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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunala rådet för äldre 2022-04-04 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anmäls till Kommunfullmäktige 2022-05-11 
  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Kajsa Jansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre, gemensamt 

råd 

 

2022-04-04  
 

 
Sammanträde Kommunala rådet för äldre, gemensamt råd med kommunala rådet för 

personer med funktionsnedsättning 
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve samt distans via Teams, kl. 09:00-12:15, med 

ajournering kl. 10:07-10:27 
  
Ledamöter Stefan Skoglund (S), Ordförande 

Camilla Johansson (C) 

Monica Bang Lindberg (L), deltar delvis på distans 

Annelie Högberg (S) 

Ingemar Samuelsson (S), deltar delvis på distans 

Christer Hasslebäck (UP), §§ 12–18 

Kent Andreasson (UP) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

Håkan Magnusson, Pensionärernas riksorganisation Skogslyckan 

Jan Lund, Pensionärernas riksorganisation Skredsvik 

Irene Börjesson, Pensionärernas riksorganisation Forshälla 

Barbro Remmert, Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund avd. 33, 

deltar på distans  

Inger Samré, Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund 

Ove Claesson, Sveriges Pensionärsförbund Viken 

Urban Wallin, Södertullskyrkans riksförbundet Pensionärs Gemenskap 

Willy Magnusson, Sveriges Pensionärsförbund Hafsten 

Jens Sahlin, Funktionsrätt Uddevalla, deltar på distans §§ 11–18 

Rolf Rodin, Funktionsrätt Uddevalla, deltar på distans 

Bo Simonsson, Funktionsrätt Uddevalla, deltar på distans 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre, gemensamt 

råd 

 

2022-04-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Karin Strömsholm, Funktionsrätt Uddevalla, deltar på distans 

Lena Nyström, Funktionsrätt Uddevalla, deltar på distans 

Lena Fernbratt, Funktionsrätt Uddevalla, deltar på distans 

Ulla Lindström, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, DHR  

Sirpa Johansson, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, DHR 

 
Övriga Maria Jacobsson, förvaltningschef samhällsbyggnad, deltar på distans § 

12 

Anna Sällström, handläggare samhällsbyggnad, deltar på distans § 12 

Stefan Björling, enhetschef samhällsbyggnad, deltar på distans § 12 

Roger Granat, socialchef socialtjänsten, deltar på distans § 13 

Andréa Kihl, demokratiutvecklare och utredare 

kommunledningskontoret, deltar på distans § 14 

Elisabeth Bergström, utvecklare socialtjänsten, deltar på distans § 15 

Kajsa Jansson, administratör kommunledningskontoret   
  
  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre, gemensamt 

råd 

 

2022-04-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9  

Upprop samt val av justerare 

Sammanfattning 

Ordförande hälsar välkommen, upprop förrättas och justerare utses.  

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att utse Håkan Magnusson och Bo Simonsson till justerare.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre, gemensamt 

råd 

 

2022-04-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10  

Föregående mötesprotokoll 

Sammanfattning 

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre, gemensamt 

råd 

 

2022-04-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11  

Information från kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Ingemar Samuelsson (S) och Monica Bang Lindberg (L), från kommunstyrelsens 

presidium, informerar om pågående projekt och investeringar. Några av kommunens 

pågående projekt och investeringar är bland annat brandstationen, simhallen, 

kommunhuset och utvecklingen i centrum vid Bäveån.  

 

Brandstationsprojektet är i gång och har pågått några år. Brandstationen planeras vara 

klar sommaren 2023 och inflyttning planeras ske i september samma år. När inflyttning 

skett till den nya brandstationen planeras rivning ske av den gamla brandstationen och 

bygget av kommunhuset starta. Arwidsro kommer vara den som bygger kommunhuset 

och Uddevalla kommun hyr. Inflyttning planeras år 2026.   

