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Sammanträde Utbildning för kommunala rådet för äldre samt kommunala rådet för personer 

med funktionsnedsättning 
  
Plats och tid Sammanträdesrum Hedegärde eller distans via Teams kl. 09:00 måndagen den 

1 mars 2021  
  
Ordförande Stefan Skoglund 
  
  

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop 

 
 

2.  Inledning samt genomgång av riktlinjer för kommunala rådet för äldre 

samt kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 

Stefan Skoglund & 

Elving Andersson 

09:00-09:30 

 

3.  Övergripande presentation om Uddevalla kommuns organisation  

 

Fika 10:00-10:30 

Ann-Louise Öhrn  

09:30-10:00 

4.  Hur äldre- och funktionshinderorganisationerna är organiserade Håkan Magnusson & 

Jens Sahlin  

10:30-11:00 

5.  Presentation om socialtjänstens organisation  

 

Roger Granat  

11:00-11:30 

 

6.  Information om kommunfullmäktige och hur politiken fungerar Stefan Skoglund & 

Elving Andersson  

11:30-12:00  

 

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

plats eller distans ska anmäla detta.  

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

doftande hygienartiklar. 
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RIKTLINJER FÖR KOMMUNALA RÅDET FÖR ÄLDRE OCH 
KOMMUNALA RÅDET FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
 

Antagna av kommunfullmäktige 11 mars 2015, § 54, att gälla från 2015-04-15, 

med ändring den 14 december 2016 § 290, att gälla från 2017-01-01. 
 

1. Ändamål, arbetsuppgifter m.m. 
Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning är avsett att vara ett 

organ för samråd och ömsesidig information mellan organisationerna för äldre och 

personer med funktionsnedsättning å ena sidan och kommunen och dess nämnder eller 

styrelser å andra sidan. 

 
Kommunen bereds genom rådet möjlighet att i så god tid som möjligt informera 

organisationerna om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och 

organisation och därmed inhämta synpunkter från organisationsrepresentanterna, så att 

dessa kan påverka kommunala beslut. Organisationernas medlemmar bereds genom sina 

representanter möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens 

utformning och föreslå förändringar och förbättringar i frågor som är aktuella för denna 

medborgargrupp. 

 

Båda råden är organisatoriskt knutna till kommunfullmäktiges demokratiberedning. 

Respektive råds presidium planerar och leder verksamheten. Råden ska beakta 

kommungemensamma frågor i de verksamheter som berör äldre och personer med 

funktionsnedsättning. 

 

Det åligger ledamöterna i respektive råd att aktualisera viktiga frågor som berör 

målgrupperna äldre och personer med funktionsnedsättning. Vid behov kan 

representanter från andra samhällsorgan inbjudas för information eller diskussion i 

särskild fråga.  

 

Presidierna i råden utgörs av ordförande samt vice ordförande. Råden ansvarar för att 

representanterna från organisationerna får adekvat utbildning för sitt uppdrag vid varje 

mandatperiods början. 
 

2. Syfte 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 

samt nämndråden är avsett avsedda att vara referensorgan för samråd och ömsesidig 

information mellan organisationerna för äldre och personer med funktionsnedsättning 

och kommunen. Råden kan även utgöra remissorgan vid frågor som berör äldre och 

personer med funktionsnedsättning.  
 

3. Sammansättning av Kommunala rådet för äldre och Kommunala rådet 

för personer med funktionsnedsättning samt nämndråd 

Råden består av representanter från organisationer för äldre och personer med 

funktionsnedsättning i Uddevalla kommun samt förtroendevalda ledamöter utsedda 

av kommunen.   

 
Med organisation för äldre eller personer med funktionsnedsättning menas organisation 

som är ansluten till en riksorganisation och i vilken varje äldre och person med 

funktionsnedsättning som så önskar, kan bli medlem. 
 
Ordförande och ledamöter till råden utses för en tid av fyra år fr.o.m. den 1 januari året 
efter det att val till kommunfullmäktige hållits. Samtliga representanter är ordinarie 
ledamöter. 
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Organisationerna utser 10 ledamöter till respektive råd, vid mandatperiodens början. 

Val av ledamot ska meddelas till rådets sekreterare via protokollsutdrag eller likvärdig 

skrivelse. Detta gäller även vid byte av ledamot under pågående mandatperiod. En av 

organisationernas ledamöter utses till vice ordförande i respektive råd. 

 

Representationen från kommunen utgörs av två förtroendevalda ledamöter från 

respektive nämnds presidium, en från majoriteten och en från oppositionen. Samma 

ledamöter representerar sin nämnd i båda råden. Ordförande i båda råden är den 

ledamot som socialnämnden utser från majoriteten.  
 
