare för att samla in målgruppernas synpunkter.  

 
Råden är referensorgan och med hänsyn till rådens ställning och sammansättning kan det 

inte förväntas att råden alltid har en enhetlig uppfattning. De synpunkter som 

framkommer skall föras vidare till den nämnd som har att svara för respektive område 

eller verksamhet. 
 

5. Ekonomi och ersättning 
Som referensorgan förfogar råden inte över någon egen budget.  
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Samtliga ledamöter, både de som utses av kommunen och de som representerar personer 

med funktionshinder respektive äldre, är berättigade till ersättning och arvode enligt  

kommunens riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Kostnader för arvoden 

och ersättningar finansieras ur kommunfullmäktiges budget.  

 



KRF     KRÄ 

 

Är antalet sammanträden bra?       
  

Ja     Ja   

 

Är möteslängden bra? 

Ja     Ja i de flesta fall 

 

Är det bra med gemensamma möten? 

Viktigt när det är frågor som berör båda.   Bra 

 

Är antalet gemensamma möten tillräckligt? 

Ok     Bra 

 

Vad är bra med råden? 

Olika grupperingar kan framföra   Att politiker och tjänstemän får höra pensionärernas   

medlemmars problem. Att träffa   synpunkter från pensionärerna själva. Bra med information från 



beslutsfattarna    kommunens sida om aktuella saker. 

 

Vad är mindre bra? 

Framförda klagomål/önskningar inte genomförts.  Dålig närvaro från politiken. Medlemmarna i KRÄ-KRF utbildas inte 

Råden till för att tillgodose politikens skyldighet.  enl. riktlinjer. 

 

Vad kan bli bättre? 

Större närvaro från politiken.   Bättre närvaro av nämnderna. Utbilda enl. riktlinjerna. Tala närmare mikrofonen. 

Återkoppling av lämnade synpunkter inte bara 

”har tagit till oss” 

 

Är sammansättningen av deltagare på råden bra? 

Ja     Ska alltid finnas någon närvarande från resp. nämnd. Ersättare ska vara utsedda. 

 

Finns behov av att alltid ha samtliga nämnder representerade? 

Inte i dagsläget men på längre sikt.   SBN, Soc, Kulf ska alltid ha närvaroplikt. BUN kallas vid behov om de inte själva vill 

     Informera om något. 

 

Vilken/vilka uppdrag/funktioner är rådens viktigaste?  



Att handlägga frågor om tillgänglighet, hemtjänst och   Referensgrupp för samråd och ömsesidig information. Remissinstans. 

omsorg. Att framföra de bekymmer som finns i  

kommunen. 

 

Uppfylls dessa? 

Nej     Upplever att man blivit sent informerade i många frågor när det gäller samråd/
          Bra med 
arbetsgruppen ”framtida äldreboende” 

 

Möjlighet att ta in ersättare vid sjukdom och förhinder? 

Ja, men föresätter att ersättaren har information och  Ersättare måste kunna utses i Pensionärsorganisationerna som ENDAST närvarar   

befogenheter.     när någon ordinarie anmäler förhinder. 

 

 

 

 

Övrigt KRF: 

”Sitter med i under en tredje mandatperiod. Ett enda ärende har vi fått igenom. Det är anmärkningsvärt”. ” Vart tar alla pengar vägen då det uppges att 
ekonomin inte finns för vissa frågor?” 

Låt en politiker plus förvaltningschef representera förvaltningarna i stället för som idag så våra frågor kommer närmare utförarna. 



 

Övrigt KRÄ: 

Många gånger blir svaret ”återkommer” på ställda frågor. Behövs ett ”klart datum” i så fall. 

 Svårt med parkering, hur kan det lösas? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2020-04-15 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr SN 2020/00083  

Utvärdering av Uddevalla kommuns samarbetspartners Coop 
samt Äsperödsköket 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens måltidsservice har genomfört en utvärdering av 

Uddevalla kommuns samarbetspartners Coop och Äsperödsköket. En enkät har delats ut 

till brukare som beställer matkassar och eller matlådor. Utvärderingen uppvisar 

generellt en positiv bild av tjänsten kring matkassar och matlådor.      

