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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 2020-10-08 
Förvaras hos 

Anmäls till  
Kommunledningskontoret  

Kommunfullmäktige 2020-11-11 

 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Kajsa Jansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre och 

kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2020-10-08  
 

 
Sammanträde Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, kl.08:35-12:10 
  
Ledamöter Stefan Skoglund (S), Ordförande 

Camilla Johansson (C) 

Monica Bang Lindberg (L) 

Anibal Rojas Jorquera (KD), §8-§10 t.o.m. kl. 10:10 

Anna-Lena Heydar (S) 

Jarmo Uusitalo (MP) 

Christer Hasslebäck (UP) 

Kent Andreasson (UP) 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) 

 

Håkan Magnusson, Pensionärernas riksorganisation Skogslyckan  

Jan Lund, Pensionärernas riksorganisation Skredsvik  

Irene Börjesson, Pensionärernas riksorganisation Forshälla  

Ove Claesson, Sveriges Pensionärsförbund Viken  

Stig Florén, Södertullskyrkans riksförbundet Pensionärs Gemenskap 

Willy Magnusson, Sveriges Pensionärsförbund Hafsten  

Jens Sahlin, Funktionsrätt Uddevalla  

Rolf Rodin, Synskadades Riksförbund 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre och 

kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2020-10-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

 

Bojan Karlsson, Riksförbundet för barn, unga och vuxna med 

utvecklingsstörning 

Bo Simonsson, Funktionsrätt Uddevalla 
 Karin Strömsholm, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och 

Ungdomar 
  
Övriga Roger Granat, socialchef  

Pernilla Tarler, chefssekreterare kommunledningskontoret  

Kajsa Jansson, administratör kommunledningskontoret 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre och 

kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2020-10-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8   

Upprop samt val av justerande 

Sammanfattning 

Upprop förrättas och justerare utses.   

 

 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att utse Ove Claesson och Bo Simonsson att justera dagens protokoll.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre och 

kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2020-10-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9   

Information från kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens vice ordförande Monica Bang Lindberg (L) informerar om budget 

för 2021.  

 

Generellt 

Kommunstyrelsen tar beslut i oktober, kommunfullmäktige i november och nämndernas 

internbudget tas beslut om i december. Processen har blivit förskjuten i och med covid-

19 samt majoritetsskifte. I vanliga fall presenteras budget i juni varje år. 

 

Budgeten har totalt förstärkts med 127 mkr, skatteintäkter samt generella statliga stöd är 

3 761 mkr, Uddevalla kommun behåller skattesatsen 22:16 och resultatmålet förväntas 

bli 1 %.  

 

I budgeten finns nämndövergripande uppdrag, bland annat förbättrat drogförebyggande 

samordning och trygghetsskapande aktiviteter. Detta sker i form av exempelvis vakter i 

Uddevalla centrum och kameraövervakning. Andra nämndövergripande uppdrag är; 

säkerställa arbetet med Kulturstråket och utvecklingen av Rimnersområdet. Detta 

eftersom det behövs kulturlokaler då kulturhuset Bastionen ska rivas. Processer, omstart 

av heltidsresan samt arbetsmiljö och ohälsotalen är något som Uddevalla kommun 

prioriterar att se över. Omstarten av heltidsresan är en rekonstruktion och Uddevalla 

kommun väntar in fackliga förhandlingar. 

 

Kommunfullmäktige och Valnämnden  

Förslag att kommunfullmäktiges budget ökar med 0,5 mkr, detta beror bland annat på 

satsning av införande av ett digitalt omröstningssystem för att effektivisera och förenkla 

omröstningar.  

 

Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens budget föreslås öka med 42,3 mkr, beror delvis på att 

försörjningsstödet har omorganiserats och tillhör numera kommunstyrelsen. En satsning 

på att fler anställda ska hantera personer med försörjningsstöd bland annat för att 

statliga ersättningar istället ska ges för kommunalt försörjningsstöd.  

 

Barn och utbildning 

Budgeten för barn och utbildningsnämnden föreslås öka med 19 mkr detta för att bland 

annat kunna bibehålla mindre grupper på förskolan. 

 

Socialnämnden 

Förslag att öka socialnämndens budget med 18,5 mkr samt 23 mkr + 10 mkr i utökade 

stadsbidrag. Satsning på äldreomsorgslyftet som finansieras med statliga medel, utökade 

stadsbidrag. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre och 

kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2020-10-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 9 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Förslag på ökning 3,4 mkr i samhällsbyggnadsnämnden. En liten ökning eftersom 

samhällsbyggnadsnämndens även har inkomster. Satsning på en förstärkning av plan, 

exploatering och lokalförsörjning.  

