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Sammanträde Kommunala rådet för äldre  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve eller distans via Teams kl. 09:00 tisdagen den 25 maj 

2021   
  
Ordförande Stefan Skoglund 
  
Sekreterare Kajsa Jansson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 

 
 

2.  Föregående mötesprotokoll 

 
 

3.  Dialog med kultur och fritid angående utredningen kring föreningsstöd 

och dialog om stöd med anledning av covid-19  

 

Paula Nyman och 

Carina Wiberg Borgh 

kl. 09:10-09:50   

4.  Samråd översiktsplan 2022  

 

Fika ca kl. 10:20-10:40 

Amanda Windeman 

kl. 09:50-10:20 

5.  Information från socialtjänsten 

 

Roger Granat  

kl. 10:40 

6.  Ärendebalanslista för kommunala rådet för äldre 2021 

Dnr KS 2021/00027  

 

7.  Svar på motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) 

och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn och 

hörselnedsättning 

Dnr KS 2021/00319  

Stefan Skoglund  

8.  Nämndernas representant informerar 
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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 som är hindrad att delta i sammanträdet samt om deltagande sker på plats 

eller distans ska anmäla detta till sekreteraren.  

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

hygienartiklar. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 
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Handläggare 

Administratör Kajsa Jansson 

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

 

Samråd för översiktsplan 2022 

Sammanfattning 

Ett förslag till ny översiktsplan har tagits fram, översiktsplan 2022 (ÖP2022), och 

förslaget har skickats ut på samråd till bland annat statliga myndigheter, kommunala 

bolag, förvaltningar och kommunala råden.  

 

Översiktsplan 2022 är framtagen för att vara en digital och interaktiv plan som består av 

två delar, en del med karta och en del med text.  

 

Kommunala råden har till den 15 augusti på sig att skicka in synpunkter. Då kommunala 

råden inte har sammanträde förrän 24 augusti föreslås rådets vice ordförande samla ihop 

representanternas synpunkter och skicka in dessa till 

kommunledningskontoret@uddevalla.se innan 15 augusti.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-06  

Följebrev för samråd om översiktsplan 2022  

Sändlista för samråd om översiktsplan 2022  

Förslag till beslut  

Kommunala rådet för äldre beslutar 

 

att vice ordförande får i uppdrag att skicka in pensionärsorganisationernas synpunkter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Kajsa Jansson 

Kommundirektör Administratör 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

 

 

mailto:kommunledningskontoret@uddevalla.se


 

 
 

 Följebrev 
 

1(2) 

2021-04-28 Dnr KS 2021/00159 

  

 

Handläggare 

Översiktsplanerare Amanda Windeman 

Telefon 0522- 69 61 41 
amanda.windeman@uddevalla.se 

 

 

Välkomna till Samråd för Översiktsplan 2022 
Ni bjuds härmed in till samråd för Uddevalla kommuns översiktsplan 2022.  

 

Samrådet pågår under perioden 3 maj-15 augusti 2021. 

 

Synpunkter skickas senast den 15 augusti 2021 till: kommunledningskontoret@uddevalla.se 

eller via post till: Kommunledningskontoret, Uddevalla kommun, Varvsvägen 1, 45181 

Uddevalla. Märk synpunkterna KS 2021/159. 

 

Den 28de april 2021 beslutade kommunstyrelsen att skicka ut Översiktsplan 2022 på samråd. 

 

Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram, Översiktsplan för 

Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022). 

Förslaget skickas nu ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala bolag, förvaltningar och 

politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige samt till grannkommuner, 

föreningar, näringsliv och medborgare.  

 

ÖP2022 är framtagen för att vara en digital och interaktiv plan och nås via en länk (se nedan) 

och består av två delar:   

1. Kartdelen, här finns karta och lagerhanterare med olika lager som kan tändas och 

släckas. Kartan har även en del funktioner som exempelvis: skriv ut, rita på kartan samt 

en sökfunktion.    

2. Textdelen, här finns text som innehåller introduktion till planen, kommunens 

ställningstaganden samt hur kommunen förhåller sig till exempelvis riksintressen.  

