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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 2021-10-12, gemensamt råd  
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anmäls till  Kommunfullmäktige 2021-11-10 
  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Kajsa Jansson  

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-10-12  
 

 
Sammanträde Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning, gemensamt råd 
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve samt distans via Teams kl. 09:00-11:30, 

ajournering 10:02-10:24.  
  
Ledamöter Stefan Skoglund (S), Ordförande, deltar på plats 

Camilla Johansson (C), deltar på plats 

Monica Bang Lindberg (L), deltar på plats 

Anibal Rojas Jorquera (KD), deltar på distans 

Annelie Högberg (S), deltar på plats 

Ingemar Samuelsson (S), deltar på plats 

Jarmo Uusitalo (MP), deltar på distans 

Kent Andreasson (UP), deltar på distans 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), deltar på distans  

Håkan Magnusson, Pensionärernas riksorganisation Skogslyckan, deltar 

på plats  

Jan Lund, Pensionärernas riksorganisation Skredsvik, deltar på plats  

Irene Börjesson, Pensionärernas riksorganisation Forshälla, deltar på 

plats 

Kerstin Joelsson-Wallsby, Pensionärernas riksorganisation 

Uddevalla/Ljungskile, deltar på plats 

Barbro Remmert, Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund avd. 33, 

deltar på distans 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-10-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Inger Samré, Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund, deltar på 

distans 

Ove Claesson, Sveriges Pensionärsförbund Viken, deltar på plats 

Lisbeth Ammnerud-Hansson, Södertullskyrkans riksförbundet Pensionärs 

Gemenskap, deltar på plats 

Willy Magnusson, Sveriges Pensionärsförbund Hafsten, deltar på plats  

Jens Sahlin, Funktionsrätt Uddevalla, deltar på distans  

Rolf Rodin, Synskadades riksförbund, deltar på distans  

Bo Simonson, Funktionsrätt Uddevalla, deltar på distans  

Karin Strömsholm, Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och  

Ungdomar, deltar på distans 

Lena Nyström, diabetikerföreningen, deltar på plats  
Övriga Roger Granat, socialchef socialtjänsten, deltar på distans, §§ 37–40  

Anna-Karin Sagvall, kommunikatör kommunledningskontoret, deltar på 

distans, § 41  

Tobias Nordberg, bibliotekarie kultur och fritid, deltar på distans, § 44 

Malin Strömberg, aktivitetssamordnare socialtjänsten, deltar på distans, § 

44 

Kajsa Jansson, administratör kommunledningskontoret, deltar på plats 
  
  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-10-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37  

Upprop samt val av justerare 

Sammanfattning 

Ordförande hälsar välkommen, upprop förrättas och justerare utses.  

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med funtionsnedsättning 

beslutar  

 

att utse Ove Claesson och Jens Sahlin till justerare.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-10-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 38  

Föregående mötesprotokoll 

Sammanfattning 

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-10-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39  

Information från kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Ingemar Samuelsson (S), ordförande i kommunstyrelsen, och Monica Bang Lindberg 

(L), förste vice ordförande i kommunstyrelsen, informerar om pågående projekt och 

investeringar. Uddevalla kommun ligger tämligen efter med investeringar och har haft 

en låg investeringsnivå. Kommande och pågående investeringar är bland annat 

Rimnersområdet, brandstationen, stadsutveckling samt nytt stadshus.  

 

Investeringen avseende Rimnersområdet innefattar såväl bygget av Rimnersbadet samt 

eventuell renovering av Rimnersvallen. Målsättningen är att Rimnersbadet ska stå klart 

2024 och Rimnersvallen 2023. Rimnersbadet kommer bland annat innehålla höj- och 

sänkbara bottnar men ingen rekreationsdel som tidigare sagts.    

 

Stadsutvecklingens investering består bland annat av köp av mark vid Anegrund. Detta 

för att strukturera och möjliggöra exploateringsområde för att kunna skapa en bra och 

modern stadsbild med längre vattenfront och fler bostäder. Inom stadsutvecklingen 

ingår även projektet nytt stadshus. Nya stadshuset ska inte enbart fungera som en 

arbetsplats för anställda. Det finns även planer på bland annat bibliotek och 

konsertlokal.  