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-24 

Utvärdering av Uddevalla kommuns samarbetspartner Coop 

Utvärdering av matleveranser från Äsperödsköket     

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att lägga informationen till handlingarna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Anna-Lena Lundin 

 

Justerat 2020-04-22 

Ann-Charlott Gustafsson, Stefan Skoglund 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-04-23 intygar 

Anna-Lena Lundin 

 

Skickat 2020-04-23 

Kommunala rådet för äldre 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 



 

 

 

 
Protokoll 
Socialnämndens arbetsutskott 

 

2020-04-01 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr SN 2020/00083  

Information om utvärdering av Uddevalla kommuns samarbets-
partners Coop samt Äsperödsköket 

Sammanfattning 

Socialchef Roger Granat informerar om att samhällsbyggnadsförvaltningens måltids-

service har genomfört en utvärdering av Uddevalla kommuns samarbetspartners Coop 

och Äsperödsköket. En enkät har delats ut till brukare som beställer matkassar och eller 

matlådor. Socialnämnden kommer att få information om utvärderingen vid sammanträ-

det i april.   

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar 

  

att lägga informationen till handlingarna.   
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Handläggare 

Utvecklare Åsa Jarhag Håkansson 

Telefon 0522-69 70 31 
asa.jarhaghakansson@uddevalla.se 

 

Utvärdering av Uddevalla kommuns samarbetspartners Coop 

samt Äsperödsköket 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens måltidsservice har genomfört en utvärdering av 

Uddevalla kommuns samarbetspartners Coop och Äsperödsköket. En enkät har delats ut 

till brukare som beställer matkassar och eller matlådor. Utvärderingen uppvisar 

generellt en positiv bild av tjänsten kring matkassar och matlådor.       

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-24 

Utvärdering av Uddevalla kommuns samarbetspartner Coop 

Utvärdering av matleveranser från Äsperödsköket      

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens måltidsservice har genomfört en utvärdering av 

Uddevalla kommuns samarbetspartners Coop samt Äsperödsköket. Undersökningen 

genomfördes mellan den 27 januari och 21 februari genom en fysisk enkät som delades 

ut av chaufförer inom mat- och varudistributionen till de brukare som inom perioden 

hade gjort beställningar av matlådor eller matkassar. Totalt delades cirka 280 enkäter ut. 

Alla brukare fick samma enkät, oavsett om de nyttjar matdistributionen (matlådor) och 

eller varudistributionen (matkassar).  

 

Under mars låg snittköpet av matkassar hos Coop på ungefär 480 kr per matkasse och 

cirka 150 beställningar gjordes per vecka. Det är betydligt fler som har insatserna 

”biståndsbedömda” än som nyttjar tjänsterna genom att beställa matlådor eller 

matkassar. Därför är det svårt att få ett rättvisande svarsfrekvens eftersom alla inte är 

aktiva beställare. Under februari hade omkring 566 personer ”insatsen” matlådor 

beviljad samt cirka 491 personer ”insatsen” varor och tjänster beviljad. 

 

Resultaten av genomförd utvärdering framgår av sammanställningarna. Antal svarande 

kring matkassarna var 76 brukare och antal svarande kring matlådorna var 90 brukare.  

Matkassar beställs via Coop. Generellt uppvisar svaren kring matkassarna en positiv 

bild kring sortiment, pris, helhetsbedömningen av Coops som leverantör, kvaliteten 
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beställning-leverans samt ersättningsvaror. Flera kommentarer finns kring vad brukarna 

anser om den beloppsgräns som finns uppsatt för beställning av matkasse. 

 

Matlådor tillhandahålls via Äsperödsköket. Generellt uppvisar svaren kring matlådorna 

en positiv bild kring portionsstorleken, matportionernas kvalitet, utbudet av 

matportioner och beställningen. Utvärderingen fångar också förbättringsområden. 