 

Vilka ställningstaganden som valts ut för att ingå i planen grundas på: 

 Plan- och Bygglagen (PBL), det som enligt lag måste redovisas i en översiktsplan. 

 Krav från Länsstyrelsen på vad som måste ingå för att de ska godkänna planen. 

 Kommunala initiativ, det är till exempel fastställt i färdplanen att vardagsliv ska vara ett 

fokusområde i planen (beslutat av Kommunstyrelsen). 

 

”För vidare läsning:” I vissa fall finns denna text i anslutning till ett kapitel. Här listas vilka 

ytterligare relevanta styrdokument som finns i kommunen och/eller vägledande dokument från 

exempelvis myndigheter. Genom att klicka på länken öppnas dokumentet i ett nytt fönster. 

Länkarna uppdateras kontinuerligt så att översiktsplanen alltid hänvisar till relevanta 

styrdokument. 

 

När du öppnar översiktsplanen via länken nedan kommer du få möjlighet att öppna flera korta 

videoavsnitt som hjälper dig komma igång med kartan. 

 

Klicka på Översiktsplan Uddevalla kommun Samrådsförslag för att komma till Översiktsplanen 

där text och karta är samlade. 

 

mailto:kommunledningskontoret@uddevalla.se
https://karta.uddevalla.se/oversiktsplan/
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Efter samrådet sammanställs alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse där kommunen 

svarar på inkomna synpunkter. Dessa hanteras separat eller samlas och redovisas med liknande 

synpunkter. Kommunen har sedan möjlighet att göra eventuella förändringar i planen innan den 

går ut för granskning. Därefter kan kommunfullmäktige ta beslut om att anta planen.  

 

 

Vid frågor kontakta: Amanda Windeman, Översiktsplanerare, Projektledare 

Telefon: 0522 69 61 41, E-post: amanda.windeman@uddevalla.se 

 

 

 

Vilka dokument som ingår i utskick 

- Följebrev 

- Sändlistan 

- Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Samråd – Hela den digitala översiktsplanen med 

kartor, texter och miljökonsekvensbeskrivning. (Ej bifogad fil i utskick - nås enligt länk ovan) 

 

 

 

mailto:amanda.windeman@uddevalla.se


Organisation Mejladress

Myndigheter vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Länsstyrelsen, de vidarebefodrar till myndigheterna nedan:

Försvarsmakten

Luftfartsverket

Post- och telestyrelsen

Skogsstyrelsen

Statens geotekniska institut

Svenska kraftnät

Trafikverket

Kommunala förvaltningar och bolag

Barn och unga barnutbildning@uddevalla.se;

Kultur och Fritid Kulturfritid@uddevalla.se;

Socialtjänsten Socialtjansten@uddevalla.se;

Samhällsbyggnad Samhallsbyggnad@uddevalla.se;

Uddevalla Vatten/ Västvatten AB nfo@vastvatten.se

Uddevalla Turism AB linda.gjerdrum@uddevalla.com 

Uddevalla Energi AB lena.olsson@uddevallaenergi.se

Uddevalla Hamnterminal AB Annika.Lofstrom@uddevalla-hamn.se 

Uddevalla Omnibus AB claes.barkebo@uddevalla-omnibus.se 

Näringslivsföreningar Uddevalla

Fastighetsägarna GFR info.gfr@fastighetsagarna.se

Uddevalla näringsliv alexander.rahm@uddevallanaringsliv.se

Företagarna uddevalla@foretagarna.se

Uddevalla centrumutveckling info@uddevallacentrum.se

LRF registrator@lrf.se

Svensk Handel info@svenskhandel.se

Grannkommuner

Trollhättan Stad trollhattans.stad@trollhattan.se

Lilla Edets Kommun kommunen@lillaedet.se

Stenungsunds Kommun kommun@stenungsund.se

Lysekils Kommun registrator@lysekil.se

Munkedals Kommun kommun@munkedal.se

Vänersborgs Kommun kommun@vanersborg.se

Färgelanda Kommun kommun@fargelanda.se

Orust Kommun kommun@orust.se

Politiska partier 

Socialdemokraterna paula.berger@uddevalla.se

Kristdemokraterna david.sahlsten@uddevalla.se

Moderaterna gosta.dahlberg@uddevalla.se

Centerpartiet elving.andersson@uddevalla.se

Vänsterpartiet david.hoglund-velasquez@uddevalla.se

Liberalera rolf.jonsson@uddevalla.se

Sverigedemokraterna martin.pettersson@uddevalla.se

Uddevalla partiet ann-charlott.gustafsson@uddevalla.se

Miljöpartiet jarmo.uusitalo@uddevalla.se
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Ungdomsfullmäktige andrea.kihl@uddevalla.se