Kommunala rådet för äldre 

Pensionärsorganisationer 
 

10 ledamöter, varav 1 vice ordförande 

Barn och utbildningsnämnden 
 

2 ledamöter 

Kultur och fritidsnämnden 
 

2 ledamöter 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

2 ledamöter 

Socialnämnden 
 

2 ledamöter, varv 1 ordförande 

 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 

Handikapporganisationer 
 

10 ledamöter, varav 1 vice ordförande 

Barn och utbildningsnämnden 
 

2 ledamöter 

Kultur och fritidsnämnden 
 

2 ledamöter 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

2 ledamöter 

Socialnämnden 
 

2 ledamöter, varv 1 ordförande 

 
Två gånger per år kallas kommunstyrelsens presidium in till rådens gemensamma 
sammanträde för dialog i kommunövergripande frågor. 
 
4. Arbetsformer 

Råden sammanträder minst sex gånger per år, varav två tillfällen är gemensamma 

sammanträden med båda råden. Råden kan därutöver sammankallas efter 

överenskommelse i respektive presidium. 

 
Kallelse och föredragningslista till sammanträde med råden utfärdas av ordföranden i 
samråd med vice ordförande i respektive råd. Kallelse med föredragningslista skall vara 
rådens ledamöter tillhanda minst 7 dagar före sammanträdet. Justerat protokoll bör vara 
utsänt inom tre veckor efter sammanträdet. Kommunstyrelsen administrerar råden och 
ställer sekreterare till förfogande. Beredande tjänstemän deltar vid behov i råden som 
föredragshållare för att samla in målgruppernas synpunkter.  

 
Råden är referensorgan och med hänsyn till rådens ställning och sammansättning kan det 

inte förväntas att råden alltid har en enhetlig uppfattning. De synpunkter som 

framkommer skall föras vidare till den nämnd som har att svara för respektive område 

eller verksamhet. 
 

5. Ekonomi och ersättning 
Som referensorgan förfogar råden inte över någon egen budget.  
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Samtliga ledamöter, både de som utses av kommunen och de som representerar personer 

med funktionshinder respektive äldre, är berättigade till ersättning och arvode enligt  

kommunens riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda. Kostnader för arvoden 

och ersättningar finansieras ur kommunfullmäktiges budget.  
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Välkommen 
till Uddevalla

27
Uddevalla är en 

kommun vid havet 
och har 27 mil kust.

56 703

Folkmängden har ökat varje 
år sedan 2000 och är nu 

56 703 invånare.

7 655

Varje dag pendlar 
7 655 till Uddevalla. 
Ungefär lika många 

pendlar från 
kommunen.

Kort om Uddevalla

Uddevallabron byggdes 2000.

1

2
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Kommunens verksamhet

öre

Här har vi delat en krona i olika stora delar för att visa hur mycket 
olika verksamheter kostar. Vård, skola och omsorg står tillsammans 

för cirka 72 procent av kommunens verksamhet.

… sköta 
räddningstjänsten, 
se till att det finns 

vatten och avlopp 
och bibliotek. 

… se till att det finns barnomsorg, förskola, 
grundskola, gymnasieskola och särskola. 

De ska också ordna kommunal vuxenutbildning, 
svenska för invandrare och socialtjänst. 

… planera för staden 
och nya byggen 

och se till att det finns 
bostäder. 

En kommun ska…

…ska ge omsorg för 
äldre och för personer 
med funktionshinder.

…ska tillsammans med regionerna sköta kollektivtrafiken.

… ska se till att det finns hälsoskydd och 
miljöskydd, att det är rent och att 
människor kan slänga sin sopor.

3

4
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Så styrs kommunen
Varje år beslutar kommunfullmäktige hur kommunens mål och 

budget ska se ut för de kommande tre åren.

Kommunfullmäktige
ger varje år 

inriktningsmål och 
uppdrag till 

kommunens nämnder 
och bolagsstyrelser. 

Nämnderna och 
bolagsstyrelserna arbetar 

sedan för att fullfölja 
uppdragen. 

Förvaltningarnas 
uppdrag är att 

genomföra de beslut som 
nämnderna fattar

Så här påverkar du kommunen
Du är alltid välkommen med synpunkter, på så vis kan du bidra till 
att kommunens service och verksamhet förbättras och utvecklas.

Felanmälan

Medborgarförslag Medborgardialog

Frågor och 
synpunkter

5

6
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Hur går det till att fatta beslut?
Den kommunala självstyrelsen ger stor frihet att bestämma sin verksamhet 

men varje nämnd måste behandla ett ärende enligt vissa regler.

Ett ärende 
kommer in

Registrering
/diarieföring

Hand-
läggning

Kallelse

Sammanträde
Beslut

Protokoll
Expediering

Arkivering

Kommunens organisation

7

8
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Samverkansmajoriteten 
i Uddevalla

1498 får Uddevalla stadsprivilegier 
av dansk-norska kungen Hans.

