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Sammanträde Kommunala rådet för äldre  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve eller distans via Teams kl. 09:00 torsdagen den 10 

februari 2022  
  
Ordförande Stefan Skoglund 
  
Sekreterare Kajsa Jansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
 

 

2.  Föregående mötesprotokoll 
 

 

3.  Information från syn- och hörselinstruktör  
 

Eva Tholin  

kl. 09:05-09:40 

4.  Information från socialtjänsten 
 

Roger Granat  

kl. 09:40-10:00 

5.  Ärendebalanslista för kommunala rådet för äldre 2022 
Dnr KS 2022/00027  

 

Fika ca kl. 10:15-10:35 

Stefan Skoglund 

6.  Nämndernas representant informerar 
 

 

7.  Övrigt 
Information om ansökan om medel för seniormässa 2022 

 

Stefan Skoglund 

8.  Information från samhällsbyggnad om övergångsställe på söder och 

analys av tillgängligheten för oskyddade trafikanter 
 

Maria Jacobsson, Lena 

Ekman, Evelina Lindell 

kl. 11:30-12:00 
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Information med anledning av covid-19 

Mot bakgrund av covid-19 finns det möjlighet att delta antingen på plats i 

sammanträdesrummet eller på distans via Teams. Har ni frågor eller behöver hjälp med 

teknik inför sammanträdet kontakta sekreteraren. Meddela sekreterare om ni avser att delta 

på plats i sammanträdesrummet, på distans eller har förhinder.  

 

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 äldre 2022 

Sammanfattning 

1. Motion om enkelt avhjälpta hinder. (Frågan står kvar till dess att 

samhällsbyggnad behandlat ärendet. Se även skriftligt svar).  

 

2. Önskar information från Eva Tholin, syn- och hörselinstruktör. (Tas upp på 

mötet i februari).  

 

3. Det saknas övergångsställe på Packhusgatan mellan Tjärhovsgatan-Biostaden. 

Vad händer med detta förslag och kommer det göras en analys av 

tillgängligheten för oskyddade trafikanter i södra Uddevalla av 

samhällsbyggnad? (Tas upp på mötet i februari). 

 

4. Är alla brukarnära kontakter vaccinerade i äldreomsorgen i Uddevalla kommun? 

(Tas upp för mötet i februari).  

 

5. Hur ofta serveras mat på äldreboenden i Uddevalla kommun? (Tas upp för mötet 

i februari). 

 

6. Kommer samma dispens kring årsmötesprotokoll som gällde 2021 att gälla vid 

föreningars ansökan om bidrag från kultur och fritid 2022? (Se skriftligt svar. 

Tas upp för mötet i februari). 

 

7. Kommer föreningar få ansöka om stöd med anledning av Corona 2022 på 

samma sätt som gjordes 2021? (Se skriftligt svar. Tas upp för mötet i februari). 

 

8. Granskning av översiktsplanen 2022. (Tas upp på mötet i februari).  

Kommunala rådet för äldre har fått översiktsplan 2022 för granskning.  

Granskningstiden är 31 januari-31 mars 2022. Efter granskningsperioden ska 

planförslaget omarbetas en sista gång och Uddevalla kommun räknar med att 

anta planen under sommaren 2022. Översiktsplanen 2022 har tidigare skickats 

på samråd till kommunala rådet för äldre där vice ordförande fick i uppdrag att 

skicka in pensionärsorganisationernas synpunkter. Förslaget är att vice 

ordförande får i uppdrag att sammanställa och skicka in synpunkterna enligt sätt 

som finns beskrivet i kungörelsen om granskning.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-01-05 

Kungörelse om granskning översiktsplan 2022 
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Förslag till beslut  

Kommunala rådet för äldre beslutar 

 

att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna, samt  

 

att vice ordförande får i uppdrag att sammanställa och skicka in 

pensionärsorganisationernas synpunkter avseende granskning översiktsplan 2022.   

 

 

 

 

 

 

 
 



Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits 
fram, Översiktsplan för Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022).