Övriga

Västra götalandsregionen region@vgregion.se 

Uddevalla hembygdsförening uddevalla.hembygdsforening@telia.com

Bokenäsets hembygdsförening gunnar.olhsson@telia.com

Dragsmarks Hembygdsförening info@dragsmarkshembygdsforening.se

Forshälla hembygdsförening dramsvik225@hotmail.com

Ljungskileortens hembygdsföreningann.halldin@telia.com

Skredsvik- Herrestad- Högås hembygdsföreningbangen52@gmail.com

Lane- ryrs bygdegårdsförening torsten.kasebuane@live.se

Bokenäsets Framtid info@bokenaset.se

ÖK ide, ideburen sektor Lisa.Jonsson@sv.se

Småbrukare i väst ingerpm@hotmail.com

Ljungsskile samhällsförening info@ljungskile.se

Friluftsfrämjandet uddevalla@friluftsframjandet.se

Kommunalarådet för äldre KLK

Kommunalarådet för personer med funktionsnedsättninghso-uddevalla@home.se

Naturskyddsföreningen uddevalla@naturskyddsforeningen.se

Polismyndigheten registrator.vast@polisen.se

Villaägarnas riksförbund kaj.staleby@telia.com

Uddevalla hem info@uddevallahem.se

Gustafsbergsstiftelsen gunnar.klasson@gmail.com 

Fyrbodals kommunalförbund kansli@fyrbodal.se

Bohusläns museum info@bohuslansmuseum.se

Telia Sonera skanova-remisser-goteborg@skanova.se 

Vattenfall Eldistribution registratur.eldistribution@vattenfall.com  

Räddningstjänsteförbund mitt bohuslänraddningstjansten@mittbohuslan.se 

Destination Uddevalla info@destinationuddevalla.com
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Handläggare 

Administratör Kajsa Jansson 

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

 

Ärendebalanslista för kommunala rådet för äldre 2021 

Sammanfattning 

1. Kommunala rådet för äldre ska ha en dialog med kultur och fritid angående 

utredningen kring föreningsstöd samt dialog kring stöd med anledning av covid-

19. (Ta upp på majmötet)  

2. Ordningsvakternas befogenheter i centrum. (Se skriftligt svar från Peter Larsson 

om återkoppling på översänt protokollsutdrag)  

3. Vem är ansvarig för äldremässa? (Camilla Johansson (C) och Stefan Skoglund 

(S) återkopplar på majmötet).  

4. Motion om enkelt avhjälpta hinder. (Se skriftligt svar från samhällsbyggnad, 

motionen kommer tas upp under april eller maj för beslut).  

5. Det har varit en förstudie av området för nybyggnad av ett vård- och 

omsorgsboende på Hovhults knallar. Vad är statusen och håller tidplanen? (Ta 

upp på majmötet)  

6. Det har inkommit en manual från föreningen Uddevalla Open Parasport om 

tillgänglighet. (Manualen skickas ut i kallelsen endast för kännedom)   

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-06  

Förslag till beslut  

Kommunala rådet för äldre beslutar 

 

att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna.  

