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Sammanträde Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning, gemensamt råd   
  
Plats och tid Sammansträdesrum Bäve eller distans via Teams kl. 09:00 tisdagen den 16 

mars 2021  
  
Ordförande Stefan Skoglund 
  
Sekreterare Kajsa Jansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
 

 

2.  Genomgång av föregående mötesprotokoll 
 

 

3.  Information från kommunstyrelsen 
 

Ingemar Samuelsson 

09:10-09:40 

4.  Information samt inhämtning av synpunkter kring utveckling av 

rimnersområdet 
 
Fika ca 10:00-10:20 

Johan Gadd  

09:40-10:00 

5.  Information om tandvårdsintyg 
 

Lena Kronvall 

10:20-10:40 

6.  Information om ny plattform för E-tjänster, Open-E 
 

Thore Andersson  

10:40-11:00 

7.  Information från socialtjänsten 
 

Roger Granat 

11:00-11:35 

8.  Information angående Västtrafiks nya zon-indelning kontra kostnader  
 

Roger Granat 

11:00-11:35 

9.  Ärendebalanslista för kommunala rådet för äldre 2021 
Dnr KS 2021/00027  
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Föredragningslista Föredragande 

10.  Ärendebalanslista för kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 2021 
Dnr KS 2021/00031  

 

11.  Nämndernas representant informerar 
 

 

 

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 som är hindrad att delta i sammanträdet samt om deltagande sker på plats 

eller distans ska anmäla detta till sekreteraren.  

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

hygienartiklar. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2021-02-09 Dnr KS 2021/00027 

  

 

Handläggare 

Administratör Kajsa Jansson 

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

 

Ärendebalanslista för kommunala rådet för äldre 2021 

Sammanfattning 

1. Information om tandvårdsintyg. (Ta upp på gemensamt möte i mars 2021).  

2. Kommunala rådet för äldre ska ha en dialog med kultur och fritid angående 

utredningen kring föreningsstöd samt dialog kring stöd med anledning av covid-

19. (Bjuda in tjänstepersoner från kultur och fritid, Annelie Högberg (S) 

kommer återkoppla).  

3. Bussförbindelser till Rimnersområdet, hur är den frågan tänkt att lösas? (Ta upp 

frågan på gemensamt möte i mars 2021).  

4. Vad händer med ordningsvakternas befogenheter att stävja cykeltrafik? (Se 

skriftligt svar från enhetschef Björn Segelod).  

5. Hur planeras det att vaccinera äldre i ordinärt boende som inte kan ta sig till sin 

vårdcentral? (Ta upp frågan på gemensamt möte i mars 2021). 

6. Kommer primärvården samverka med kommunen för att erbjuda vaccination i 

hemmiljö vid behov? (Ta upp frågan på gemensamt möte i mars 2021). 

7. Har nya aktörer anmält sitt intresse för plock av "matvaror"? (Ta upp frågan på 

gemensamt möte i mars 2021). 

8. Hjälper hemtjänsten till att laga mat i hemmet om brukaren vill detta? (Ta upp 

frågan på gemensamt möte i mars 2021). 

9. Planeras det för någon äldremässa år 2021 nu när alla kommer att vara 

vaccinerade till sommaren? (Ta upp frågan på gemensamt möte i mars 2021) 

10. Finns det någon ny information om badhusen? (Ta upp frågan på gemensamt 

möte i mars 2021).  

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-09 

Förslag till beslut  

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar 

  

att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna.  
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2021-02-09 Dnr KS 2021/00027 

  

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Avslutade ärenden  

Vad händer med medborgartjänsten?  

svar 2021-01-28: se § 3 för information om kontaktcenters verksamhet. Under 

kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning framkom det att det kommer 

lanseras en ny kundportal där man kommer kunna följa sitt ärende. Information 

kommer när tjänsten är igång.    

 

Har antalet fallolyckor i kommunen ökat p.g.a. att Hemmafixarna inte fungerat med 

anledning av pandemin?  

svar 2021-01-28: frågan går inte att besvara i dagsläget då statistiken inte är fördelad 

mellan fallolyckor i hemmet eller utomhus.  

 

Vad händer med motionen; ”Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett 

arbetssätt om enkelt avhjälpta hinder”?  

svar 2021-01-28: motionen förväntas tas upp för beslut under våren i 

samhällsbyggnadsnämnden. Se även skriftligt svar från 

samhällsbyggnadsförvaltningen.   

 

En redovisning av brukarundersökning 2020 önskas.  

svar 2021-01-28: se § 4 för redovisning av brukarundersökningen 2020.  

