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Underskrift ………………………………………… 
 Pernilla Tarler 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-01-29 
 

 
Sammanträde Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, kl.13:00 
  
Ledamöter Stefan Skoglund (S), Ordförande, deltar på plats 

Anibal Rojas Jorquera (KD), deltar på distans 

Annelie Högberg (S) deltar på distans 

Anna-Lena Heydar (S) deltar på distans 

Jarmo Uusitalo (MP) deltar på distans (15:00-16:00) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) deltar på distans 

Kent Andreasson (UP) deltar på distans 

Camilla Johansson (C) deltar på distans 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga 

Jens Sahlin, Funktionsrätt Uddevalla, deltar på distans 

Rolf Rodin, Synskadades Riksförbund, deltar på distans 

Yngve Jakobsson Synskadades riksförbund, deltar på distans 

Bo Simonsson, Funktionsrätt Uddevalla, deltar på plats  

Karin Strömsholm, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och 

Ungdomar, deltar på distans   

Lena Nyström, Diabetikerföreningen, deltar på distans 

Lena Fernbratt, Neuroförbundet, deltar på distans 

 

Ann-Louise Öhrn, Kommunikationschef, deltar på distans § 3 

Stephanie Tamo, Kommunvägledare, deltar på distans § 3 

Roger Granat, Socialchef, deltar på distans § 5 

Mathilda Isaksson, Avdelningschef, deltar på distans § 7 

Pernilla Tarler, Chefssekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-01-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1   

Upprop samt val av justerare 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och justerare utses. 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar   

  

att utse Rolf Rodin att justera dagens protokoll.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-01-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2   

Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-01-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3   

Information från kontaktcenter 

Ann-Louise Öhrn, kommunikationschef, och Stephanie Tamo, kommunvägledare, 

redogör för kontaktcenters verksamhet.  

 

Kontaktcenter fungerar som en väg in i kommunen som ska förenkla samt förbättra den 

kommunala servicen till medborgarna, effektivisera kommunal verksamhet med 

uppdelning av snabba ärenden och komplicerade ärenden samt ge kontinuerlig 

uppföljning och återkoppling till organisationen. Med kontaktcenter har 

kommuninvånarna en väg in men flera kommunikationskanaler; personligt besök, 

telefon, mejl, chatt och Facebook. Kommuninvånarna kan bland annat få hjälp med 

allmän information och vägledning inom kommunens verksamhet, fylla i blanketter/E-

tjänster samt utskrift och de tar emot synpunkter och felanmälningar.  

 

Under 2019 har kontaktcenter totalt 42 458 ärenden och under 2020 64 365 ärenden. 

Ökningen förklaras genom en organisatorisk ändring på kontaktcenter där före detta 

växeln har slagits ihop med kontaktcenter.   

 

Enligt mätningar från kommunens kvalitet i korthet, KKiK, har Uddevalla kommun ett 

bättre resultat i bemötande, tillgänglighet, svarstid via mejl samt svarstid via telefon än 

snittet för likvärdiga kommuner. 

 

Under februari månad kommer en ny kundportal att lanseras. Där kan man själv följa 

sitt ärende med ärendenumret man får från kontaktcenter.  

Presentation om detta kommer att göras under ett gemensamt råd. 

 

 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar 

 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-01-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 2021/00031  

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)  

 

Svar: 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. 

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

osäkert med rangliga armstöd. 

 Svar: 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. 

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

Svar: 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.  

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

 

Svar: 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. 

  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-01-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 4 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar 

  

att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-01-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5   

Information från socialtjänsten 

Socialchef Roger Granat presenterade smittoläget nationellt och för Västra Götaland när 

det gäller Covid-19. Belastningen på NU-sjukvården är hög, under våren 2020 vårdades 

63 covidpatienter i NU-sjukvården och den 27 januari 2021 är det 84 patienter. 

Överdödligheten i Uddevalla kommun är i snitt (2015-2019) 567 personer och 2020 var 

det 551 personer. Med andra ord är det en sänkning.  

Covid-19 läget bland brukare är just nu noll (0) smittade personer på äldreboende, en 

(1) person smittad på korttidenhet, sex (6) sex personer smittade inom hemtjänst och 

noll (0) personer smittade på Lss boende. Socialtjänstens medarbetare gör vid behov 

egentester. 