 

Kultur och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden föreslås öka 5,3 mkr. Satsningar är bland annat ersättning för 

ökad hyra av lokalen för stadsbiblioteket.    

 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen till protokollet 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre och 

kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2020-10-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10   

Utbildning för representanterna och utvärdering av kommunala 
råden  

Sammanfattning 

Ordförande Stefan Skoglund (S) håller i utbildningen och går igenom riktlinjerna för 

kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 

samt går igenom utvärderingen av de kommunala råden. Utvärderingen gjordes av Ann-

Charlott Gustafsson (UP) när hon var ordförande. Riktlinjerna samt utvärderingen 

bifogas protokollet.   

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre och 

kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2020-10-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 2020/00305  

Utvärdering av Uddevalla kommuns samarbetspartners Coop 
samt Äsperödsköket 

Sammanfattning 

Roger Granat, socialchef informerar.  

 

Roger Granat lämnar en kort kommentar angående boendet som har rapporterats om i 

media. Åtta medarbetare är avstängda och det är inte ett LSS-boende som media 

rapporterat.  

 

Coop och matlådor från Äsperödsköket infördes för ungefär 1,5 år sedan och en 

utvärdering gjordes vid årsskiftet. Uppföljning av Coop som leverantör kommer att ske 

med samhällsbyggnadsförvaltningen i november. Coop har haft en gräns på 250 kr, 

detta för att de ska packa varorna gratis och dels för att många har handlat lite varje 

vecka. Vid denna gräns sker heller ingen uppräkning av den. Enligt kommunala rådet 

för äldre och kommunala råden för personer med funktionsnedsättning vore det bäst om 

gränsen togs bort.      

 

Det går att betala med faktura, autogiro samt kort hos Coop, faktura betalas via 

leverantören Klarna som sköter betalningslösningar åt många olika inom e-

handelsbranschen. 

 

Frågor om Coop sköter pantning samt varför inte alla sorters varor går att beställa från 

e-butiken uppstår. Roger Granat, socialchef, svarar att Coop inte sköter pantningen och 

att anledningen är att det är olika sortiment i e-butik och fysisk butik.  

 

Synpunkt på att beställa långt i förväg från Coop utan information om extrapriser, som 

fåtts från tidigare leverantör Tempo, tar Roger Granat med sig inför uppföljningsmötet 

med Coop i november.  

 

Enligt Roger Granat upplevde Uddevalla kommun uppstarten med Coop som leverantör 

negativt men i dagsläget är det bra. I framtiden diskuteras om det enbart ska vara en 

logistikfirma som hanterar olika matbutiker för att öka utbudet. 

 

Beslutsunderlag 

Reviderad utvärdering av Coop och Äsperödsköket som samarbetspartners 

Socialnämndens protokollsutdrag 2020-04-15 § 52, utvärdering av Uddevalla kommuns 

samarbetspartners Coop samt Äsperödsköket 

Socialnämndens arbetsutskotts protokollsutdra 2020-04-01 § 19, information om 

utvärdering av Uddevalla kommuns samarbetspartners Coop samt Äsperödsköket  

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-03-31, utvärdering av Uddevalla kommuns 

samerbetspartners Coop samt Äsperödsköket 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre och 

kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2020-10-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 11 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen till protokollet.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre och 

kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2020-10-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr KS 295016  

Information från socialtjänsten 

Sammanfattning 

Roger Granat, socialchef informerar.  

 

Uddevalla kommun har en annan beredskap än tidigare avseende utvecklingen av covid-

19. Smittspridningen i exempelvis Stockholm och Skåne har ökat i jämförelse mot 

Uddevalla. Inom Uddevalla släpptes besöksförbudet på kommunens äldreboenden 1 

oktober och det finns idag bra rutiner med bland annat visir och spritning för anhöriga, 

boende samt personal. Lagret för skyddsutrustningen är bra även om det finns viss oro 

för materialtillgången för tillverkning av gummihandskar. Sedan den 8 maj har 

personalen inom socialtjänsten möjlighet att testa sig gratis för covid-19 om de har 

symptom. Sedan maj/juni har inga fler boende på äldreboende rapporterats smittade av 

covid-19.  

