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Sammanträde Kommunala råden, gemensamt råd  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve eller distans via Teams kl. 09:00 måndagen den 04 

april 2022  
  
Ordförande Stefan Skoglund 
  
Sekreterare Kajsa Jansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
 

 

2.  Föregående mötesprotokoll 
 

 

3.  Information från kommunstyrelsen 
 

 

Fika ca kl. 09:40-10:00 

 

Ingemar Samuelsson, 

Monica Bang Lindberg 

och Christer Hasslebäck 

kl. 09:05-09:35  

4.  Information om stadsutveckling, pågående och kommande projekt 
 

Maria Jacobsson med 

flera  

kl. 10:00-10:30 

5.  Information från socialtjänsten 
 

Roger Granat  

kl. 10:30-10:50 

6.  Information om medborgarenkäten 
 

Andréa Kihl  

kl. 10:50-11:15 

7.  Information om välfärdsteknik 
 

Elisabeth Bergström  

kl. 11:15-11:40 

8.  Ärendebalanslista för kommunala rådet för äldre 2022 
Dnr KS 2022/00027  
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Föredragningslista Föredragande 

9.  Ärendebalanslista för kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 2022 
Dnr KS 2022/00028  

 

10.  Nämndernas representant informerar 
 

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren. 

Meddela sekreteraren om du deltar på distans eller på plats i sammanträdesrummet.  

 

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

hygienartiklar. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-02-18 Dnr KS 2022/00027 

  

 

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 hanterat ärendet).  

 

2. Önskemål att Ryttaren café och aktivitetscenter ska öppna på helgerna. (Tas upp 

på mötet i april). 

 

3. Genomgång av medborgarenkäten önskas. (Tas upp på mötet i april). 

 

4. Brukarundersökningarna, vidtar Uddevalla kommun några åtgärder om resultatet 

för något/några nyckeltal avviker för mycket från Västra 

Götalandsregionen/Sverige eller inom själva kommunen? (Tas upp på mötet i 

april).  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-02-18 

Förslag till beslut  

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-03-21 Dnr KS 2022/00028 

  

 

Handläggare 

Administratör Kajsa Jansson 

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

 

Ärendebalanslista för kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 2022 

Sammanfattning 

1. Vad finns det för plan B när det gäller beställningscentralen för samhällsbetalda 

resor med tanke på oroligheterna runt Moldavien? Kommunala rådet för 

personer med funktionsnedsättning vill ha svar från strateg Sven Andersson. Hur 

ser personuppgiftssäkerheten ut? (Frågan är ställd till strateg Sven Andersson 

och Västtrafik).  

 

2. Hur blir det med uteserveringarna inför kommande säsong avseende 

tillgänglighet? (Tas upp på mötet i april). 

 

3. Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning kräver ökad trafik för 

linje tre under renoveringstiden av Västanvindsvägen. (Se skriftligt svar).  

 

4. Hur tänker Uddevalla kommun med tysta fordon med tanke på personer med 

synnedsättning? Frågan har ställts tidigare men inget svar. (Frågan har skickats 

till samhällsbyggnad).  

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-03-21 

Förslag till beslut  

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar 

 

att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna.  

 

 

 

 

 
 



Från: Sven Andersson <sven.andersson@uddevalla.se>  
Skickat: den 21 mars 2022 11:33 
Till: Kajsa Jansson <kajsa.jansson@uddevalla.se> 
Ämne: Sv: Fråga från kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 
 
Här kommer svar på frågan om linje 3 från vår trafikkoordinator:  
Vägarbetet på Västanvindsvägen kommer att pågå 14/3 till slutet av maj. Sträckan trafikeras 
ordinarie av tre linjer (linje 1, 2, 3), pga vägarbetet kan endast linje 3 trafikera sträckan. Linje 3 kör 
med 20 minuters-trafik under högtrafik. Uddevalla Omnibus sätter in förstärkningstrafik när behoven 
finns, så det finns en lösning om resandet ökar. 
 
H/Sven 
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