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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1   

Upprop samt val av justerande 
Sammanfattning 
Upprop förrättas och justerare utses.  
 
Ordförande justerar föredragningslistan med att flytta § 3, information socialtjänsten.  
§ 3 tas upp efter § 6, ärendebalanslista för kommunala rådet för äldre. 
 
Beslut 
Kommunala rådet för äldre beslutar  
 
att utse Jan Lund att justera dagens protokoll, samt  
 
att flytta § 3, information socialtjänsten. 
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§ 2   

Föregående mötes protokoll 
Sammanfattning 
Föregående mötes protokoll godkänns och läggs till handlingarna  
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§ 3 Dnr KS 2019/00911  

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet utav en 
kooperativ hyresrättsförening  
Sammanfattning 
Stefan Skoglund (S) har skrivit en motion om att utreda bildandet utav en kooperativ 
hyresgästförening. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till 
socialnämnden och kommunala rådet för äldre. 
 
Beslutsunderlag 

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet utav en kooperativ 
hyresrättsförening  
 
 
Beslut 
Kommunala rådet för äldre beslutar  
 
att skriftligt svar på motion ska lämnas till sekreterare för kommunala rådet för äldre 
senast 20 mars, samt  
 
att ta upp ärendet på nästa möte 2020-04-02. 
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§ 4 Dnr KS 2019/00910  

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt 
om enkelt avhjälpta hinder 
Sammanfattning 
Stefan Skoglund (S) har skrivit en motion om att utarbeta ett arbetssätt om enkelt 
avhjälpta hinder. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunala 
rådet för personer med funktionsnedsättning och kommunala rådet för äldre. 
 
Beslutsunderlag 

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt om enkelt avhjälpta 
hinder 
 
 
Beslut 
Kommunala rådet för äldre beslutar  
 
att skriftligt svar på motion ska lämnas till sekreterare för kommunala rådet för äldre 
senast 20 mars, samt  
 
att ta upp ärendet på nästa möte 2020-04-02. 
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§ 5 Dnr KS 2020/00077  

Ärendebalanslista för kommunala rådet för äldre 2020 
Sammanfattning 
l. Har Coop börjat fakturera med månadsfakturor? 
Svar: Enligt Roger Granat har socialtjänsten en diskussion med Coop om det. Frågan 
kvarstår. Frågan besvaras när utvärderingen är sammanställd.   
 
2. Kan man betala med autogiro till Coop? 
Svar: Enligt Roger Granat har socialtjänsten en diskussion med Coop om det. Frågan 
kvarstår. Frågan besvaras när utvärderingen är sammanställd.   
 
3. Information om badhuset 
Svar: Kommundirektören Peter Larsson informerar. Nyligen tog kommunfullmäktige 
beslut om nytt inriktningsbeslut om att simhall ska placeras på Rimnersområdet. Viljan 
är att simhallen ska vara klar 2024. Projektledare är Torgny Hübert på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Förfrågningsunderlag har gått ut för anbud och 
tidsplanen är att tilldelningsbeslut ska ske senast maj 2020 men förhoppningsvis redan 
innan påsk. Man har tagit hjälp av konsulter för att få ett bra underlag. Planerna på 
temporärt badhus är borttagna, nuvarande badhus kommer användas under tiden det nya 
byggs.  
 
4. Adekvat utbildning för representanterna i KRÄ. Enligt riktlinjerna 
"ansvarar råden for att representanterna från organisationerna får 
adekvat utbildning for sitt uppdrag vid varje mandatperiods början" 
Svar: Utbildning är preliminärt bokad den 23 mars kl. 13.00 och hålls av 
kommunfullmäktiges ordförande Elving Andersson (C). Ordförande för kommunala 
rådet för äldre återkommer.  
 
5. Skrivelsen från pensionärsföreningarna angående ett ökat stöd till 
pensionärsföreningarna. Hur har den behandlats? 
Svar: Ordföranden för kommunala rådet för äldre samt kommunstyrelsens ordförande, 
Christer Hasslebäck (UP), har tagit del av skrivelsen. Skrivelsen läggs till på 
ärendebalanslistan till kommande möte och tjänstemän från kultur och fritids bjuds in 
för att ge svar.   
 
6. Med hänsyn till riktlinjer for kommunala rådet för äldre, antagna av 
Kommunfullmäktige 2015-03-11, att gälla från 2015-04-15, vill vi att presidiemötena 
ska återupptas. 
Svar: Presidiemöten är inlagt på måndagar till och med 2020-12-31. 
 