 

 

 

 

Roger Granat Åsa Jarhag Håkansson 

Socialchef Utvecklare 

Skickas till 

Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning 
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Utvärdering av Uddevalla kommuns samarbetspartner Coop 
Frågeöversikt Rev ' Zo'Zi)- o~- z.~ 
Sida 1 

l Finns det varor du önskar/behöver i Coop sortiment? Flervalsfråga 

2 Anser du att Varorna från Coop är prisvärda? Flervalsfråga 

3 Ur ett helhetsperspektiv hur upplever du Coop som leverantör av dag l Text- Ett fält 

4 Anser du att de produkter du beställt är det som levereras? Flervalsfråga 

5 l de fall där du får en ersättningsvara är den då fullgod? Flervalsfråga 

6 Vad anser du om att det finns en gräns på att du måste handla för min Text- Ettfält 



Finns det varor du önskar/behöver i Coop sortiment? 

Alla 

Ja, alltid 15 19.74% 

Ja, för det mesta 52 68.42% 

Ibland 6 7.89% 

Oftast inte l 1.32% 

Nej 2 2.63% 

Totalt antal 76 

Medelvärde 1.99 

Medianvärde 2.00 

Typvärde 2.00 



Anser du att Varorna från Coop är prisvärda? 

Alla 

Ja, alltid 11 14.47% 

Ja, för det mesta 47 61.84% 

Ibland 14 18.42% 

Oftast inte l 1.32% 

Nej 3 3.95% 

Totalt antal 76 

Medelvärde 2.18 

Medianvärde 2.00 

Typvärde 2.00 



Ur ett helhetsperspektiv hur upplever du Coop som leverantö 

Alla 

862 ok 
870 får ibland fel varor och får ofta svaret "det är slut" 
872 mycket bra. 
884 positivt. 
892 bra 
895 bra 
897 saknar reklamblad över sortimentet ex. kampanjer 
900 för kort datum på färskvaror 
903 bra 
904 svårt eftersom sortimentet är annorlunda 
907 bra 
919 det är fina varor. inget att klaga på 
924 har blivit bättre 
930 får varor ibland som går ut snart, tex mjölk och grädde 
935 bra 
937 Den som plockar varor, tar ganska ofta fel. 
938 ok 
939 ok 
942 bra 
943 bra 
944 bra 
945 går hyfsilt bril 
947 är ibland fel varor 
952 varför finns inte fisk och chark 
956 okej 
958 jag får det jag behöver 
965 bra 
966 mycket bra 
972 bra 
978 bra 
979 bra 
982 bra om man läser beställningen noggrant 
983 oftast ok, men man levererar ibland fel varor som dock vid kontakt rättar till sig 
988 bra 
991 fungerar bra, får hjälp av hemtjänst 
994 okej 
999 mycket bra 

1002 BRA 
1004 det är fina varor 
1019 inte helt positivt 
1022 jätte bra med klarna där man enkelt kan betala och se vad man köpt 
1025 prisvärt 
1028 okej, frukten är undermålig 
1029 bra 
1032 det är ofta och mycket felleveranser. för kort datum 
1116 bra varor 
1117 mycket bra 
1120 jag få ej det jag beställer, tex grillat 



1138 bra 
1140 helt ok 
1143 dyra 
1187 flera gånger har det hänt att jag fått fel vara. tex makaroner istället för havregryn.lbland 

saknas varor helt. varor jag inte ens beställt kan komma 
1189 ofta finns inte mjölk då skickar dem tex laktosfri eller längre hållbarhet men det är inte 

samma sak för mig 



Anser du att de produkter du beställt är det som 
levereras? 

Alla 

Ja, alltid 26 34.21% 

Ja, för det mesta 37 48.68% 

Ibland 9 11.84% 

Oftast inte l 1.32% 

Nej 3 3.95% 

Totalt antal 76 

Medelvärde 1.92 

Medianvärde 2.00 

Typvärde 2.00 



l de fall där du får en ersättningsvara är den då fullgod? 