Förslaget skickas nu ut på granskning till statliga myndigheter, 
kommunala bolag, förvaltningar och politiska partier som är 
representerade i kommunfullmäktige samt till grannkommuner, 
föreningar, näringsliv och allmänheten att ta del av.

Synpunkter skickas senast den 31 mars 2022 till: 
kommunledningskontoret@uddevalla.se
eller via post till: 
Kommunledningskontoret, Uddevalla kommun,  
Varvsvägen 1, 451 81 Uddevalla

Kungörelse om granskning

På följande länk finns översiktsplanen  
samlad med text och karta: 
www.karta.uddevalla.se/opgranskning.

Samrådsredogörelsen återfinns på följande länk: 
www.uddevalla.se/nyoversiktsplan

Granskningstid: 31 januari–31 mars

Läs mer på  
uddevalla.se/nyoversiktsplan

Översiktsplanen

Samrådsredogörelsen



 
 
Från: Anna Djärv <anna.djarv@uddevalla.se>  
Skickat: den 21 januari 2022 08:11 
Till: Kajsa Jansson <kajsa.jansson@uddevalla.se> 
Ämne: Sv: Fråga om motion enkelt avhjälpta hinder 
 
Hej, 
 
Vi har fått hjälp på ett ”dropp-in”-stöd för ärenden. Vi har tittat på vilken budgetpost det gäller och vi 
finner att det inte finns någon budget avsatt för ”Enkelt avhjälpta hinder”. Det finns ingen i 
flerårsplanen och jag har frågat Håkan Thilander och han känner inte till en sådan budgetpost. 
Vi kommer därför ta upp detta och hänvisa till att det inte finns någon budgetpost. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anna Djärv  
Trafikingenjör 
………………………………………. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla  
Tel: +46522698309 
 
Från: Kajsa Jansson <kajsa.jansson@uddevalla.se>  
Skickat: den 21 januari 2022 08:03 
Till: Anna Djärv <anna.djarv@uddevalla.se> 
Ämne: Sv: Fråga om motion enkelt avhjälpta hinder 
 
Hej Anna,  
kommunala rådet för äldre undrar hur det går med motionen om enkelt avhjälpta hinder. När 
kommer tror du att ni kommer ta beslut om ärendet?  
 
Med vänlig hälsning 
 
Kajsa Jansson  
Administratör 
………………………………………. 
Kommunledningskontoret 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla  
Tel: +46522695144 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.uddevalla.se%2F&data=04%7C01%7Ckajsa.jansson%40uddevalla.se%7C81850a4069ac41ae3d0b08d9dcad27cf%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C637783458534992793%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zXtCrhNOeRwpd%2B6ezELvpoBV3ZLzxu5CA5iHDU%2FRPRs%3D&reserved=0
mailto:kajsa.jansson@uddevalla.se
mailto:anna.djarv@uddevalla.se
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.uddevalla.se%2F&data=04%7C01%7Ckajsa.jansson%40uddevalla.se%7C81850a4069ac41ae3d0b08d9dcad27cf%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C637783458534992793%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=zXtCrhNOeRwpd%2B6ezELvpoBV3ZLzxu5CA5iHDU%2FRPRs%3D&reserved=0


Från: Annica Ryman <annica.ryman@uddevalla.se> 
Skickat: Monday, January 24, 2022 11:52:41 AM 
Till: Stefan Skoglund <stefan.skoglund@uddevalla.se> 
Ämne: Sv: Punkter till ärendebalanslistan.  
  
Hej, här kommer svar på frågor om föreningsbidrag: 
  

            Vi kommer att ha samma stödjande inställning till att föreningarna inte kan/bör 
genomföra årsmöte utifrån gällande pandemi. 
Så vi kommer inte att kräva in årsmötesprotokoll men övriga handlingar t.ex ekonomisk 
redovisning kommer vi att begära in. 
  