 

En fråga ställs om enbart palliativ behandling påbörjas vid viss ålder när covid-19 är 

bekräftat. Roger Granat, socialchef svarar nej, om inte sjukdomsförloppet gått så långt 

att det behövs. Läkare avgör vilken vård som sätts in och de agerar efter 

Folkhälsomyndigheten, etiska rådet och arbetsgivare. 

 

Hemmafixarna är ett projekt med begränsade medel. Ambitionen är att de ska fortsätta 

och det kan finnas möjlighet att få hjälp av dem med exempelvis julpynt eller säkerhets 

rond i hemmet. Om det finns möjlighet eller inte beror på covid-19. Otago balansträning 

ingår i samma projekt som hemmafixarna.  

 

Särskilt boende (äldreboende) har idag en bra kösituation och väntetiden är ca två 

månader. Det finns plan på ett nytt särskilt boende på Hovhult som ska står klart år 

2025. Det ska även byggas ett boende med särskild service på Fasseröd som förväntas 

vara klart år 2022. I maj öppnades ett boende med särskilt stöd på Mistelgatan.      

 

Inom digitalisering hos socialtjänsten används bland annat medicingivare samt 

nattkamera. Medicingivaren hjälper till att påminna om att ta medicin samt låser in 

medicinen om den inte tas, detta för att förhindra överdosering och den sköts av 

undersköterskor samt sjuksköterskor. Det finns även nattkamera och idag är 15 stycken 

i drift. Den placeras i hemmet för att undvika eller minska på uttryckningar av 

nattpatrullen. Nattpatrullen kan fortfarande uttrycka om det önskas eftersom 

nattkameran är frivillig. Det finns även en radarsensor som kommer börja testas på 

äldreboenden under kvartal fyra och en typ av smartklocka. Den känner exempelvis av 

hjärtfrekvens samt andning. Från denna kan det gå signaler till 112 eller personal inom 

Uddevalla kommun.     

 

Det görs en ändring av avgifter inom hyror och matkostnader inom LSS.  Inte med syfte 

att höja utan det ska bli rättvist då det har uppmärksammats att det tas ut olika avgifter.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre och 

kommunala rådet för personer med 
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2020-10-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 12 

 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen till protokollet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre och 

kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2020-10-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr KS 2020/00077  

Ärendebalanslista för kommunala rådet för äldre 2020 

Sammanfattning 

Ärendebalanslista för kommunala rådet för äldre 2020 
  

1. Har Coop börjat fakturera med månadsfakturor? Klar 

svar: det går att betala med faktura, autogiro samt kort hos Coop, faktura 

betalas via leverantören Klarna som sköter betalningslösningar åt många inom 

e-handelsbranschen. 

2. Kan man betala med autogiro till COOP? Klar  

svar: det går att betala med faktura, autogiro samt kort hos Coop, faktura 

betalas via leverantören Klarna som sköter betalningslösningar åt många inom 

e-handelsbranschen. 

3. Skrivelsen från pensionärsföreningarna angående ett ökat stöd till 

pensionärsföreningarna. Hur har den behandlats? (Förslag att bjuda in personal 

från kultur och fritid på möte)  

4. När och var kommer den planerade äldremässan att äga rum i höst?  

svar: äger inte rum på grund av covid-19. 

5. Dag för utbildning för representanterna i kommunala råden.  

svar: presidiet återkommer i frågan.  

6. Information om tandvårdsintyg. (Förslag: bjuda in personal från 

biståndsavdelningen, presidiet planerar)  

7. Finns det beslut om ”Hemmafixarna”? (Info på möte 2019-10-10) 

svar: ambitionen är att de ska fortsätta och det kan finnas möjlighet att få hjälp 

av dem med exempelvis julpynt eller säkerhets rond i hemmet. Otago 

balansträning ingår i samma projekt som hemmafixarna. För mer info se 

information socialtjänsten § 12. 

8. Finns det beslut om ”Otago balansträning”? (Info på möte 2019-10-10) 

svar: Ambitionen är att de ska fortsätta och det kan finnas möjlighet att få hjälp 

av dem med exempelvis julpynt eller säkerhets rond i hemmet. Otago 

balansträning ingår i samma projekt som hemmafixarna. För mer info se 

information socialtjänsten § 12. 