Alla 

Ja, alltid 26 34.21% 

Ja, för det mesta 29 38.16% 

Ibland 10 13.16% 

Oftast inte s 6.58% 

Nej 6 7.89% 

Totalt antal 76 

Medelvärde 2.16 

Medianvärde 2.00 

Typvärde 2.00 



Vad anser du om att det finns en gräns på att du måste handl« 

Alla 

862 lite högt 
864 Jag köper varor varannan vecka och då kommer jag upp i rätt summa. 
870 tycker det är fel då jag inte behöver varje vecka så mycket. det är svårt att veta vad 

varorna kostar 
878 det är ok 
884 ok 
888 det blir väldigt dyrt för en ensam pansionär. 
892 påverkas ej 
893 mycket stressande, ta bort gränsen omedelbart. Max en gräns på 100 kr. U-A kommun 

skulle redan från början ha förhandlat fram detta så jag hoppas ni gör det nu, dem flesta 
har middagsmat från Äsperöd och då är det mycket pengar att betala mer än 1000kr/ 
månad . Skapar osäkerhet att inte veta om man beställt tillräckligt eller inte. man riskerar 
att bli utan varor 

897 inga större svårigheter att nå gränsen 
900 handlar bara varannan vecka får slänga ibland pga kort datum 
903 inte alls 
904 väldigt svårt eftersom priserna är mycket högre 
919 brukar hoppa över en vecka 
927 inte alls 
930 det är problem, köper varor som man inte behöver alls för att komma upp i summan. 
932 inga promblem 
935 utmärkt 
938 hade önskat att det inte fanns någon gräns 
939 det är dåligt, en person hushåll, jag gillar inte tvånget att handla för 250 eller mer 
942 ingenting 
943 inte alls 
947 inte alls 
955 hoppar över någon vecka 
956 krånligt med hållbarhet då jag inte kan beställa varje vecka 
960 svårt att veta om man når 250kr 
966 svårt att veta gränsen 
972 bra 
979 dåligt 
983 gränsen bör justeras till 200kr 
988 inte alls 
991 inget alls 
994 tveksamt 

1002 INGET 
1004 hoppar över en vecka 
1016 mycket nagativt med beloppgräns bättre med antal varor 
1019 mycket negativt 
1022 inte alls 
1023 hur kan ni hitta på något så dumt 
1028 passar mig bra 
1031 dåligt, når inte upp upp till summa varje vecka 
1032 tycker det är fel då jag inte behöver myckt varor varje vecka. 
1116 inte bra, beställer inte så mycket 
1117 inga problem 



1120 inte bra 
1138 ok 
1140 ok 
1141 bra 
1143 dåligt, får ofta beställa varor jag inte har något behov av.ersättningsvaror är ofta något 

jag ej behöver 
1187 BEDRÖVLIGT! jag behöver varor varje vecka, men inte så mycket. 
1189 det blir krångligare och jag beställer ihop med min syster för att komma upp i summa 

.ibland får jag beställa saker jag egentligen inte behöver 



matportion 
Frågeöversikt 
Sida 1 

l Hur upplever du att storleken på portionerna är? 
2 Hur upplever du att kvaliteten på matportionerna är? 
3 Hur upplever du att utbudet av matportioner är? 
4 Upplever du att du få r det du beställt? 
5 Upplever du att något annat saknas eller kan förbättras? 

Flervalsfråga 

Flervalsfråga 

Flervalsfråga 

Flervalsfråga 

Text - Ett fält 

5u ) 1o1o J ~3 



Hur upplever du att storleken på portionerna är? 

Alla 

För stora 6 6.67% 

Precis lagom 78 86.67% 

Något små 6 6.67% 

Väldigt små o 0.00% 

Totalt antal 90 

Medelvärde 2.00 

Medianvärde 2.00 

Typvärde 2.00 



Hur upplever du att kvaliteten på matportionerna är? 

Alla 

Väldigt bra 13 14.44% 

Överlag bra 46 51.11% 

Okej 30 33.33% 

överlaget dåligt l 1.11% 

v äldigt lag o 0.00% 

Totalt antal 90 

Medelvärde 2.21 

Medianvärde 2.00 

Typvärde 2.00 



Hur upplever du att utbudet av matportioner är? 