 

Vad gäller med dispens kring årsmötesprotokoll med tanke på kultur och fritids 

bidragsregler avseende föreningarnas bidragsansökningar för 2021?  

svar 2021-01-28: under 2020 har kultur och fritidsförvaltningen 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. Se även skriftligt 

svar från kultur och fritid   

 

 

 

 

 

 

 
 





 
Från: Björn Segelod <bjorn.segelod@uddevalla.se> 
Skickat: Wednesday, March 3, 2021 1:18:03 PM 
Till: Stefan Skoglund <stefan.skoglund@uddevalla.se> 
Ämne: Sv: Vakter på stan?  
  
Som jag tolkar det kan ordningsvaktern ingripa mot saker som har med ordningstadgan att göra. Om 
det skall göra någon särskilt mot cyklisterna bör vi dock fatta ett särskilt beslut om detta då 
kommunen har en inriktning att folk använder cyklar  
 

mailto:bjorn.segelod@uddevalla.se
mailto:stefan.skoglund@uddevalla.se
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2021-02-15 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. Information angående Västtrafiks nya zon-indelning kontra kostnader. Kommer 

kostnader drabba kommunens färdtjänstbrukare? Hur långt i förväg behöver 

resan beställas? (Frågan tas upp på gemensamt möte i mars 2021)  

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

osäkert med rangliga armstöd. (Se skriftligt svar från samhällsbyggnad i 

kallelse).  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-15 

Förslag till beslut  

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning och kommunala rådet för 

äldre beslutar 

 

att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 
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2021-02-15 Dnr KS 2021/00031 

  

 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Avslutade ärenden 

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)  

 

Svar 2021-01-28: Anna-Lena Heydar (S) informerar om att ett möte 

kommer att äga rum måndagen den 1 februari där även representant från 

Funktionsrätt kommer att delta. Det är viktigt att ha dialog kring 

tillgänglighetsfrågorna i samverkan och samförstånd. 

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

med rangliga armstöd. 

 Svar 2021-01-28: Peter Fridlund på Samhällsbyggnadskontoret önskar 

mer information om vilka förändringar som bör göras på toaletten. 

Information om att toaletten, eftersom den byggdes under 70-talet med 

andra bestämmelser, är för liten. Man kan inte komma in med en rullstol 

och vända. Det betyder att man inte kan använda toaletten som 

rullstolsbunden. Sekreteraren tar kontakt med Peter Fridlund. 

Järnbron (svar på skrivelse från ordf i samhällsbyggnad) 

Svar 2021-01-28: Skrivelse är skickad till den nya ordföranden i 

samhällsbyggnaden. Vi har efterfrågat svaret. Anna-Lena Heydar (S) 

meddelar att skrivelsen ännu inte är hanterad och kommer att ta med sig 

frågan till presidiet. Det är viktigt att Järnbron blir vinterväghållen på 

annat sätt än som nu sker så att alla kan använda den. Bo Simonsson 

påminner om att skrivelsen gäller två (2) frågor. Frågan om Järnbron och 

frågan om trapporna vid Gallionen.  

Små, för smala, handikapps platser (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 

 

Svar 2021-01-28: Anna-Lena Heydar (S) meddelar att hon tar med denna 

fråga till beredningen. Det finns en pott för enkelt åtgärdade hinder. 

Anna-Lena kommer att presentera en åtgärdsplan i frågan. Det vore 

mycket bra om frågan kunde diskuteras med brukarorganisationerna 

innan åtgärderna genomförs. 

  

 

 
 

  



 
Från: Charlotte Larsson <charlotte.larsson@uddevalla.se>  
Skickat: den 24 februari 2021 14:10 
Till: Pernilla Tarler <pernilla.tarler@uddevalla.se> 
Kopia: Peter Fridlund <peter.fridlund@uddevalla.se> 
Ämne: Sv: Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 
 
Hej! 
Alla toaletterna i kapprummet på plan 0 är från 70-talet, dvs sen huset byggdes. Det finns dock en 
större HWC en våning upp dit man lätt tar sig med hissen. Det står även en hänvisningsskylt på 
toalettdörren om att denna finns. 
Det finns idag inga ombyggnadsplaner på plan 0 som medför krav på att bygga en ny HWC enligt nu 
gällande byggnormer, men om eller när det ska byggas om tar man med detta i planerna.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Charlotte Larsson  
Fastighetsförvaltare 
………………………………………. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla  
Tel: +46522696485 
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