1655 blir Uddevalla svenskt

Under andra hälften av 
1800-talet startas 

Kampenhofbolaget
bomullsspinneri och väveri, 

Schwartzman och Nordström 
(senare Tigerfabriken), Uddevalla 

tändsticksfabrik, Rybergs 
charkuteri med flera.

1946 grundas 
Uddevallavarvet och är 

verksamt till 1986.

1970-talet och till och med 
1990-talet var Uddevalla en 

stor boktryckarstad. 23 
procent av Sveriges 

bokproduktion skedde då här.

1988 grundades Volvo 
Uddevallaverken.

Uddevalla fram till idag

9

10
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Aktivt och 
starkt näringsliv 

Internationella bolag
FKAB
UFAB

Elitkomposit 
Lumenradio

UPI - Uddevalla
Precisionsindustri

Benders
Nyli

Handel
2 100 arbetar i 

branschen
Torp handelsområde 

har 80 butiker

Nyföretagande
Varje år startas 
ca 300-350 nya 

företag. Idag har 
Uddevalla ca 5 100 

företag.

Region med potential
Om du ritar en cirkel med radien 32 mil runt Uddevalla så 

ringar du in tre länder, fyra storstäder varav två huvudstäder.

Göteborg

MalmöKöpenhamn

Oslo

Uddevalla

E6

11

12
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Uddevalla gymnasieskola
Vår gymnasieskola är en av Sveriges största och har elever från hela 

regionen. Här finns också ett populärt elitidrottsgymnasium. 

Havsnära centrum
I Uddevalla centrum finns omkring 300 olika verksamheter. Här hittar 

du allt från mysiga caféer till en av Sveriges största biografdukar.

13

14
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En vackrare stadskärna
De senaste åren har vi satsat stort på att utveckla centrum. 

Huvudgatorna, Kungstorget och Hasselbacken har rustats upp.

Här händer det saker
Uddevalla står värd för ett flertal stora evenemang. Junicupen, 

Oddebollen, Run Dirtrace Uddevalla och Parksommar är bara några.

15

16
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Kulturutbud
Bohusläns museum är Sveriges mest besökta regionmuseum med 

över 300 000 besökare varje år. I kommunen finns även Regionteater 
Väst och spännande offentlig konst.

Verket Syrian Horse köptes in 2018.

För unga finns ett rikt utbud. Bland annat: Emaus lantgård, Rimnershallen, 
ny aktivitetspark vid Skeppsviken, kulturskola med 1 200 elever.

Det unga Uddevalla

17

18
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Hav och fjäll – året runt
27 mil kust och skogstäta fjäll. Uddevalla har en varierande natur 

med friluftsupplevelser för alla. Året runt.

Sevärdheter

Strandpromenaden
Prisbelönt 

promenadstråk.

Gustafsberg
Sveriges äldsta kurort

Vita båtarna
Kryssningar i 
skärgården

Norra fjället
Lyckorna

19

20
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Byggboom i Uddevalla
Det byggs som aldrig förr i ett växande Uddevalla. 

2019-2021 kommer 260 småhus och 840 lägenheter stå klara.

Staden växer västerut
Områdesplan Bäveån ger utrymme för upp till 
3 500 nya bostäder, mitt i centrala Uddevalla.

21

22
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Vackert skydd mot stigande hav
Hur ska ett permanent översvämningsskydd 

för Uddevalla stad fungera och se ut?

Bättre kommunikationer
Uddevalla kommun arbetar för att 

Bohusbanan ska få dubbelspår.

23

24
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Sveriges viktigaste jobb
Uddevalla kommun har cirka 4 500 
anställda inom en rad olika yrken.

Kontaktcenter –
en väg in i kommunen.

25
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Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet

Liv – I Uddevalla känner sig alla välkomna – mångfald och 
tolerans stimulerar hållbar utveckling. Vår kommun är det 
naturliga valet för ett gott liv.

Lust – Uddevallas medborgare mår bra, är stolta, har 
framtidstro och stor lust att utveckla sig själva och sin 
omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar och 
utvecklar den kreativa förmågan.

Läge – Uddevalla är en självklar del av tillväxtregionerna 
Oslo och Göteborg. Växtkraften i kommunen är stark tack 
vare det attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän och den unika 
kombinationen av hav, fjäll och fjord.