Alla 

För många matportioner att välja mellan 

Precis lagom många att välja mellan 

För få matportioner att välja mellan 

Totalt antal 

Medelvärde 

Medianvärde 

Typvärde 

2 2.25% 

82 92.13% 

s 5.62% 

89 

2.03 

2.00 

2.00 



Upplever du att du får det du beställt? 
T. ex saknas tillbehör eller att fel rätt har skickats 

Alla 

Det fattas aldrig saker 41 46.59% 

Det fattas sällan saker 28 31.82% 

Det fattas saker vid enstaka leveranser 16 18.18% 

Det fattas saker vid varje leverans 3 3.41% 

Totalt antal 87 

Medelvärde 1.78 

Medianvärde 2.00 

Typvärde 1.00 



Upplever du att något annat saknas eller kan förbättras? 

Alla 

869 potatisen skulle kunna förbättras. 
871 Matportion gärna fler vegetariska 
875 det fungerar bra 
882 potatisen dålig.önskar mer grönsaker men inte så sönderkokta. 
894 inget saknas 
896 allt bra 
898 l, vid leveransen av bruna bönor och fläsk är fläsket aldrig tillräcligt stekt.2,ta av skorna 

inomhus när maan levererar maten 3,ställ in matportionerna i kylskåpet.4,1everar på 
utsatt datum 

901 Önskar oftare brytbönor och morötter 
905 maten är dåligt kryddat 
920 fläsk kunna vara utbytbart med knaper knaperstekt bacon soppportioner lite för små, 

saknar potatisen raggmunk, hade gärna haft fler tillbehör att välja mellan, även coscos 
eller bulgur 

921 nej, det fungerar bra 
922 tomater,sallad gurka 
926 de små kokta potatisarna har ofta ett fastfryst lager som gör att de vill rulla i väg när man 

äter 
936 nej jag tycker allt är bra 
940 jag är nöjd 
959 jag skulle vara tacksam om leveransen kunde komma lite senare på förmiddagen så 

hemtjänsten kan ta emot dem. vill oxå att det ställs in i kylen 
961 man måste ligga en vecka före beställning. svårt att veta vad man behöver. 
962 önskar mer strömming 
963 möjlighet till sallad, tomat gurka 
964 gör vanlig husmanskost 
967 grönsakerna, tex ärtor har ibland en skarp smak då får jag slänga dem.kokt potatis blir 

inte god, oftast hårda med ett tjock skal 
970 gärna råris, mer vegetrikt allternativ. 
975 nej 
981 fisken 
997 mer lingon 
998 nej 

1005 nej 
1008 att det går att beställa efterrätt varje dag 
1010 det kokta morötterna är sega och oaptitliga vore bättre med råa morötter samma med 

broccoli. Råkostsallad ibland, när det ingår stuvad spenat behövs det inte någon annan 
grönsak 

1012 mer grönsaker mindre potatis 
1013 potatismos utan klumpar 
1014 mer grönsaker mindre potatis 
1018 saknas grönsaker näringsviktiga 
1024 dåligt kokta morötter och broccoli 
1027 potatisen är dålig/ seg 
1030 saknar fler vegetariksa rätter 
1139 det vore bra om man kunde beställa via nätet, tex uddevalla.se eller epost 
1144 önskvärt att få leverans 2 ggr/vecka 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2020-09-29 Dnr KS 2020/00077 

  

 

Handläggare 

Administratör Kajsa Jansson 

Telefon 0522-69 51 44 
kajsa.jansson@uddevalla.se 

 

Ärendebalanslista för kommunala rådet för äldre 2020 

Sammanfattning 

Ärendebalanslista för kommunala rådet för äldre 2020 

Punkter att ta upp på mötet 2020-10-08 

 

1. Har Coop börjat fakturera med månadsfakturor? 

2. Kan man betala med autogiro till COOP? 

3. Skrivelsen från pensionärsföreningarna angående ett ökat stöd till 

pensionärsföreningarna. Hur har den behandlats? (Förslag att bjuda in personal 

från kultur och fritid på möte 2020-02-06) 

4. Avser man att göra en utvärdering av den utökade flextrafiken? 

5. När och var kommer den planerade äldremässan att äga rum i höst? 

6. Dag för utbildning för representanterna i kommunala råden.  

7. Information om tandvårdsintyg. (Förslag: bjuda in personal från 

biståndsavdelningen på mötet 2019-12-05) 

8. Finns det beslut om ”Hemmafixarna”? (Info på möte 2019-10-10) 

9. Finns det beslut om ”Otago balansträning”? (Info på möte 2019-10-10) 

10.  Aktivitetscentrum Skogslyckan, tidplan?  

11. Vad händer med ”ordningsvakterna befogenheter” i centrum? (Förslag bjuda in 

säkerhetschef Björn Segelod till mötet i december).  