 

Projektet med nya simhallen på Rimnersområdet är på gång. Placeringen kommer vara i 

direkt anslutning till Rimnershallen. Simhallen planeras vara klar 2024. På 

Rimnersområdet pågår även en renovering av Rimnersvallen. Rimnersvallen byggdes 

1923 och beräknas vara klar till 100-årsjubileet år 2023.  

 

Frågan om busslinje till och från simhallen diskuteras. Uddevalla kommun har planerat 

och byggt för busstrafik vid Rimnersområdet. Ingemar Samuelsson (S), 

kommunstyrelsens ordförande, meddelar att Västtrafik svarar för den frågan och att det 

får förhandlas mellan Uddevalla kommun och Västtrafik.  

 

Ordförande tackar för informationen. 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre, gemensamt 

råd 

 

2022-04-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12  

Information om stadsutveckling, pågående och kommande 
projekt 

Sammanfattning 

Maria Jacobsson, förvaltningschef, Stefan Björling, enhetschef, och Anna Sällström, 

handläggare, från samhällsbyggnad informerar om pågående och kommande projekt och 

renoveringar inom stadsutveckling samt informerar om uteserveringar. 

 

Stefan Björling, tidigare centrumkoordinator, informerar om pågående renoveringar på 

bland annat Skolgatan, Västanvindsvägen och kommande renoveringar på Norra 

Drottninggatan (etapp två). På Västanvindsvägen pågår ett arbete med en av infarterna 

och en av tunnlarna. Arbetet påbörjades i mars 2022 och beräknas vara klart i maj 2022. 

På Norra Drottninggatan planeras bland annat ny gatubeläggning och ny linhängd 

belysning likt den som finns på Kungsgatan. Man kommer även att bredda trottoarerna 

för att möjliggöra större uteserveringar och gatstenen kommer sänkas för möjlighet till 

parkeringar.  

 

Anna Sällström, handläggare, informerar om uteserveringarna. 

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om ett styrande dokument, bestämmelser om 

nyttjande av allmän plats, som innehåller bland annat krav för uteserveringarna. När 

samhällsbyggnad arbetar med frågor om uteserveringarna, till exempel om något inte 

fungerar eller om de avviker från bestämmelserna, har de haft dialog med Funktionsrätt 

Uddevalla samt med allmänheten.      

 

Ordförande tackar för informationen. 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre, gemensamt 

råd 

 

2022-04-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13  

Information från socialtjänsten 

Sammanfattning 

Roger Granat, socialchef, informerar om covid-19, akutboendeplatser och äldreboende.  

 

Alla över 65 år ska erbjudas en fjärde dos av vaccin mot covid-19. Av Uddevalla 

kommuns brukare har 1300 fått den fjärde dosen.  

 

Med anledning av kriget i Ukraina har Uddevalla kommun 135 akutboendeplatser som 

Migrationsverket använder sig av innan en permanent placering. De flesta personerna 

bor på dessa platser i cirka en vecka.  

 

År 2022-2026 planeras det för utbyggnad av fler platser på äldreboenden; Norrtull, 

Västanvinden, Rotviksbro och Rosenhäll. Det har tidigare informerats om byggnation 

av äldreboende i Ljungskile till år 2027, det har planerats om och istället byggs 

äldreboendet på Äsperöd om med 40 platser. I Ljungskile börjar man år 2030 på grund 

av att det behövs mer tid för Ljungskile.   

 

Ordförande tackar för informationen. 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre, gemensamt 

råd 

 

2022-04-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14  

Information om medborgarenkäten 

Sammanfattning 

Andréa Kihl, demokratiutvecklare och utredare på kommunledningskontoret, går 

igenom medborgarenkäten som genomfördes hösten 2021.  

 

Medborgarenkäten är en attitydundersökning som genomförts av statistiska 

centralbyrån, SCB. Uddevalla kommun har varit med sen 2005 och deltagit ungefär 

vartannat år. Förra året skickades enkäten ut till 4000 medborgare i Uddevalla och 

svarsfrekvensen var 36% vilket motsvarar 1741 svar.  