 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-10-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 40  

Information från socialtjänsten 

Sammanfattning 

Roger Granat, socialchef, informerar om nuläget med covid-19 samt LSS- och 

äldreboenden.  

Kommunen har startat med dos tre mot covid-19 och det görs till viss del i samarbete 

med mobila teamet och om några veckor börjar vaccinationen mot säsongsinfluensa. 

Antalet patienter på sjukhus inom Västra Götalandsregionen minskar.   

 

Bygget av LSS-boende på störtloppsgatan pågår. Behovet av platser på särskilt boende 

för äldre kommer öka med cirka tio platser per år. Det kommer utökas med antingen nya 

eller nygamla platser på Rosenhäll, i Rotviksbro, Västanvinden och i Ljungskile. Vid 

planering av renovering eller nya äldreboenden har man bland annat skrivelsen om 

”Framtidens äldreboenden” med i processen.         

 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-10-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 41  

Information angående länkade sidor  

Sammanfattning 

Anna-Karin Sagvall, kommunikatör, ger information om lagkrav på tillgänglighet. 

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service gäller för alla offentliga 

organisationer och dess syfte är att ingen ska hindras att få tillgång till digital offentlig 

service. DIGG, myndigheten för digital förvaltning, är tillsynsmyndighet.  

 

Tillgängligheten på sociala medier har inte samma tekniska lagkrav som till exempel 

Uddevalla kommuns hemsida men innehållet som produceras av kommunen, på sociala 

medier, ska vara tillgängligt. Uddevalla kommun kan länka till sidor som inte ägs av 

kommunen och då finns det inga lagkrav på att den länkade sidan ska vara 

tillgänglighetsanpassad.  

 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-10-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 42 Dnr KS 2021/00027 

Ärendebalanslista för kommunala rådet för äldre 2021 

Sammanfattning 

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

samhällsbyggnad behandlat ärendet).  

 

2. Dialog angående eventuellt samarbete mellan representanter från 

pensionärsorganisationer och folkhälsostrateg om äldremässa 2022  

Svar 2021-10-12: förmöte har genomförts. Plan att bjuda in verksamhetschef för 

Folkets hus till sammanträdet i december. Frågan står kvar.  

 

3. Är det säkert att använda Teams om man pratar om GDPR. Varför han man sagt 

att det är osäkert? 

Svar 2021-10-12: en del myndigheter använder inte Teams då det man skriver i 

Teams sparas i en molntjänst som inte ligger i Sverige. Enligt kommunens IT- 

avdelning är det säkert för de möten vi har. Se även skriftligt svar.  

 

4. Skrivelsen ”Framtida äldreboenden”, har berörda nämnder synpunkter på den? 

Är det något i den man kommer använda vid planering av framtida 

äldreboenden? 

Svar 2021-10-12: den är med vid planering av framtida äldreboenden.  

 

5. Vilka regler gäller vid dödsfall för återbetalning av pengar?  

Svar 2021-10-12: enligt uppgift från VD-assistent på Västtrafik har de tagit 

beslut om att återbetalning alltid kommer ske när man hör av sig till dem efter 

en anhörigs bortgång. Västtrafik kommer uppdatera sin hemsida med 

information och ta fram en rutin för det inom kundserviceavdelningen. Se även 

skriftligt svar.  

 

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

Svar 2021-10-12: frågan står kvar till dess att samhällsbyggnad hanterat 

frågan. Enligt Jarmo Uusitalo (MP) ska två likalydande medborgarförslag tas 

upp för beslut på samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-14.   

 

7. Hur ser Uddevallas ”Kollektivtrafikplan” ut? (frågan är skickad till strateg på 

kommunledningskontoret och står kvar tills man fått svar).  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-01 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-10-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 42  

 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar 

  

att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna.  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-10-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr KS 2021/00031 

Ärendebalanslista för kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning 2021 

Sammanfattning 

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

för personer med funktionsnedsättning och bör komma rådet till del? (frågan står 

kvar tills samhällsbyggnad hanterat motionen om enkelt avhjälpta hinder).  

 

2. Hur tolkas ordet ytterdörr när man bor i hyreshus? Oklara regler gör att brukaren 

hamnar i moment. (frågan står kvar då punkten utgick på sammanträde 2021-10-

12 på grund av sjukdom).  

