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Justerandes signatur 

  
 

Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-08-24  
 

 
Sammanträde Kommunala rådet för äldre  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve samt distans via Teams, kl. 09:00-12:00, 

ajournering 10:10-10:30 
  
Ledamöter Stefan Skoglund (S), Ordförande, deltar på plats 

Camilla Johansson (C), deltar på distans  
Anibal Rojas Jorquera (KD), §§ 31–36, deltar på distans  
Annelie Högberg (S), deltar på distans 
Anna-Lena Heydar (S), deltar på distans 
Jarmo Uusitalo (MP), deltar på distans 
Kent Andreasson (UP), deltar på distans 
Ann-Charlott Gustafsson (UP), deltar på distans 
Håkan Magnusson, Pensionärernas riksorganisation Skogslyckan, deltar 
på distans 
Jan Lund, Pensionärernas riksorganisation Skredsvik, deltar på plats 
Irene Börjesson, Pensionärernas riksorganisation Forshälla, deltar på 
distans 
Barbro Remmert, Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund avd. 33, 
deltar på distans 
Inger Samré, Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund, deltar på 
distans 
Ove Claesson, Sveriges Pensionärsförbund Viken, deltar på plats 
Lisbeth Ammnerud-Hansson, Södertullskyrkans riksförbundet Pensionärs 
Gemenskap, deltar på plats 
Willy Magnusson, Sveriges Pensionärsförbund Hafsten, deltar på distans 
 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 
 
2021-08-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
 

Övriga Roger Granat, socialchef, §§ 31-33, deltar på distans 
Johan Gadd, processledare, § 35, deltar på distans  
Kajsa Jansson, administratör, deltar på plats  

 



 
 

 
 

Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 
 
2021-08-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29   

Upprop samt val av justerare 
Sammanfattning 
Ordförande hälsar välkommen, upprop förrättas och justerare utses. 
Beslut 
Kommunala rådet för äldre beslutar  
 
att utse Barbro Remmert till justerare.  
 



 
 

 
 

Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 
 
2021-08-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30   

Föregående mötesprotokoll 
Sammanfattning 
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 
 
2021-08-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31   

Information om planerade och pågående projekt av 
äldreboenden  
Sammanfattning 
Roger Granat socialchef informerar om framtidsplaner samt planerade och pågående 
projekt av äldreboenden.  
 
Behovet av platser på äldreboende för personer som är över 80 år beräknas öka. Till år 
2030 räknar man med att platserna på äldreboende behöver utökas med 130 platser och 
till år 2040 med 120 platser.   
 
Det beräknas för 20 nya platser på äldreboendet i Rotviksbro. Arbetet med Rotviksbro 
planeras vara klart hösten 2023. Arbetet med Ljungskiles äldreboende har startat och 
samhällsbyggnadsnämnden tar fram förslag på tomt som tas beslut om i december 2021. 
För befintliga boenden planeras en uppfräschning av köksmiljön på Rosenhäll och av 
ytskikten på Västanvinden. Planeringen och arbetet med äldreboenden påverkas bland 
annat av trender, teknikutveckling, läkemedel, framtida distansarbete samt andra 
boendeformer exempelvis trygghetsboende. Då planering och arbetet med fler framtida 
äldreboenden påverkas av många faktorer kan redan planerade och befintliga boenden 
komma att ändras.   
 
Beslut 
Kommunala rådet för äldre beslutar  
 
att notera informationen. 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 
 
2021-08-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32   

Information från socialtjänsten 
Sammanfattning 
Roger Granat, socialchef, informerar.   
 
Det har varit en stabil sommar inom socialtjänsten. För närvarande är smittspridningen 
låg men en trend visar på väg uppåt. Ungefär 80% har fått första dosen och ungefär 60% 
har fått två doser vaccin mot covid-19 i Uddevalla. Egentester för personal pågår 
fortfarande. I nuläget testas en till två personer per dag, tidigare testades cirka 100 
personer per dag.   
 
Det pågår en succesiv öppning av de verksamheter som varit helt eller delvis stängda på 
grund av covid-19. Ryttaren café och aktivitetscenter, hemmafixarna och Sofiedal, 
planeras att öppna under veckorna 32-36 2021.  
  
Under pandemin har digital nattlig tillsyn, exempelvis nattkamera, inte använts i så stor 
utsträckning som innan. För närvarande är det cirka 25 brukare som har nattlig tillsyn i 
form av nattkamera. I framtiden kan digital nattlig tillsyn tänkas öka. Detta kan leda till 
effektivitet och resurser, exempelvis personal, kan göra nytta på andra ställen. Annan 
teknik som används inom socialtjänsten och kan tänkas öka i framtiden är medicinrobot. 
Detta används av cirka tolv brukare idag.  
 
Beslut 
Kommunala rådet för äldre beslutar  
 
att notera informationen. 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 
 
2021-08-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Dnr KS 2021/00027  

Ärendebalanslista för kommunala rådet för äldre 2021 
Sammanfattning 

1. Motion om enkelt avhjälpta hinder.  
svar 2021-08-24: se skriftligt svar från samhällsbyggnad. Frågan står kvar till 
dess att samhällsbyggnad tagit beslut om motionen.  