Kommunen har ihop med Närhälsan vaccinerat ca 1.200 brukare vilka kommer att få sin 

andra dos nästa vecka.  

Socialtjänstens medarbetare vaccineras av Hälsobolaget och det är 1.755 medarbetare 

vaccinerade nu. När fas 2 startar kommer Lss samt 70+ att vaccineras.  

Planeringsförutsättningarna för vaccinering är sådan att vi inte vet om och när vi får fler 

doser förrän dagen/dagarna innan. Man kan få besked på eftermiddagen om att det 

kommer ett visst antal doser som man får dagen efter. När man erhållit doserna har men 

mellan 4-5 dagar på sig att vaccinera innan doserna måste kasseras.  

Roger tog även upp frågan om vaccin och smitta (eftersom det idag har stått i media) 

Tio (10) brukare i Göteborg som fått sina två (2) doser vaccin har efter det fått smitta. 

Roger påpekar att vaccinet skyddar i första hand personen från att bli mycket sjuk men 

kan trots det bära på smittan.  

Roger fortsatte med att presentera köerna till dom olika boendena samt dom nya 

boendena.  

Inköpsgränsen för plock av varor, på Coop, har sänkts till 200: -. Under april kommer 

avtalet att förhandlas om, Coop har insett att det krävs mycket resurser för att plocka 

varor och vill ha ersättning för det.  

I framtiden kan det vara en budfirma som kör produkter från flera butiker vilket innebär 

större valfrihet och leverans hem.  

När det gäller frågan om färdtjänst kommer kommunen att behålla avgiften oförändrad 

trots att Västtrafik ändrat sina avgifter.  

Kommunen har ingått ett IOP, Idéburet offentligt partnerskap, med föreningen 

Frivilligcentrum. Roger rekommenderade att ta kontakt med Frivilligcentrum som 

hjälper personer att bryta ensamhet. Man kan själv ta kontakt med Frivilligcentrum och 

socialtjänsten och brukarföreningarna tipsar även personer om detta.   

Mer information finns på frivilligcentrum.se.  

Telefon 0522-318 31 

 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar 

 

att notera informationen till protokollet 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-01-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6   

Nämndernas representant informerar 
Socialchef Roger Granat och ordförande Stefan Skoglund (S) informerade att 

socialtjänsten nu arbetar med samverkan kring syn- och hörselproblematik.  

Ända sedan den 50% tjänsten försvann har personer med hörsel- och synnedsättningar 

uttryckt att servicen blivit sämre. Nu skissar socialtjänsten på ett partnerskap för 

samverkan. Det kommer en färdig handlingsplan. Bland annat kommer kommunens 

personal att utbildas och efter pandemin kommer personalen att kunna besöka personer i 

sina hem och hjälpa till med bland annat ”pluppar” i hemmen, byte av batterier och 

annat krångel. Det finns ett uppdämt behov för detta. 

 

Anna-Lena Heydar (S), samhällsbyggnadsnämnden, tog upp snöröjningen under 2020-

2021. Vid upphandlingen för snöröjningen kom få anbud och inget som blev bra. Därför 

har samhällsbyggnadsenheten köpt in egna maskiner för snöröjning och 

halkbekämpning. Många medborgare är mycket nöjda med detta och som en bonus 

användes maskinerna som ett luciatåg som åkte runt i Uddevalla. Även detta var mycket 

uppskattat.  

Övre Kungsgatan byggs för närvarande om. Detta innebär att man bör vara försiktig när 

man går där. När ombyggnaden kommer att vara klar beror på väder och vind. Det 

kommer att bli väldigt bra. 

Övergångsstället på Kampenhof fick renoveras akut efter att ha blivit underminerat. 

Ljussignalerna fungerar inte ännu på grund av diskussioner om tiden för grönt ljus. 

 

Jens Sahlin tog upp frågan om dialog med brukarorganisationerna som bör vara 

inblandade i planeringen av ombyggnaden av Övre Kungsgatan. Det är bättre att det blir 

rätt med en gång så man slipper göra om.  