 

 

 
 



 
Från: Peter Larsson <peter.larsson@uddevalla.se>  
Skickat: den 12 april 2021 08:47 
Till: Kajsa Jansson <kajsa.jansson@uddevalla.se> 
Kopia: Björn Segelod <bjorn.segelod@uddevalla.se> 
Ämne: Sv: Fråga om protokollsutdrag från kommunala rådet för äldre 
 
Hej 
 
Detta föranleder inget särskilt uppdrag. Ordningsvakterna har uppdraget som innebär att 
upprätthålla allmän ordning (Ordningsstadga) 
 
Det innebär även att beivra cyklister på gågata. Med anledning av att rådet 
uppmärksammat  behovet har detta särskilt nu poängterats per dagens datum 
 
Detta mail kan utgöra återkoppling till rådet. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Peter Larsson 
Kommundirektör 
 



Från: Anna Djärv <anna.djarv@uddevalla.se>  
Skickat: den 8 mars 2021 14:15 
Till: Markus Hurtig <markus.hurtig@uddevalla.se> 
Ämne: Sv: Motion, enkelt avhjälpta hinder SBN 2019/878 
 
Hej! 
 
Vi har tidigare gått ut med att vi kommer ta upp det nu under våren; så under april eller maj 
nämnden. Tyvärr har jag ingen mer detaljerat svar. Troligtvis under maj-nämnden. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anna Djärv  
Trafikingenjör 
………………………………………. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla  
Tel: +46522698309 
 

mailto:anna.djarv@uddevalla.se
mailto:markus.hurtig@uddevalla.se
http://www.uddevalla.se/
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Handläggare 

Administratör Kajsa Jansson 

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

 

Svar på motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie 

Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer 

med syn och hörselnedsättning 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) inkom 

med en motion om att Uddevalla kommun ska införa särskilt stöd för personer med 

hörsel- och/eller synnedsättning.   

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-12 att remittera motionen till socialnämnden, 

kommunala rådet för äldre samt kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning. Under 2020 blev flera av kommunala rådens sammanträden 

inställda på grund av covid-19 och därför har inte ärendet hanterats tidigare.   

 

Socialnämnden beslutade 2020-03-18 att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 

När beslutet togs i socialnämnden yrkade bland annat motionären Martin Pettersson 

(SD) samt Stefan Skoglund (S) att som remissvar föreslå kommunfullmäktige bifalla 

motionen genom idéburet offentligt partnerskap, IOP, med brukarorganisationerna.       

 

Synskadades Riksförbund Uddevalla, SRF, skickade in ett initiativ, till socialnämnden, 

om samverkan kring stöd till syn- och hörselskadade. De har tillsammans med 

socialnämnden arbetat fram ett förslag på överenskommelse. Kommunstyrelsen 

beslutade 2021-04-28 att ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 

Synskadades Riksförbund Uddevalla med målet att ge invånare med syn- och 

hörselnedsättning stöd och träning.  

 

Syftet med motionen har genom kommunstyrelsens beslut, 2021-04-28, indirekt 

genomförts. 

 

Kommunala råden formulerar ett remissvar på motionen under sammanträdet 2021-05-

25.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-05-12.  

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-04-28 § 118, initiativ till idéburet offentligt 

partnerskap mellan Synskadades Riksförbund Uddevalla och Uddevalla kommun. 

Förslag till överenskommelse om IOP mellan Synskadades Riksförbund Uddevalla och 

Uddevalla kommun. 
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Socialnämndens protokollsutdrag 2021-03-17 § 44 Överenskommelse om idéburet 

offentligt partnerskap mellan SRF Uddevalla och Uddevalla kommun.  

Socialnämndens protokollsutdrag 2020-03-18 § 36, motion från Martin Pettersson (SD), 

Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn 

och hörselnedsättning.  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-02-12 § 60, motion från Martin Pettersson 

(SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med 

syn och hörselnedsättning. 

Motion från Martin Pettersson (SD) Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson 

(SD) om stöd till personer med syn och hörselnedsättning. 

 

Förslag till beslut  

Kommunala rådet för äldre beslutar 

 

att anse motionen besvarad då syftet med motionen har genom kommunstyrelsens 

beslut, 2021-04-28, indirekt genomförts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Kajsa Jansson 

Kommundirektör Administratör 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Kommunstyrelsen  



2020-02-10

,:i:"i-::.'¡ ,i 'i ;,1¡,'.,,;:

Motion om stöd till personer med syn- octýeller hörselnedsättning.

