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Sammanträde Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve eller på distans via Teams 

kl. 13:00 torsdagen den 28 januari 2021  
  
Ordförande Stefan Skoglund 
  
Sekreterare Pernilla Tarler 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
 

 

2.  Genomgång av föregående mötesprotokoll 
 

 

3.  Information från Kontaktcenter 

 

Ann-Louise Öhrn och Stephanie Tamo 

13.10-13:35 

4.  Ärendebalanslista för kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 2021 
Dnr KS 2021/00031  

13:35-13:50 

5.  Information från socialtjänsten 
 

Roger Granat 

14:00-14:30 

 

6.  Nämndernas representant informerar 
 

14:30-15:15 

7.  Information om slutrapporten i fallförebyggande arbete 

 

Mathilda Isaksson 

15:15-15:45 

8.  Övrigt 

 Information om planering av utbildning för kommunala råden 

via Teams.  

 Svar från kultur och fritid angående frågan om dispens för 

årsmötesprotokoll med tanke på bidragsregler. 

15:45-16:00 
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Information med anledning av covid-19  
Ordförande uppmanar, mot bakgrund av covid-19, deltagande på distans. Har ni frågor eller behöver 

hjälp med teknik inför sammanträdet kontakta sekreteraren.  

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet samt om deltagande sker på plats eller 

distans ska anmäla detta.  

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

hygienartiklar. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2021-01-05 Dnr KS 2021/00031 

  

 

Handläggare 

Chefssekreterare Pernilla Tarler 

Telefon 0522-69 60 71 
pernilla.tarler@uddevalla.se 

 

Ärendebalanslista för kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 2021 

Sammanfattning 

1. Vilken planering har kommunen inför kommande säsongs placering av 

uteserveringar? (planerar att ha en dialog kring våren när ansökningarna om 

tillstånd för uteserveringar är aktuella)    

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

osäkert med rangliga armstöd. (Samhällsbyggnadsförvaltningen återkommer) 

3. Järnbron (svar på skrivelse från ordf i samhällsbyggnad) 

4. Små, för smala, handikapps platser  (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-05 

Förslag till beslut  

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar 

 

att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna.  

 

 

 

 
 

 
 

 



Från: Torben Larsson <torben.larsson@uddevalla.se>  
Skickat: den 13 januari 2021 10:44 
Till: Kajsa Jansson <kajsa.jansson@uddevalla.se> 
Kopia: Josefin Florell <josefin.florell@uddevalla.se>; Roger Hansson <roger.hansson@uddevalla.se> 
Ämne: Sv: Fråga från kommunala rådet för äldre 
 
Hej Kajsa, nedan är svar på frågan om årsmöte: 
 
Under 2020 har förvaltningen inte haft krav på redovisning av årsmötesprotokoll, utan endast de 
handlingar som krävs för beslut.  
För 2021 gäller samma policy så länge den rådande situationen består. Vi får hoppas att årsmöten 
kan genomföras längre fram och då får föreningarna komplettera med detta.  
     
I pensionärsföreningarnas fall kommer vi att behöva 2020-års ekonomiska redovisning och 
medlemsantal som underlag då föreningarna erhåller ett stöd som grundar sig på dessa uppgifter. 
Detta samt övriga handlingar som är klara redovisar föreningarna vid ansökningstillfället. Ansökan 
kommer att finnas tillgänglig ca 15 februari och när den finns  meddelar vi föreningarna per mail. 
Kultur och fritidsnämnden beslutar om bidrag på sammanträdet den 5 maj.     
 
Förvaltningens intention i rådande läge är ju att inte bidra till en ökad risk för smittspridning. Finns 
det osäkerhet gällande ansökningar, regler eller andra frågor som uppstår utifrån rådande läge, är ni 
välkomna att kontakta kultur och fritid, maila gärna på fritidsavdelningen@uddevalla.se  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Torben Larsson  
Utvecklare 
………………………………………. 
Kultur och fritid 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla  
Tel: +46522696531 
 

mailto:fritidsavdelningen@uddevalla.se
http://www.uddevalla.se/