12. Samlingsfakturor från Coop?  

13. Vad händer med medborgartjänsten?  

14. Medicinroboten, bra-dåligt?  

15. Övervakning via kamera på natten, bra-dåligt?  

16. Äldremässan 2021?  

17. Heltidsresan, vad händer?  

18. Äldrevården inom Uddevalla kommun under Covid-19, vad har varit bra-dåligt?  

19. Planer för förebyggande åtgärder mot smitta inom äldrevården?  

20. Kriterier för behandling av äldre Covid-19 sjuka inom Uddevalla kommun? 

21. Vad har hänt med motionerna ”bilda kooperativ hyresgästförening” och 

”arbetssätt om enkelt avhjälpta hinder?  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-29  



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2020-09-29 Dnr KS 2020/00077 

  

 

 

 

 

Förslag till beslut  

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar 

 

att lägga ärendebalanslistan till handlingarna 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Avslutade ärenden 

Information om badhuset 
2020-02-06: Kommundirektören Peter Larsson informerar. Nyligen tog 

kommunfullmäktige beslut om nytt inriktningsbeslut om att simhall ska placeras på 

Rimnersområdet. Viljan är att simhallen ska vara klar 2024. Projektledare är Torgny 

Hübert på samhällsbyggnadsförvaltningen. Förfrågningsunderlag har gått ut för anbud 

och tidsplanen är att tilldelningsbeslut ska ske senast maj 2020 men förhoppningsvis 

redan innan påsk. Man har tagit hjälp av konsulter för att få ett bra underlag. Planerna 

på temporärt badhus är borttagna, nuvarande badhus kommer användas under tiden det 

nya byggs. 

Med hänsyn till riktlinjer for kommunala rådet för äldre, antagna av 

kommunfullmäktige 2015-03-11, att gälla från 2015-04-15, vill vi att 

presidiemötena ska återupptas. 
2020-02-06: Presidiemöten är inlagt på måndagar till och med 2020-12-31. 

 

 

  

 

 

 

 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-09-29 Dnr KS 2020/00093 

  

 

Handläggare 

Administratör Kajsa Jansson 

Telefon 0522-69 51 44 
kajsa.jansson@uddevalla.se 

 

Ärendebalanslista för kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 2020 

Sammanfattning 

1. Det har kommit en hel del synpunkter på hemtjänsten till oss. Vi önskar 

information om punktinsatser kontra flexibilitet. (Förslag bjuda in Jessica 

Eriksson)  

2. Hur går det med hastighetsregleringen i tätbebyggt område? 

3. Hur går det med Järnbron gällande beläggningen? 

4. Var ligger tidplanen på utbildningen för de nya ledamöterna i de kommunala 

råden? 

5. Vilken planering har kommunen inför kommande säsongs placering av 

uteserveringar? (Se Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-16 § 163 

med Dnr. SBN 2020/00263). 

6. Vad har kommunen för regelverk angående palliativ vård kopplat till Corona? 

Skillnad offentlig kontra privat vård? 

7. Det finns inga platser för laddningsbara handikappfordon. 

8. Vi önskar information angående Västtrafiks nya zon-indelning kontra kostnader. 

Kommer kostnader drabba kommunens färdtjänstbrukare? 

9. Den nedre toaletten i kommunhuset är för trång men framförallt är det mycket 

osäkert med rangliga armstöd. 