 

3. Ska inte länkade sidor som kommunen använder vara tillgängliga?  

Svar 2021-10-12: Uddevalla kommun kan länka till sidor som inte ägs av 

kommunen och då finns det inga lagkrav på att den länkade sidan ska vara 

tillgänglighetsanpassad. Se även § 41 samt skriftligt svar.  

 

4. Vi på Funktionsrätt Uddevalla med DHR önskar att det sätts upp farthinder på 

Västanvindsvägen. Detta eftersom det är ett högt trafikflöde, höga hastigheter 

och den används som en genomfartsled. (frågan står kvar till dess att 

samhällsbyggnad hanterat frågan)  

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-15 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning och kommunala rådet för 

äldre beslutar  

att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-10-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 44  

Information om Digidelcenter 

Sammanfattning 

Tobias Nordberg, bibliotekarie, och Malin Strömberg, aktivitetssamordnare, informerar 

om Digidelcenter.  

Digidelcenter är en nationell samverkan och ett nätverk som jobbar för att öka den 

digitala delaktigheten och göra det möjligt att öka sin digitala kompetens. Det ska 

underlätta för kommunmedborgarna att få hjälp och hitta informationen på en samlad 

plats. Det går att hitta information på kommunens hemsida, gå kurser på Ryttaren café 

och aktivitetscenter samt ringa biblioteket och få hjälp på distans.  

 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-10-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45  

Information från färdtjänsthandläggare 

Sammanfattning 

Punkten utgår från dagens sammanträde.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-10-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr KS 2021/00439 

Bestämmande av sammanträdesdagar för kommunala rådet för 
äldre och kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning 2022 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit ett förslag på sammanträdesdagar för kommunala 

rådet för äldre (KRÄ) och kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 

(KRF) 2022. Förslaget har samråtts mellan förvaltningarna för att säkerställa att 

förtroendevaldas sammanträden inte sammanfaller på samma tidpunkt. 

  

Datum: Tid: Sammanträde: 

2022-02-10 09:00-12:00 KRÄ 

 13:00-16:00 KRF 

2022-04-04 09:00-12:00 Gemensamt råd 

2022-06-09 09:00-12:00 KRÄ 

 13:00-16:00 KRF 

2022-09-01 09:00-12:00 KRÄ 

 13:00-16:00 KRF 

2022-10-27 09.00-12:00 Gemensamt råd 

2022-12-06 09:00-12:00 KRÄ 

 13:00-16:00 KRF 

 

På sammanträdet uppmärksammas att det förekommer ett skrivfel i underlaget. Årtalet 

som finns angivet i listan över förslagen på sammanträdesdatum är 2021. Det korrigeras 

därför i protokollet till 2022 som förslaget och beslutet avser.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-09-09 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar 

  

att fastställa ovanstående sammanträdesdagar för 2022.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-10-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47  

Nämndernas representant informerar 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden  

Camilla Johansson (C) informerar om att det inom skolorna genomförs så kallade 

gurgeltester med anledning av covid-19. Detta för att komma åt och kartlägga smittan 

hos yngre barn. Det har även genomförts ett förmöte, avseende äldremässa 2022, 

tillsammans med verksamhetschefen, Simone Olofsson, för Folkets hus.  

I egenskap av ordförande för hälsopolitiska rådet visar Camilla Johansson (C) två 

filmer, en om livsberättargrupper och en om Uddevalla Open 2021. Detta är två projekt 

som beviljats medel från hälsopolitiska rådet.    

 

Kultur och fritidsnämnden  

Annelie Högberg (S) informerar att merparten av anläggningarna öppnat för 

allmänheten igen då restriktionerna släppts.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Jarmo Uusitalo (MP), meddelar att man på punkten information från kommunstyrelsen 

berört de stora projekten. Påminnelse från rådet framförs om att samhällsbyggnad ska 

informera fastigsägare inför vintern vad som gäller kring vinterväghållningen samt vilka 

skyldigheter fastighetsägarna respektive kommunen har.   

 

Socialnämnden  

Ordförande Stefan Skoglund (S) har inget mer att tillägga.  

 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen. 
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