7. Avser man att göra en utvärdering av den utökade flextrafiken? 
Svar: Frågan kvarstår.  
 
8. När och var kommer den planerade äldremässan att äga rum i höst? 
Svar: Planering pågår och man vet ej ännu när och var äldremässan ska hållas, museet 
är att föredra framför Torp enligt kommunala rådet för äldre.      
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§ 6   

Information från socialtjänsten 
Sammanfattning 
Socialchef Roger Granat informerar om följande: 
 
Handla varor  
Enkäter har skickats ut och socialtjänsten har fått svar på ungefär 80 st. Roger Granat 
återkommer när socialtjänsten har sammanställt och gjort en utvärdering av enkäterna.  
 
Medborgartjänst 
Är under utveckling. Medborgartjänsten innebär att man ska kunna följa sitt ärende 
fram tills beslut har tagits. Medborgare ska även kunna få notiser om händelser i 
ärendet. Talfunktion för användning av medborgartjänsten är på gång, när det blir 
aktuellt kommer Roger Granat återkoppla till kommunala rådet för äldre.  
 
Ekonomi 
Positivt resultat 2019, samtliga verksamheter har gått bättre.  
Kommande 10 år kommer innebära stora utmaningar på grund av demografisk 
utveckling.  
Socialnämnden kommer under 2021 behöva spara cirka 40 mkr, vilket motsvarar 2–
2,5% av nämndens totala budget.  
Hemmafixarna är finansierade till och med 2020 men förhoppningarna är att behålla 
dem även 2021. Hemmafixarna har skickat ut en enkät för att samla in information.  
 
Ordförande tackar för informationen. 
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§ 7   

Framtidens äldreboende 
Sammanfattning 
Socialnämndens ordförande, Ann-Charlott Gustafsson (UP), har till sammanträdet 
lämnat in en skrivelse om framtida äldreboende. Skrivelsen handlar bland annat om 
strukturomvandling, olika boendeformer som bör utvecklas och hur man ska få igång 
processen kring flyttkedjor. 
 
Äldreplan för 2015–2024 består av två olika dokument och det ska tas fram en ny 
äldreplan. Det kommer inte vara en stor förändring, utan den ska revideras. Synpunkter 
från kommunala rådet för äldre kommer att hämtas in vid revidering. 
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§ 8   

Nämndernas representant informerar 
Sammanfattning 
Kultur och fritidsnämnden  
-Planerat stöd till konstgräs för Oddevolds fotbollsplan då det är många som använder 
den. Det är osäkert om föreningen får ihop resten av pengarna själva. 
-Kultur och fritid jobbar med en översyn om stöd till samtliga föreningar och kommer 
återkomma med mer information.   
 
Socialnämnden 
-Rosenhäll kommer att byggas om och viss omflyttning kommer att ske, vissa brukare 
kommer att få vara på Norrtull. Ombyggnationen beräknas ta ett år.  
-Personalen på Rosenhäll har varit delaktiga i projektet heltidsresan men det projektet 
har stoppats.  
-Skogslyckans bokcafé stänger. Det finns planer att lokalerna ska användas till 
aktivitetscentrum/mötesplats.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden  
-Lagerbergsgatan/Norra Drottninggatan är föremål för ombyggnation och det finns 
planer att Norra Drottninggatan ska likna Kungsgatan. VA-ledningen var sämre än man 
trodde vilket medfört trafikproblem.  
-Vägen till Bjursjön byggs om, tidsplanen är osäker.  
-Samhällsbyggnadsnämnden har tagit första beslutet om revideringen av reglerna för 
nyttjande av allmän plats. Samhällsbyggnadsnämnden ska ta upp ärendet igen på 
sammanträdet i februari.    
 
Barn och utbildningsnämnden  
-Uddevalla vuxenutbildning har ungefär 3000 elever varav många studerar vård och 
omsorg.  
-Ambitionen är att eleverna ska kunna arbeta inom det området de studerar.  
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§ 9   

Övriga frågor 
Sammanfattning 
En utvärdering av rådet samt dess arbetsformer har genomförts med representanter från 
de olika pensionärsföreningarna i kommunala rådet för äldre. Önskemål att även 
förtroendevalda ska lämna synpunkter. Ordförande återkommer med en 
sammanställning till nästa sammanträde 2020-04-02.  
 
 


	Upprop samt val av justerande
	Sammanfattning
	Beslut

	Föregående mötes protokoll
	Sammanfattning

	Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet utav en kooperativ hyresrättsförening
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet utav en kooperativ hyresrättsförening
	Beslut

	Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt om enkelt avhjälpta hinder
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag

	Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt om enkelt avhjälpta hinder
	Beslut

	Ärendebalanslista för kommunala rådet för äldre 2020
	Sammanfattning

	Information från socialtjänsten
	Sammanfattning

	Framtidens äldreboende
	Sammanfattning

	Nämndernas representant informerar
	Sammanfattning

	Övriga frågor
	Sammanfattning


