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Sammanträde Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve kl. 13:00 torsdagen den 03 december 2020 eller 

distans via Teams.   
  
Ordförande Stefan Skoglund 
  
Sekreterare Pernilla Tarler 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerare 
 

 

2.  Genomgång av föregående mötesprotokoll 
 

 

3.  Information från hemtjänsten ang flexibilitet 

 

Jessica Eriksson &  

Ing-Marie Petersson, 

socialtjänsten 13:15-

13:30  

4.  Information från socialtjänsten angående västtrafiks nya zon-indelning 

och hur det påverkar kommunen färdtjänstbrukare. 
 

Annikki Norén & Eva 

Tjörnerbro Falkenkvist, 

socialtjänsten 13:30-

13:50 

5.  Information från socialtjänsten 
 

Roger Granat,  

socialtjänsten 14:00-

14:20 

6.  Information från samhällsbyggnad, Trafik och förvaltning 
 

Peter Fridlund, 

samhällsbyggnad 14:45-

15:15 

7.  Ärendebalanslista för kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 2020 
Dnr KS 2020/00093  

 

8.  Nämndernas representant informerar 
 

 

9.  Övrigt 
Utbildning för kommunala rådet via Teams  

 

Stefan Skoglund 
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Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta. Vänligen meddela om 

ni deltar på plats eller på distans via Teams.  

 

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

hygienartiklar. 
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Handläggare 

Administratör Kajsa Jansson 

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

 

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, förslag bjuda in personal från samhällsbyggnad)  

3. Hur går det med Järnbron gällande beläggningen? (Förslag, bjuda in personal 

från samhällsbyggnad) 

4. Vilken planering har kommunen inför kommande säsongs placering av 

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

med Dnr. SBN 2020/00263).  

5. Det finns inga platser för laddningsbara handikappfordon. (Förslag bjuda in 

personal från samhällsbyggnad) 

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

Kommer kostnader drabba kommunens färdtjänstbrukare? (Förslag bjuda in 

personal från socialtjänsten) 

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

osäkert med rangliga armstöd. (Förslag bjuda in personal från samhällsbyggnad)  

8. Ny fråga på möte 2020-10-08: Det är för små handikapparkeringsplatser (för 

smala). (Förslag bjuda in personal från samhällsbyggnad) 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-10-14 

Förslag till beslut  

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar 

 

att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna.  
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Ärendebeskrivning 

Avslutade ärenden  

Det behövs räcken utmed trappstegen utanför Gallionen 

svar 2020-02-06: Kommunen har tillsammans med projektledningen för Kungsgatan 

gjort bedömningen att ytan framför Gallionen följer lagstiftningens krav på 

tillgänglighet. Kommunen har därför inte för avsikt att sätta upp ytterligare räcken.  

Funktionsrätt Uddevalla godtar inte beslutet utan kommer att skicka in en skrivelse till 

samhällsbyggnadsnämnden.  

Vad händer med kabeldragningar för strömmen vid olika event? 

svar 2020-02-06: Krav ställs på arrangören att kablarna ska vara överkörningsbara. 

En översyn av kravlista kommer göras.  

Var ligger tidplanen på utbildningen för de nya ledamöterna i de kommunala råden?  

svar 2020-10-08: utbildning av riktlinjerna för kommunala rådet för äldre samt 

kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning genomfördes på möte 2020-

10-08. 

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

offentlig kontra privat vård?  

svar 2020-10-08: läkare avgör vilken vård som sätts in och de agerar efter 

Folkhälsomyndigheten, etiska rådet och arbetsgivare. 

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

svar 2020-10-08: sammanställningen gås igenom samt bifogas protokollet.   

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-04-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 163 Dnr SBN 2020/00263  

Åtgärder med anledning av Covid-19 
Sammanfattning 
I rådande situation som Uddevalla kommun tillsammans med resten av Sverige och 
världen befinner sig i med anledning av coronaviruset Covid -19, har det krävts att den 
politiska samverkande majoriteten fattat snabba åtgärder för att stötta besöksnäringen 
med mer pengar och underlätta för företagen. Åtgärderna lyfts nu upp för beslut. 
 
Åtgärder som vidtagit 

- Kostnadsfri parkering på alla kommunala parkeringar från 2020-03-23. Övriga 
parkeringsregler gäller. Åtgärden gäller även privatpersoner. 

- Upplåtande av allmän platsmark – Kommunen verkar för att öppna möjligheten 
för företag att flytta ut delar av sin verksamhet på gatan för att kunna sälja och 
servera utomhus så att kunden ska slippa gå in i butiker och restauranger 

- Tidigarelägga möjlighet för att öppna uteserveringar. Tillstånd söks enligt 
gällande rutiner. Möjligheten att öppna uteservering gäller från och med 2020-
03-23 och avgifts befrias från kommunala avgifter. 

- Inga krav eller påminnelser gällande fakturor riktade till företagen gäller 
tillsvidare. 

- Förlänga tidsfristen för byggnadsskyldighet 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-07 

Yrkanden 
Roger Johansson (L), Torun Elgebäck (C), Stig Olsson (C), Ole Borch (MP) och Kent 
Andreasson (UP): att justera första beslutsatsen från fri till avgiftsfri parkering, att 
anpassa tredje beslutssatsen så att förvaltningen, genom förvaltningschef, får delegation 
på att skjuta uppbyggnadsskyldigheten i 6 månader samt att tillfoga ytterligare en 
beslutssats om att Mortens krog får dispens under 2020 att få möjlighet att hitta en 
hållbar lösning för uteservering till nästkommande år. 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 

att  föreslå kommunfullmäktige att bevilja avgiftsfri parkering på kommunens alla 
parkeringsplatser tillsvidare 
 
att  föreslå Kommunfullmäktige att bevilja upplåtande av allmän platsmark för 
kommunens företagare 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsutdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-04-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 163 
 
att delegera till förvaltningschef (med rätt att vidaredelegera) att bevilja uppskjuten 
byggnadsskyldighet upp till 6 månader. 
 
att  godkänna information om tidigarelagd öppning av uteservering 
 
att  godkänna information gällande krav och påminnelser riktade till företag 
tillsvidare uteblir 

 
att göra ett undantag från de aktuella bestämmelserna för Mortens krog under 2020 
så att verksamhetsutövaren får möjlighet att hitta en hållbar lösning för uteservering 
till nästkommande år. 
 
Vid protokollet 
Aya Norvell 

 
Justerat 2020-04-21 
Mikael Staxäng 
Roger Johansson 

 
Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-04-21 intygar 
Ola Löfgren 
 
Expedierat 2020-04-22 
Samhällsbyggnad 
 
Kommunledningskontoret 
 
Aya Norvell 

 
 
 

 