Om syn- och/eller hörsel försämras leder detta ofta till en stor och svår omställningsprocess för den
som drabbas' Personer med sådana nedsättningar blir ofta mer isolerade än andra i samma ålder.
Detta leder till ett ofrivilligt mer passivt liv, som vi vet innebär ökad risk för sämre hälsa och därmed i
förlängningen också till högre kostnader för kommunens hemtjänst.

I många kommuner i landet finns en syn- och hörselinstruktör som ger råd och utreder behov av
anpassningar i hemmiljöry motiverar individer till aktivt deltagande i samhället, tränar dagliga sysslor
i och omkring hemmet och användandet och skötseln av syn- och hörselhjälpmedel.

Med stöd från dessa instruktörer kan fler människor fortsätta att leva självständigt både i hemmet och
i samhället. Detta ger förhöjd självsäkerhet och kontroll över vardagery trygghet och säkerhet, vilket
Ieder till ökad livskvalitet med större möjligheter att delta och vara aktiv i samhället. Uddevalla har
haft en omnämnd tjänst i många år, men den försvann i samband med denna persons pensionering.

Sverigedemokraterna vill absolut inte bidra till att försämra livsvillkoren för nämnda, synnerligen
utsatta, gruPper utan tvärtom tillförsäkra dem inte bara möjligheten utan också rätten till viktig social
samvaro, till sociala kontakter och att av egen förmåga kunna tillgodogöra sig information och
förströelse genom radio, TV och andra medier.

Västra Götalandsregionen har för sin del en syn- och hörselcentral i Vänersborg, vilka dock primärt
enbart tillhandahåller tekniska hjälpmedel och hörapparater och detta efter tidsbokning.
Således är detta knappast ett alternativ för behövande vars behov ofta är av enklare beskaffenhet och
dessutom utgörs patientgrupperna oftast av äldre med både begränsad mobilitet och nedsatt hälsa
utöver små möjligheter att med egna färdmedel ta sig till dessa centraler.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

att Uddevalla kommun återinför uppdraget att ge adekvat stöd och hjälp till medborgare med syn-
och/eller hörselnedsättning.

U 2020-02-10

Pettersson (SD) Antonsson (SD)

Stefan Eliasson (SD)
Ledamot

Gruppledare



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 60 Dnr KS 2020/00138  

Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) 
och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn och 
hörselnedsättning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att remittera motionen till socialnämnden, det kommunala rådet för äldre samt det 

kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning.  

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-02-17 av 

Elving Andersson (C), Ingela Ruthner (M) och Paula Berger (S) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-17 

Sebastian Johansson  

 

Skickat 2020-02-19 till 

Socialnämnden 

Kommunala rådet för äldre 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 Dnr SN 2020/00058  

Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) 
och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn- och 
hörselnedsättning 

Sammanfattning 

En motion till kommunfullmäktige från Sverigedemokraterna föreslår att Uddevalla 

kommun inför särskilt stöd för personer med hörsel och/eller synnedsättning. Kommun-

fullmäktige har beslutat att remittera motionen till socialnämnden, det kommunala rådet 

för äldre och kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning. 

 

Socialnämnden anser i sitt remissvar till kommunfullmäktige att motionen om att införa 

särskilda insatser för hörsel/synnedsatta ska avslås. Stöd och hjälp kan erhållas genom 

ansökan om biståndsbedömd hemtjänst eller kontakt med hörsel och syncentral inom 

VGR.   

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 20-02-21. 

Arbetsutskottets protokollsutdrag 2020-03-04 § 12 Motion från Martin Pettersson (SD), 

Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med syn- 

och hörselnedsättning. 

Motion från Martin Pettersson (SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson 

(SD) om stöd till personer med syn- och hörselnedsättning 2020-02-10. 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 20-02-12 § 60 Motion från Martin Pettersson 

(SD), Rose-Marie Antonsson (SD) och Stefan Eliasson (SD) om stöd till personer med 

syn- och hörselnedsättning.  

Yrkanden 

Rose-Marie Antonsson (SD) och Martin Pettersson (SD) yrkar bifall till motionen. 

