
 

  
Utses att justera Karin Strömsholm 
Justeringens plats och tid  Paragrafer §§ 1-6  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Pernilla Tarler 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Stefan Skoglund 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
  
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 2022-02-10 
Förvaras hos  
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Pernilla Tarler 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2022-02-10  
 

 
Sammanträde Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve samt distans via Teams,  

kl. 13:00-15:00 med ajournering 13:50-14:15 
  
Ledamöter 

 

 

 

 

Stefan Skoglund (S), Ordförande, deltar på plats 

Annelie Högberg (S) deltar på distans  

Jarmo Uusitalo (MP) deltar på distans fram till  

Ann-Charlott Gustafsson (UP) deltar på plats 

Camilla Johansson (C) deltar på distans 

Jens Sahlin, HSO, deltar på distans 

Rolf Rodin, HSO SRF, deltar på distans 

Bo Simonsson, Neuroförbundet Funktionsrätt, deltar på distans 

Karin Strömsholm, RBU, deltar på distans 

Lena Fernbratt, Neuroförbundet, deltar på distans 

 
Övriga Roger Granat, Socialchef, socialtjänsten §3, deltar på distans 

Eva Tjörnebro Falkengren, Färdtjänsthandläggare, socialtjänsten §4, 

deltar på distans 

Anna Thörn, Färdtjänsthandläggare, socialtjänsten §4, deltar på distans 

Pernilla Tarler, Chefssekreterare, kommunledningskontoret, deltar på 

distans 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2022-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Sammanträde Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve samt distans via Teams,  

kl. 13:00-15:00 med ajournering 13:50-14:15 
  
Ledamöter 

 

 

 

 

Stefan Skoglund (S), Ordförande, deltar på plats 

Annelie Högberg (S) deltar på distans  

Jarmo Uusitalo (MP) deltar på distans fram till  

Ann-Charlott Gustafsson (UP) deltar på plats 

Camilla Johansson (C) deltar på distans 

Jens Sahlin, HSO, deltar på distans 

Rolf Rodin, HSO SRF, deltar på distans 

Bo Simonsson, Neuroförbundet Funktionsrätt, deltar på distans 

Karin Strömsholm, RBU, deltar på distans 

Lena Fernbratt, Neuroförbundet, deltar på distans 

 
Övriga Roger Granat, Socialchef, socialtjänsten §3, deltar på distans 

Eva Tjörnebro Falkengren, Färdtjänsthandläggare, socialtjänsten §4, 

deltar på distans 

Anna Thörn, Färdtjänsthandläggare, socialtjänsten §4, deltar på distans 

Pernilla Tarler, Chefssekreterare, kommunledningskontoret, deltar på 

distans 

 

 

 

 
Utses att justera Sirpa Johansson 
  Paragrafer §§ 1-6  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Pernilla Tarler 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Stefan Skoglund 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Sirpa Johansson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 2022-02-10 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anmäls till Kommunfullmäktige 2022-04-13 
  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Pernilla Tarler 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2022-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1  

Upprop samt val av justerande 

Sammanfattning 

Ordförande hälsar välkommen, upprop förrättas och justerare utses. 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar  

 

att utse Karin Strömsholm till justerare. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2022-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 

Föregående mötesprotokoll 

Sammanfattning 

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2022-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3  

Information från socialtjänsten 

Sammanfattning 

 

Socialchef Roger Granat informerar bland annat om covid-19, heltidsresan, 

medicingivare.  

 

Med anledning av covid-19 har personalläget inom socialtjänsten varit påfrestande. 

Många har varit sjuka, hemma på grund av vård av barn och/eller hushållskarantän. I 

socialnämndens verksamhet är cirka 30 brukare och cirka 75 personal sjuka.  

 

Målet med heltidsresan 2021 var att fler skulle jobba heltid inom socialtjänsten och det 

har nåtts. Under 2022 ska antalet anställda som jobbar heltid öka. Det totala målet är att 

alla som kan ska jobba heltid.  

 

Inom Fyrbodals området har man räknat att antalet personer i yrkesför ålder kommer 

minska och antalet äldre kommer öka. För att bemöta detta kommer troligen fler 

medicingivare att användas. Idag använda cirka 30 medicingivare och under 2022 

bedömer man att det kommer vara cirka 50 eller fler.  

 

Jens frågar hur frågan om ovaccinerad personal inom vården ska hanteras. Roger G 

svarar att frågan är besvärlig, ännu mer nu om/när pandemin inte längre räknas som 

samhällsfarlig. Han återkommer i frågan. 

 

Ordförande tackar för informationen.  

 

 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2022-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4  

Information från färdtjänsthandläggare 

Sammanfattning 

Färdtjänsthandläggare Eva Tjörnebro Falkengren och Anna Thörn meddelade att 

begreppet ytterdörr när man bor i hyreshus betyder just dörren för att gå ut. Färdtjänst 

har alltid inneburit en transport. När personen sätter sig i bilen då börjar färdtjänstresan 

och när person går ur bilen är färdtjänstresan över. Tidigare lämnade Västtrafiks 

chaufförer lite extra service, ej inom avtalet, som kommunen fick betala för.  

Den person som behöver hjälp med att ta sig till ytterdörren bör ta kontakt med 

biståndshandläggare för att få hjälp att ta sig till bilen.  

 

Bo Simonsson ställer frågan hur en person utan hemtjänst ska göra? Vad blir kostnaden 

för detta och hur handläggs detta? 

Ordförande Stefan Skoglund påpekar att man behöver presentera konkreta exempel på 

personer så ska vi bistå med hjälp. 