9.  Aktivitetscentrum Skogslyckan, tidplan?  

10. Vad händer med ”ordningsvakterna befogenheter” i centrum? (Förslag bjuda in 

Björn Segelod) 

11. Samlingsfakturor från Coop?  

svar: det går att betala med faktura, autogiro samt kort hos Coop, faktura 

betalas via leverantören Klarna som sköter betalningslösningar åt många inom 

e-handelsbranschen. 

12. Vad händer med medborgartjänsten?  

13. Medicinroboten, bra-dåligt?  

svar: medicingivaren hjälper till att påminna om att ta medicin samt låser in 

medicinen om den inte tas för att förhindra överdosering. Den sköts av 

undersköterskor samt sjuksköterskor. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

14. Övervakning via kamera på natten, bra-dåligt?  

svar: placeras i hemmet för att undvika eller minska på uttryckningar av 

nattpatrullen. Nattpatrullen kan fortfarande uttrycka om det önskas eftersom 

nattkameran är frivillig. 

15. Äldremässan 2021?  

svar: den genomförs förhoppningsvis då årets är inställd på grund av covid-19. 

16. Heltidsresan, vad händer?  

17. Äldrevården inom Uddevalla kommun under Covid-19, vad har varit bra-dåligt? 

stryka  

svar: Uddevalla kommun har en annan beredskap än tidigare. Smittspridningen 

i exempelvis Stockholm och Skåne har ökat i jämförelse mot Uddevalla. 

Besöksförbudet släpptes på kommunens äldreboenden den 1 oktober och det 

finns bra rutiner med bland annat visir och spritning för anhöriga, boende samt 

personal. Lagret för skyddsutrustningen är bra även om det finns viss oro för 

materialtillgången för tillverkning av gummihandskar. 

18. Planer för förebyggande åtgärder mot smitta inom äldrevården?  

svar: Uddevalla kommun har en annan beredskap än tidigare. Besöksförbudet 

släpptes på kommunens äldreboenden den 1 oktober och det finns bra rutiner 

med bland annat visir och spritning för anhöriga, boende samt personal. Lagret 

för skyddsutrustningen är bra. 

19. Kriterier för behandling av äldre Covid-19 sjuka inom Uddevalla kommun? 

svar: läkare avgör vilken vård som sätts in och de agerar efter 

Folkhälsomyndigheten, etiska rådet och arbetsgivare. 

20. Vad har hänt med motionerna ”bilda kooperativ hyresgästförening” och 

”arbetssätt om enkelt avhjälpta hinder?  

svar: på grund av covid-19 har råden inte sammanträtt vilket gjort att de inte 

godkänt organisationernas eller föreningarnas skrivelser som skickats in. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-29  

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar 

  

att efter revidering lägga ärendebalanslistan för äldre till handlingarna 
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§ 14 Dnr KS 2020/00093  

Ärendebalanslista för kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning 2020 

Sammanfattning 

1. Det har kommit en hel del synpunkter på hemtjänsten till oss. Vi önskar 

information om punktinsatser kontra flexibilitet. (Förslag bjuda in Jessica 

Eriksson) 

2. Hur går det med hastighetsregleringen i tätbebyggt område? (ta upp frågan på 

presidiet)  

3. Hur går det med Järnbron gällande beläggningen?  

4. Var ligger tidplanen på utbildningen för de nya ledamöterna i de kommunala 

råden?  

svar: utbildning av riktlinjerna för kommunala rådet för äldre samt kommunala 

rådet för personer med funktionsnedsättning genomfördes på möte 2020-10-08. 

5. Vilken planering har kommunen inför kommande säsongs placering av 

uteserveringar? (Se Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2020-04-16 § 163 

med Dnr. SBN 2020/00263).  

6. Vad har kommunen för regelverk angående palliativ vård kopplat till Corona? 

Skillnad offentlig kontra privat vård? Stryka.  

Svar: läkare avgör vilken vård som sätts in och de agerar efter 

Folkhälsomyndigheten, etiska rådet och arbetsgivare. 

7. Det finns inga platser för laddningsbara handikappfordon.  

8. Vi önskar information angående Västtrafiks nya zon-indelning kontra kostnader. 

Kommer kostnader drabba kommunens färdtjänstbrukare?  

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

osäkert med rangliga armstöd.  

10. Vad har ni fått fram utifrån utvärderingen av råden som gjordes?  

svar: sammanställningen gås igenom samt bifogas protokollet.   