 

Positiva svar ses inom frågorna vuxenutbildning, tillgång och avstånd till hälso- och 

sjukvård samt utbud av café och restauranger. Negativa svar ses inom frågorna trygghet 

i samhället, förtroende för politiken, möjlighet att påverka politiska beslut och 

Uddevalla kommun som helhet.  

 

I många frågeområden hamnar Uddevalla kommun under snittet. Kommunala råden och 

nämndernas representanter diskuterar negativa resultat och lyfter frågor om 

medborgardialog, tid för beslut i exempelvis medborgarförslag och motioner samt vad 

som kan ligga till grund för resultatet.  

 

Ordförande tackar för informationen. 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre, gemensamt 

råd 

 

2022-04-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15  

Information om välfärdsteknik 

Sammanfattning 

Elisabeth Bergström, utvecklare på socialtjänsten, informerar om välfärdsteknik.  

 

På Ryttarens café och aktivitetscenter finns en inspirationsmiljö för väldfärdsteknik. De 

har drop-in tider då Elisabeth Bergström finns på plats för att svara på frågor.  

 

En del av välfärdstekniken som används idag är bland annat digitala lås, medicingivare 

och fjärrtillsyn. Digitala lås möjliggör för exempelvis hemtjänstpersonal att låsa upp 

och låsa hos brukaren med en app i telefonen. En av fördelarna är att nycklar inte 

behövs. Medicingivaren, även kallad medicinrobot, laddas med två apodosrullar och 

skickar signaler om exempelvis inte medicinen tas vid rätt tid. Fjärrtillsynen är en 

kamera som sätts hos brukaren.    

 

Ordförande tackar för informationen. 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre, gemensamt 

råd 

 

2022-04-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 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 hanterat ärendet).  

 

2. Önskemål att Ryttaren café och aktivitetscenter ska öppna på helgerna.  

(Frågan står kvar och planeras att tas upp på nästkommande möte i juni). 

 

3. Genomgång av medborgarenkäten önskas. 

Svar 2022-04-04: se § 14 för information.  

 

4. Brukarundersökningarna, vidtar Uddevalla kommun några åtgärder om resultatet 

för något/några nyckeltal avviker för mycket från Västra 

Götalandsregionen/Sverige eller inom själva kommunen?  

(Frågan står kvar och planeras att tas upp på nästkommande möte i juni).   

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-18 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre, gemensamt 

råd 

 

2022-04-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr KS 2022/00028 

Ärendebalanslista för kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning 2022 

Sammanfattning 

1. Vad finns det för plan B när det gäller beställningscentralen för samhällsbetalda 

resor med tanke på oroligheterna runt Moldavien? Kommunala rådet för 

personer med funktionsnedsättning vill ha svar från strateg Sven Andersson. Hur 

ser personuppgiftssäkerheten ut?  

Svar 2022-04-04: se skriftligt svar från strateg på 

kommunledningskontoret/Västtrafik.  

 

2. Hur blir det med uteserveringarna inför kommande säsong avseende 

tillgänglighet? 

Svar 2022-04-04: se § 12 för information.  

 

3. Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning kräver ökad trafik för 

linje tre under renoveringstiden av Västanvindsvägen.  

Svar 2022-04-04: se skriftligt svar från strateg på 

kommunledningskontoret/Västtrafik. Kommunala råden är inte tillfreds med den 

trafiken som är nu. Sekreteraren skickar protokollet till strateg på 

kommunledningskontoret för vidare hantering. 

 

4. 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). 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-21 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar 

 

att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre, gemensamt 

råd 

 

2022-04-04 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18  

Nämndernas representant informerar 

Sammanfattning 

Ordförande konstaterar att det under sammanträdet har diskuterats och informerats från 

nämndernas representanter och de har inget nytt att tillägga på denna punkt. 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen. 
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