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Sammanträde Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve eller distans via Teams kl. 13:00 torsdagen den 10 

februari 2022  
  
Ordförande Stefan Skoglund 
  
Sekreterare Pernilla Tarler 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerande 
 

 

2.  Föregående mötesprotokoll 
 

 

3.  Information från socialtjänsten 

 

Roger Granat kl. 13:05-

13:30 

4.  Information från färdtjänsthandläggare 
 

 

Fika 14:00-14:20 

 

Eva Tjönerbro 

Falkenkvist och Anna 

Thörn 

13:30-14:00 

 

5.  Ärendebalanslista för kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 2022 
Dnr KS 2022/00028  

 

6.  Nämndernas representant informerar 
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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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2022-02-01 Dnr KS 2022/00028 

  

 

Handläggare 

Chefssekreterare Pernilla Tarler 

Telefon 0522-69 60 71 
pernilla.tarler@uddevalla.se 

 

Ärendebalanslista för kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 2022 

Sammanfattning 

1. Hur ska samhällsbyggnad arbeta vidare med frågor som berör kommunala rådet 

för personer med funktionsnedsättning och bör komma rådet till del? 

Med hänvisning till Dnr KS 2021/00031 § 50 punkt 1 

Har Samhällsbyggnadsnämnden kommit fram med något förslag om hur 

information ska ske till Kommunala rådet för personer med funktionshinder? 

 

2. Vilka kriterier har ni för att bevilja eller avslå rätt till färdtjänst? Hur många 

avslag på ansökan om färdtjänst har gjorts i kommunen och vad är 

motiveringen?  

 

3. Vi vill ha information på resekostnaden för färdtjänst både för resor inom och 

utanför kommunen hemskickad och att informationen ska finnas på hemsidan 

 

4. Med hänvisning till Dnr KS 2021/00031 § 50 punkt 2 vill vi ha det skriftliga 

svaret muntligt informerat på kommande möte 2022-02-10. 

5. Hur går det med samarbetet i Fyrbodal gällande färdtjänst? Kan vi få fortlöpande 

information? 

 

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

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 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 personer med funktionsnedsättning där vice 

ordförande fick i uppdrag att skicka in funktionsnedsättningsorganisationernas 

synpunkter. Förslaget är att vice ordförande får i uppdrag att sammanställa och 

skicka in synpunkterna enligt sätt som finns beskrivet i kungörelsen om 

granskning.  
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-01 

Kungörelse om granskning översiktsplan 2022 

 

Förslag till beslut  

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar 

 

att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna, samt 

 

att vice ordförande får i uppdrag att sammanställa och skicka in 

funktionsnedsättningsorganisationernas synpunkter avseende granskning översiktsplan 

2022.   

 

 

 

Malin Krantz  Pernilla Tarler 

Kommundirektör Chefssekreterare 



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
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