 

Annelie Högberg (S), kultur- och fritidsnämnden, informerar om att det pågår en dialog 

om föreningsbidragen. Uppdraget är förtydligat och beslut kommer att tas i nämnden i 

februari om vilken riktning uppdraget ska ta. Annelie föreslog att man vid nästa 

gemensamma råd har en workshop för att ta fram synpunkter i frågan. 

Bidragen som delas ut till föreningar beräknas efter antal medlemmar/aktiviteter. 

Kulturstråket är på gång bland annat Studio 32 och Lotsen där det redan finns en hiss 

för ökad tillgänglighet. 

 

Camilla Johansson (C), Barn- och utbildningsnämnden (BUN), presenterade Covid-

läget för BUN, Det har funnit problem med klustersmitta när det gäller gymnasiet och 

språkets träningsskola men efter jul har det blivit bättre och det har gått över. 

Verksamheten är i full gång igen. Man vill prioritera dessa verksamheter så att det finns 

tillgång till skolan och dom medel/verktyg som finns där och inte har utbildning på 

distans.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 6  
 

Camilla påminner om att det är dags för folkhälsopriset som hälsopolitiska rådet tar 

beslut om. Man kan som medborgare eller förening föreslå vem som ska få priset. Priset 

delas ut i fullmäktigemötet i juni. Mer information finns på uddevalla.se 

 

Dialog om en parasporthall har påbörjats. Camilla föreslår att detta tas upp på 

kommande möte för samverkan.  

 

 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar 

 

att notera informationen till protokollet 
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Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-01-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7   

Information om slutrapporten i fallförebyggande arbete 

Mathilda Isaksson, avdelningschef, presenterade slutrapporten om det fallförebyggande 

arbetet som är ett projekt inom den sociala investeringsfonden.  Mathilda berättade 

bland annat att syftet med den sociala investeringsfonden är att göra tidiga 

förebyggande insatser som skall motverka ohälsa och spara mänskligt lidande och leda 

till minskade kommunala kostnader. Lyckade insatser skall implementeras i ordinarie 

verksamhet. Målet med projektet var bland annat att minska antalet fallskador som 

kräver sjukhusvård, till exempel höftledsbrott, med 10% per år samt generellt minska 

även övriga vårdkrävande fallskador. 

Det har varit tre (3) områden som använt i fallförebyggande syfte.  

Åtgärder i hemmet – Hemmafixarna 

Fysisk aktivitet – balansgrupper och Ryttaren 

Halkbekämpning 

Resultatet visar, enligt statistik från Västra Götalandsregionen, att det har varit en 

positiv utveckling över äldres vårdkonsumtion till följd av fallskador mellan  

2010-2019. Det har varit en större minskning av fallskador 2015-2019 än mellan 2010-

2015. Antal vårdtillfällen per 1.000 invånare som är 70 år och äldre har minskat med 

17,7% jämfört med 2015. Dock är fallskador beroende av vintervädret och resultatet 

skall tolkas med försiktighet. Åtgärderna som Hemmafixarna och gratis broddar 

implementeras i ordinarie verksamhet från och med 2021. Balansträning fortsätter som 

en del av Ryttarens café och aktivitetscenters ordinarie verksamhet. Halkbekämpning 

med sopsaltmaskin planerar Samhällsbyggnadsförvaltningen att fortsätta med.  

 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar 

 

att notera informationen till protokollet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8   

Övrigt 

 

• Information om planering av utbildning för kommunala råden via Teams. 
Ordförande informerade att utbildning för dom kommunala råden kommer att 

ske måndagen den 1 mars 2021 kl. 09:00-12:00 i Stadshuset. 
 

 

• Svar från kultur och fritid angående frågan om dispens för 
årsmötesprotokoll med tanke på bidragsregler. 

Ordförande informerade om Kultur- och fritidsförvaltningens svar 

angående bidragen från förvaltningen. 
Alla föreningar kommer att få samma bidrag för 2020 som 2019 trots 

minskade aktiviteterna på grund av Covid-19. 

För att få bidraget skall man skicka in alla dokument som efterfrågas men 
årsmötesprotokollet får anstånd till ett årsmöte har hållits. 

 

 

 