 

Anna Thörn påpekade att taxichaufförerna inte har utbildning i omvårdnad och kanske 

inte är bäst lämpade för att hjälpa till vid förflyttning från exempelvis lägenhet.  

 

Ordförande tackar för informationen.  

 

 

 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2022-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 2022/00028 

Ärendebalanslista för kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning 2022 

Sammanfattning 

1. Hur ska samhällsbyggnad arbeta vidare med frågor som berör kommunala rådet 

för personer med funktionsnedsättning och bör komma rådet till del? 

Med hänvisning till motionen ”Enkelt avhjälpa hinder” 

Har Samhällsbyggnadsnämnden kommit fram med något förslag om hur 

information ska ske till Kommunala rådet för personer med funktionshinder? 

 

2. Vilka kriterier har ni för att bevilja eller avslå rätt till färdtjänst? Hur många 

avslag på ansökan om färdtjänst har gjorts i kommunen och vad är 

motiveringen?  

Svar 2022-02-10: Information bifogas protokollet 

 

3. Vi vill ha information på resekostnaden för färdtjänst både för resor inom och 

utanför kommunen hemskickad och att informationen ska finnas på hemsidan. 

Svar: 2022-02-10Information bifogas protokollet 

 

4. Med hänvisning till förra mötes protokoll vill vi ha det skriftliga svaret muntligt 

informerat på kommande möte 2022-02-10 när det gäller frågan om ytterdörr. 

Svar 2022-02-10 Se information på §4 

5. Hur går det med samarbetet i Fyrbodal gällande färdtjänst? Kan vi få fortlöpande 

information? 

Svar 2022-02-10: Samarbetet går bra. Uddevalla är en av pilotkommunerna i 

Framtidens färdtjänst. Vi skall gemensamt med brukarorganisationer processa 

fram ett gemensamt regelverk för Fyrbodal i ett första steg och sedan se om vi 

kan flytta över ansvaret till trafikhuvudmannen (Västtrafik) inom VGR. 

Processen kommer ta tid. Ni får löpande information 

 

  

Svar 2022-02-10: Förvaltningschefen för samhällsbyggnad kommer få frågorna 

vid beredning och har lovat att ordna svar och plocka in ansvarig tjänsteperson 

vid behov likt socialchefen gör. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2022-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts §5 

 

6. Granskning av översiktsplanen 2022. (Tas upp på mötet i februari).  

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning har fått översiktsplan 

2022 för granskning.  

Granskningstiden är 31 januari-31 mars 2022. Efter granskningsperioden ska 

planförslaget omarbetas en sista gång och Uddevalla kommun räknar med att 

anta planen under sommaren 2022. Översiktsplanen 2022 har tidigare skickats 

på samråd till kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning där vice 

ordförande fick i uppdrag att skicka in funktionsnedsättningsorganisationernas 

synpunkter. Förslaget är att vice ordförande får i uppdrag att sammanställa och 

skicka in synpunkterna enligt sätt som finns beskrivet i kungörelsen om 

granskning.  

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-01 

Kungörelse om granskning översiktsplan 2022 

  

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar 

  

att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna, samt 

  

att vice ordförande får i uppdrag att sammanställa och skicka in 

funktionsnedsättningsorganisationernas synpunkter avseende granskning översiktsplan 

2022.   

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2022-02-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6  

Nämndernas representant informerar 

Sammanfattning 

 

Kultur och fritidsnämnden 

Annelie Högberg (S) informerar att samma procedur kring föreningsbidragen som förra 

året och att det finns möjligheten att covidrelaterade bidrag kan sökas och betalas ut. 

När det gäller Rimnersvallen, Rimnersbadet och Rimndersvallen ska dessa anpassas och 

tanken är att Rimnersvallen ska bli ett center för parasport.   

Även Bodele anpassas med ramp till omklädningsrummen. 

Anneli föreslår också att föreningen Attention bjuds in till ett styrelsemöte. Ordförande 

meddelar att vid mötet i december brukar flera olika föreningar delta. Denna sortens 

styrelsemöte har dock inte ägt rum under pandemin men vi hoppas att vi snart kan uppta 

dom igen. Jens Sahlin tar kontakt med Attention för att bjuda in dom till 

decembermötet. 

 

Barn och utbildningsnämnden 

Camilla Johansson (C) informerar om att det nu finns en ansökan om ett Idéburet 

Offentligt Partnerskap (IOP) för att kommunen ska bli en nod för parasporten. Beslutet 

kommer under våren.  

Under hösten kommer det att finnas prövapå-aktiviteter i parasport. Det är dom olika 

parasportföreningarna som håller i detta.   

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Stefan Skoglund (S) sammanfattar vad Maria Jacobsson, förvaltningschef på 

samhällsbyggnad, informerade om på äldrerådet. Uddevalla kommun ska vara utställare 

på en bomässa den 23 april. Fokus kommer vara stadsutveckling. Bomässan arrangeras 

av Uddevalla näringsliv.  

 

Socialnämnden  

Stefan Skoglund (S), ger information om att socialnämnden kommer genomföra en 

medborgardialog. Den kommer likna den medborgardialogen som genomfördes om café 

ryttaren och aktivitetscenter. När det gäller lokalförsörjningsstrategier finns det plan på 

hur det demografiska behovet ska täckas. Det är bland annat beställt en tillbyggnad av 

Rotviksbros äldreboende med 20 platser. Tillbyggnaden skulle vara färdig 2023 men är 

framskjuten till 2024.  

 

 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar   

  

att notera informationen.  

 

 