            Alla bidragsberättigade föreningar kommer att kunna ansöka. Det kommer att finnas 
ett sökbart stöd under 2022 men syfte och ändamål med bidraget är inte fastställt i 
dagsläget. 

  
  
Med vänlig hälsning 
  
Annica Ryman  
Förvaltningschef 
………………………………………. 
Kultur och fritid 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla  
Tel: +46522696428 
 

mailto:annica.ryman@uddevalla.se
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Uddevalla kommun, Varvsägen 1, 451 81 UDDEVALLA 

Ansökan om medel till folkhälsoinsats  
 

Hälsopolitiska rådet 

Projekt/utvecklingsarbete 
Namn på projekt/utvecklingsarbete 

Seniormässa  

Ansökningsdatum Sökande förvaltning och verksamhet 

2022 01 31 Föreningen Folkets Hus i Uddevalla 

Handläggare/kontaktperson - kontaktuppgifter 
Förnamn:  Efternamn: 

Simone  Olofsson 

Telefon: E-post: 

0522 104 94  info@folketshusuddevalla.se 

Adress 
Gata:  Postnummer:  Ort: 

Göteborgsvägen 11B 451 42  Uddevalla 

Ansökt belopp  

   50 000:-     

Kontaktuppgifter till förvaltningschef  
Namn:  E-post: 

Simone Olofsson info@folketshusuddevalla.se 

Bakgrund (beskriv utmaningen, bakgrunden till insatsen) 

 

Uddevalla saknar helt en mässa för Seniorer, det vill Folkets Hus ändra på.  
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Uddevalla kommun, Varvsägen 1, 451 81 UDDEVALLA 

Mål (beskriv vad ni vill uppnå och hur ni tänkt mäta detta) 

En seniormässa blir som ett skyltfönster eller ett reklamblad, för seniorer. Här får 

målgruppen information om digitala verktyg, hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter, 

sociala mötesplatser och sammanhang, information om möjlighet att hitta lösningar och få 

stöd. Mässan möjliggör att på ett och samma ställe träffa, hitta och få inspiration till vad 

samhället faktiskt erbjuder senioren. 

Initialt mäts det i antal besökare. 

Utvecklingsaktivitet (beskriv konkret vad ni planerar att göra) 

Att under en lördag i oktober hålla en mässa för seniorer.  Dagen har fem teman där 

utställare finns presenterade i varje tema: *Hälsa *Samhälle *Fritid *Tjänster  

* Kommunal & regional service 

Till detta erbjuds utsällar att ha workshop, föreläsningar och visningar i separata salar 

dit publiken kan boka plats.  

 
 

Deltagare/målgrupp (beskriv vilka arbetet vänder sig till/kommer till nytta för, samt om/hur 

målgrupp görs delaktig i insatsen) 

Pensionärer finns i ett ålderspann om 40 år. Vi vänder oss till den pigga senioren, 

Pensionären mitt i livet. Pensionären som vill resa, gå på utbildning, träffa människor och 

engagera sig. Men också dem som behöver hjälp till t.ex mer rörlighet genom hjälpinsatser i 

olika former. Mässans utställare tillgodoser samtliga punkter.   

Budget (beskriv i grova drag insatsens kostnader och egen finansiering) 

Kostnader: 
Lokal och personal 25-30 000:- 

Annonsering 10 000:- 

Kaffe & fralla för utställare 5 400:- 

Föreläsare, konferencier 15-20 000:- 

Totalt cirkapris 55 440:- - 65 440:-  

 

Inkomst: 

Utställare- 100 :- per bord. Beräknat 2-4000:- 

Inträde 20:-  Beräknat 6 000:- vid 300 besökare 

Kommunala medel 50 000:-  

Total cirka-inkomst 58 000-60 000:-  

 

Vår egen insats består i mycket arbete, att planera, bjuda in och projektleda, att logistiskt få till 

utställningslokalen, montrar och bord för utställare samt att under mässdagen hålla alla bollar i luften 

och få till en oförglömlig dag för såväl utställare som besökare.  
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