11. Ny fråga på möte 2020-10-08: Det är för små handikappparkeringsplatser (för 

smala).  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-29 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar 

  

att efter revidering lägga ärendebalanslistan för personer med funktionsnedsättning till 

handlingarna 
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§ 15 Dnr KS 2020/00586  

Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunala rådet för 
äldre samt kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning 2021 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för 

kommunala rådet för äldre (KRÄ) och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning (KRF) för år 2021. Förslaget är framtaget med hänsyn till bland 

annat nämndernas sammanträden.  

 

Datum: Tid: Dag: Lokal: Sammanträde: 

2021-01-28 09:00-12:00 torsdag Bäve KRÄ 

 13:00-16:00  Bäve KRF 

2021-03-16 09:00-12:00 tisdag Bäve Gemensamt råd 

2021-05-25 09:00-12:00 tisdag Bäve KRÄ 

 13:00-16:00  Bäve KRF 

2021-08-24 09:00-12:00 tisdag Bäve KRÄ 

 13:00-16:00  Bäve KRF 

2021-10-12 09.00-12:00 tisdag Bäve Gemensamt råd 

2021-12-16 09:00-12:00 torsdag Bäve KRÄ 

 13:00-16:00  Bäve KRF 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-21 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar 

  

att godkänna förslagen enligt ovan.  
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kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2020-10-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16   

Information om motioner från Stefan Skoglund (S) om "att 
utreda bildandet utav en kooperativ hyresgästförening" och 
"att utarbeta ett arbetssätt om enkelt avhjälpta hinder" 

Sammanfattning 

Ordförande Stefan Skoglund (S) informerar om två motioner som kommunala rådet för 

äldre och kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning fått på remiss. 

Motionerna lyftes på möte 2020-02-06 där kommunala råden beslutade att skriftligt svar 

ska lämnas till sekreteraren senast 20 mars samt att ärendena ska tas på möte 2020-04-

02. På grund av covid-19 har råden inte sammanträtt vilket gjort att de inte godkänt 

organisationernas eller föreningarnas skrivelser som skickats in.  

 

Beslutsunderlag 

Svar från Funktionsrätt Uddevalla på motionen från Stefan Skoglund om att utarbeta ett 

arbetssätt om enkelt avhjälpta hinder 

Svar från pensionärsföreningarna i Uddevalla på motion från Stefan Skoglund (S) om 

att utarbeta ett arbetssätt om enkelt avhjälpta hinder 

Svar från pensionärsföreningarna i Uddevalla på motion från Stefan Skoglund (S) om 

att utreda bildandet av en kooperativ hyresrättsförening 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att ställa sig bakom inlämnade skrivelser 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre och 

kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2020-10-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17   

Nämndernas representant informerar 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden  

Kultur och fritid jobbar mycket med kulturstråket och det sker en satsning på östra/övre 

Kungsgatan. Kulturstråket innebär bland annat ett arbete med tillgängliggörande och 

uppdatering av byggnader samt lokaler. Källdalsskolan har öppnat och räknas som en 

samhällsfastighet. Samhällsfastighet innebär att byggnaden kan användas av alla 

medborgare och Källdalsskolan innehåller bland annat ett bibliotek som har öppet större 

delen av dagarna, från ca 7 på morgonen till 22 på kvällen. Personal finns på plats från 

ca klockan 10.00.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Det pågår ett arbete med centrumutvecklingen. Under sommaren har det varit mycket 

arbete vilket till viss del har påverkat framkomligheten. Ett föredrag om vad som är på 

gång i centrum föreslås. Samhällsbyggnadsnämnden återkommer med svar på frågorna 

som är kvar på ärendebalanslistorna.      

 

Socialnämnden  

Ordförande Stefan Skoglund (S) hänvisar till dragningen av socialchef Roger Granat. 

 

Barn och utbildningsnämnden  

Den nyöppnade Källdalsskolans särskola är integrerad med övrig verksamhet. 

Källdalsskolan har även idrottsplats och dansstudio. Tillgängligheten är bra då 

medborgare kan få en egen tagg för att komma in. Kommunala rådet för äldre och 

kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning rekommenderas att besöka den 

nyöppnade samhällsfastigheten Källdalsskolan.  

 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen till protokollet. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre och 

kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2020-10-08 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18   

Övrigt 

Sammanfattning 

Bo Simonsson tog upp en fråga om handlingar eller skrivelser som skickas in till 

Uddevalla kommun och då är det viktigt att inskickaren får ett svar eller bekräftelse.    

 

 

 