Uddevallas vision

27
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Föreningar
Utbildning

1 mars 2021

Innehåll
• Reglemente
• Delegation
• Organisation
• Lite siffror
• Handläggning
• Hälso och sjukvård
• Uppföljning/tillsyn

1

2
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Socialnämndens reglemente
• Socialtjänsten och vad som i socialtjänstlagen (SoL) sägs om 

socialnämnd. I huvudsak regleras detta genom biståndsparagrafen 4 
kap 1 §. Socialnämnden ansvarar även för speciallagstiftningarna LVU 
(lag om vård av unga) och LVM (lag om vård av missbrukare) samt 
familjerätt genom föräldrabalken

• Den kommunala hälso- och sjukvården som reglerar kommunens 
primärvårdsansvar för sjuksköterskor, rehab- och vårdpersonal.

• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som 
uppfylls genom bland annat boenden, dagliga verksamheter och 
personlig assistans.

• Invandrar- och flyktingverksamhet – där socialtjänsten idag framför 
allt ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn/ungdomar.

• Färdtjänst och riksfärdtjänst enligt särskild lagstiftning
• Alkohollagen, tillsyn över tobaksförsäljning enligt tobakslagen, tillsyn 

över detaljhandel med nikotinläkemedel, tillsyn över handel med 
vissa receptfria läkemedel samt yttranden enligt automatspelslagen

Delegationsordning

Kommunstyrelsen
• 79 sidor

– Avtal, belopp
– Ekonomi
– Arbetsrättsliga åtgärder

Socialnämnden
• 88 sidor

– Myndighetsbeslut
– Sekretess
– Ekonomi

– Desto större kommun 
desto mer 
decentraliserade beslut

3

4
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Fakta om socialtjänsten
• Om budget:

– Socialtjänstens totala omsättning är ca 1,7 miljarder kronor!
• Varav ca 300 Mnkr i intäkter

– Avgifter/hyror
– FK, Statsbidrag, moms, Mig-verket

• Om medarbetarna:
– Socialtjänsten har totalt ca 2 000 medarbetare, knappt 

1000 timvikarier.

• Om chefer:
– 1 förvaltningschef och 4 avdelningschefer
– 4 chefsnivåer
– Avdelningarna har olika antal underordnade chefer 

M

5

6
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Fakta om socialtjänsten
• Brukare/klienter/kunder

– 550 brukare bor på ett äldreboende
– 1 450 brukare får hjälp från hemtjänsten
– 550 brukare inom Lss
– 50 inom missbruk
– 200 inom socialpsykiatri
– 130 barn bor i familjehem
– 1 100 barn med orosanmälan
– 1 100 har tillstånd att åka färdtjänst
– 68 företag har serveringstillstånd
– 39 företag har tobakstillstånd

M

Sektionen vuxen och 
funktionshinder
• Ansökningar och orosanmälningar,
• Information, råd och stöd
• Utreda, besluta och följa upp insatser 

SOL, LSS, LVM
• Målgrupperna äldre, 
• personer med funktionsnedsättning
• Missbruk och beroende problematik
• 2 enheter, 600 beslut/månad

7

8
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Kommunens ansvar
Enligt hälso- och sjukvårdslagen och avtal mellan 
kommun och landsting ska kommunen erbjuda god 
hälso- och sjukvård, för personer som:
• bor i särskild boendeform
• vistas i dagverksamhet och daglig verksamhet
• har behov av hemsjukvård
Ansvaret omfattar insatser upp till sjuksköterskenivå. 
Läkarinsatser ansvarar Regionen för
Den kommunala hälso- och sjukvården ska bedrivas 
enligt vetenskap och beprövad erfarenhet samt i 
överensstämmelse med gällande författningar, föreskrifter 
och de lokala riktlinjer som gäller för verksamheten.

Samarbete med Vårdgrannar
Samverkande sjukvård Fyrbodal 
Samarbete mellan primärvård, kommun och sjukhus 
så fler patienter får snabbare, tryggare och närmare 
vård. När de samlade sjukvårdsresurserna används 
mer effektivt och de olika vårdgivarna kommer 
närmare varandra blir det lättare att fånga upp 
patienter som annars riskerar att hamna mellan 
stolarna
1177-uppdrag
Assistansuppdrag från mobila vårdteamet och 
vårdcentraler
MÄVA-uppdrag

9

10
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Samarbete med Vårdgrannar
Mobila vårdteamet i Uddevalla 
(6 av 7 vårdcentraler)

• Hybridteam 
• Hemsjukvårdsläkare 
• Närsjukvårdspatienter (7 av 7 

vårdcentraler)
• Gråzons patienter
• Från 18 år

Uppföljning – hur ha koll?
• Individnivå
• IVO
• JO
• Revisorer
• Intern kontroll
• Bokslut/delår
• Domstol
• Arbetsmiljöverket
• Länsstyrelsen
• Synpunkter
• Avvikelser

• Brukarundersökning
• Egna uppföljningar
• Kolada
• Media
• Facket
• Meddelarfrihet
• Datainspektionen
• Medarbetarunder
• Månads uppföljning
• Prognoser

11
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