2. Dialog angående eventuellt samarbete mellan representanter från 
pensionärsorganisationer och folkhälsostrateg om äldremässa 2022. 
svar 2021-08-24: enligt diskussion var detta tidigare en fråga för hälsopolitiska 
rådet och folkhälsostrategen. Pensionärsorganisationerna är intresserade av att 
bli inbjuda till ett förmöte inför äldremässan. Vice ordförande i kommunala 
råden samt ordförande för hälsopolitiska rådet, Camilla Johansson (C) och 
eventuellt fler från organisationerna eller tjänstepersoner börjar därför med ett 
förmöte. Camilla Johansson (C) skickar inbjudan. För närvarande stå frågan 
kvar till dess att förmötet genomförts.   

3. Information samt sammanställning av boende för äldre.  
svar 2021-08-24: se § 31 för information.  

4. Tidplan för när Hemmafixarna kan komma i gång?  
svar 2021-08-24: Ryttaren café och aktivitetscenter, hemmafixarna och Sofiedal, 
planeras att öppna under veckorna 32-36 2021.    

5. Hur har det gått med ”nattkameran”?  
svar 2021-08-24: Under pandemin har digital nattlig tillsyn, exempelvis 
nattkamera, inte använts i så stor utsträckning som innan. För närvarande är 
det cirka 25 brukare som har nattlig tillsyn i form av nattkamera. I framtiden 
kan digital nattlig tillsyn tänkas öka. 

6. Hur går det med matlagning ihop med hemtjänsten?  
svar 2021-08-24: generellt sätt lagas maten på Äsperödsskolan och levereras i 
matlådor. I enskilda fall kan hemtjänst hjälpa till med detta.  

7. När öppnar Ryttaren?  
svar 2021-08-24: Ryttaren café och aktivitetscenter, hemmafixarna och Sofiedal, 
planeras att öppna under veckorna 32-36 2021. 

8. Är medicinrobot populär?  
svar 2021-08-24: detta används av cirka 12 brukare idag. Kan tänkas öka i 
framtiden.  

9. Information om enkäten för Rimnersområdet.  
svar 2021-08-24: se § 35 för information.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-06-01 
Beslut 
Kommunala rådet för äldre beslutar 
  
att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna.  
  



 
 

 
 

Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 
 
2021-08-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34   

Information om synpunkter, kommunala rådet för äldre skickat 
in, angående samråd översiktsplan 2022 
Sammanfattning 
Håkan Magnusson, vice ordförande för kommunala rådet för äldre, informerar om 
synpunkterna som skickats in avseende samråd översiktsplan 2022.  
 
Synpunkterna består bland annat av; grönområden med gångstråk där sittplatser samt 
lekplatser är viktigt, Herrestadsfjället behöver utvecklas och att en toalett behöver 
installeras och att belysning på offentliga platser behöver utökas för att öka tryggheten 
för medborgarna.      
 
Beslut 
Kommunala rådet för äldre beslutar  
 
att notera informationen. 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 
 
2021-08-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35   

Information om enkäten för Rimnersområdet 
Sammanfattning 
Johan Gadd, processledare för utveckling av rimnersområdet, informerar om enkäten 
som skickats ut i samband med förstudien området. Enkäten skickades bland annat ut 
till ungdomsfullmäktige, cirka 85 idrottsföreningar, friluftsfrämjandet och kommunala 
rådet för äldre. 60 föreningar och organisationer svarade på enkäten. En 
medborgardialog har också genomförts och 295 medborgare svarade. Det finns således 
ett digert material som visar vad medborgare, organisationer och föreningar vill med 
området.  
 
Beslut 
Kommunala rådet för äldre beslutar  
 
att notera informationen. 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 
 
2021-08-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36   

Nämndernas representant informerar 
Sammanfattning 
Socialnämnden 
Stefan Skoglund (S), kommunala rådet för äldre har redan fått mycket information från 
Roger Granat, socialchef. Tillägger att det har varit en lugn sommar och inte hänt 
mycket.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Anna-Lena Heydar (S), informerar om att delar av Bassholmen stängdes av på grund av 
förorenade jordmassor. Detta gäller området där det tidigare funnits bland annat varv, 
slip samt verkstad. För att genomföra detta söktes och beviljades medel från 
Naturvårdsverket.  
 
Barn och utbildningsnämnden  
Camilla Johansson (C), informerar att barn och utbildningsnämnden snart ska ta beslut 
om nybyggnation av förskola i Råssbyn i Ljungskile.  
Under renoveringen av Ramnerödsskolan upptäcktes miljögifter i de gamla delarna 
vilket kommer öka kostnaderna. Vet inte hur stor saneringen blir ännu.       
 
Kultur och fritidsnämnden  
Annelie Högberg (S), har inget mer att tillägga förutom att man ser över möjligheter 
med lokaler. Gäller lokaler som kan nyttjas av flera parter vid olika tidpunkter, 
exempelvis samhällsfastigheter.  
Beslut 
Kommunala rådet för äldre beslutar  
 
att notera informationen 
 
 


	Upprop samt val av justerare
	Sammanfattning
	Beslut

	Föregående mötesprotokoll
	Sammanfattning

	Information om planerade och pågående projekt av äldreboenden
	Sammanfattning
	Beslut

	Information från socialtjänsten
	Sammanfattning
	Beslut

	Ärendebalanslista för kommunala rådet för äldre 2021
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Beslut

	Information om synpunkter, kommunala rådet för äldre skickat in, angående samråd översiktsplan 2022
	Sammanfattning
	Beslut

	Information om enkäten för Rimnersområdet
	Sammanfattning
	Beslut

	Nämndernas representant informerar
	Sammanfattning
	Beslut