10. Vad har ni fått fram utifrån utvärderingen av råden som gjordes? 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-29 

 

Förslag till beslut  

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar 

 

att lägga ärendebalanslistan till handlingarna 

 

 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-09-29 Dnr KS 2020/00093 

  

 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Avslutade ärenden  
 

Det behövs räcken utmed trappstegen utanför Gallionen 

2020-02-06: Kommunen har tillsammans med projektledningen för Kungsgatan gjort 

bedömningen att ytan framför Gallionen följer lagstiftningens krav på tillgänglighet. 

Kommunen har därför inte för avsikt att sätta upp ytterligare räcken.  

Funktionsrätt Uddevalla godtar inte beslutet utan kommer att skicka in en skrivelse till 

samhällsbyggnadsnämnden.  

 

Vad händer med kabeldragningar för strömmen vid olika event? 

2020-02-06: Krav ställs på arrangören att kablarna ska vara överkörningsbara. En 

översyn av kravlista kommer göras.  

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2020-09-21 Dnr KS 2020/00586 

  

 

Handläggare 

Administratör Kajsa Jansson 

Telefon 0522-69 51 44 
kajsa.jansson@uddevalla.se 

 

Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunala rådet 

för äldre samt kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 2021 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för 

kommunala rådet för äldre (KRÄ) och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning (KRF) för år 2021. Förslaget är framtaget med hänsyn till bland 

annat nämndernas sammanträden.  

 

Datum: Tid: Dag: Lokal: Sammanträde: 

2021-01-28 09:00-12:00 torsdag Bäve KRÄ 

 13:00-16:00  Bäve KRF 

2021-03-16 09:00-12:00 tisdag Bäve Gemensamt råd 

2021-05-25 09:00-12:00 tisdag Bäve KRÄ 

 13:00-16:00  Bäve KRF 

2021-08-24 09:00-12:00 tisdag Bäve KRÄ 

 13:00-16:00  Bäve KRF 

2021-10-12 09.00-12:00 tisdag Bäve Gemensamt råd 

2021-12-16 09:00-12:00 torsdag Bäve KRÄ 

 13:00-16:00  Bäve KRF 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-21 

Förslag till beslut  

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar 

 

att godkänna förslagen enligt ovan.  

 

 

 

 

Peter Larsson Kajsa Jansson 

Kommundirektör Administratör 

 
Skickas till 
Kommunikationsavdelningen  



Elisabeth Johansson

Från:
Skickat:
Ti[:
Âmne:

hso-uddeva lla@ home.se
den 11 mars 2020 12:00
Elisabeth Johansson
Motion med Diarienr. KS 2019/00910

Hej,

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning tillstyrker motionen med Dnr. KS 2019/00910

Vänliga hälsningar

Jens Sahlin
Vice ordförande
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning
och

Vice ordförande
Fun ktionsrätt Uddevalla



     

    Förmöte inför KRÄ 2020-03-19 kl. 09.00         

    Pensionärsföreningarna  Uddevalla 

    Plats : Södertullskyrkan. 

 

 

5.   Dnr KS 2019/00910 

 

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) har skrivit en motion om att utarbeta ett arbetssätt om enkelt 
avhjälpta hinder. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till 
kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning och kommunala rådet för 
äldre. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt om enkelt avhjälpta 
hinder. 

 

Beslut 

    Pensionärsföreningarna i Uddevalla beslutar 

 

    att tillstyrka motionen från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt om      

    enkelt avhjälpta hinder. 

                                                                                                                                                                                       

        

 

 

 



     

    Förmöte inför KRÄ 2020-03-19 kl. 09.00         

    Pensionärsföreningarna  Uddevalla 

    Plats : Södertullskyrkan. 

 

 

6.   Dnr KS 2019/00911 

 

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) har skrivit en motion om att utreda bildandet utav en 
kooperativ hyresrättsförening. Kommunfullmäktige beslutade att remittera 
motionen till socialnämnden och kommunala rådet för äldre. 

 

Beslutsunderlag 

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet utav en kooperativ 
hyresrättsförening. 

 

Beslut 

     Pensionärsföreningarna i Uddevalla beslutar  

 

     att tillstyrka motionen från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet utav en      

     kooperativ hyresrättsförening. 

                                                                                                                                                                                       

        

 

 

 