Stefan Skoglund (S) yrkar att som remissvar föreslå kommunalfullmäktige bifalla 

motionen genom idéburet offentligt partnerskap, IOP, med brukarorganisationerna. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer först proposition på förslaget i handlingarna mot Rose-Marie 

Antonssons (SD) och Martin Petterssons (SD) bifallsyrkande och finner att 

socialnämnden beslutar enligt förslaget i handlingarna. 

Ordföranden ställer därefter proposition på förslag i handlingarna mot Stefan Skoglunds 

(S) yrkande och finner att socialnämnden beslutar enligt förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

  

att som remissvar föreslå att kommunfullmäktige avslår motionen om att införa särskild 

insats till hörsel/synnedsatta och hänvisa till att stöd och hjälp finns inom existerande 

verksamheter. 

  

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Socialnämnden 

 

2020-03-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 forts. 

Reservation 

Rose-Marie Antonsson (SD) och Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för eget yrkande. 

 

Stefan Skoglund (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar 

en skriftlig reservation från (S)-gruppen i socialnämnden enligt följande: 

 

Alla politiska partier pratar om att man vill stärka samverkan med idéburen sektor och 

här har vi en möjlighet. Det finns även 5 miljoner kronor avsatta i budgeten, för 

idéburna offentliga partnerskap (IOP). Brukarorganisationerna har kompetens, lokaler, 

och nära kontakt med de grupper som behöver stöd och har visat intresse av att 

samverka. Att samverka mer med brukarorganisationerna som stöder målgrupperna är 

en vinn vinn situation. 

 

Man skulle även i samband med detta kunna diskutera andra frågor som 

brukarorganisationerna skulle kunna ha intresse utav i partnerskap med kommunen. 

Exempelvis skulle de kunna hjälpa till i prioriteringen utav ”enkelt avhjälpta hinder” 

där de framfört synpunkter på hur kommunen prioriterat när de kartlagt 

tillgängligheten i kommunen. 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Charlotte Larsson 

 

Justerat 2020-03-25 

Ann-Charlott Gustafsson, Raymond Wälsjö 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-03-26 intygar 

Charlotte Larsson 

 

Skickat 2020-03-27 

Kommunfullmäktige 



Protokoll 
Socialnämnden 

2021-03-17 

§ 44 Dnr SN 2021/00050 

Överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap mellan 
Synskadades Riksförbund, SRF, Uddevalla och Uddevalla 
kommun 
Sammanfattning 

Ett initiativ om samverkan har inkommit från föreningen Synskadades Riksförbund, 
SRF, Uddevalla om samverkan kring stöd till syn- och hörselskadade i kommunen. 
Socialnämnden är berörd nämnd och har tillsammans med initiativtagaren arbetat fram 
ett förslag till överenskommelse. 

SRF Uddevallas verksamhet är ett viktigt komplement till kommunens verksamheter. 
Socialnämnden har fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och 
att träffa fler överenskommelser om ideburet offentligt partnerskap. En övergripande 
strategi är också att verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt 
gemensamt förebyggande arbete. Socialnämnden har också strategin om att motverka 
ensamhet och skapa trygghet. Initiativet är i linje med socialnämndens vilja. 

Överenskommelsen om ideburet offentligt partnerskap föreslås med SRF Uddevalla 
med målet om att ge invånare med syn- och hörselnedsättning stöd och träning för att 
kunna leva ett självständigt liv i hemmet, närmiljön och samhället. Överenskommelsen 
innehåller olika insatser med syftet att nå den gemensamma målsättningen för 
målgruppen. 

Enligt kommunens gällande handläggningsordning av initiativ till Ideburna Offentliga 
Partnerskap ska berörd nämnd skriva fram ärendet för beslut om att gå vidare med 
partnerskapet i sin nämnd. Därefter ska beredning ske i arbetsmarknads- och 
integrationsutskottet inför slutligt beslut i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2021-03-05. 
Överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap mellan Synskadades riksförbund 
Uddevalla och Uddevalla kommun. 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

att föreslå arbetsmarknads- och integrationsutskottet att föreslå Kommunstyrelsen att 
ingå överenskommelse om ideburet offentligt partnerskap med föreningen Synskadades 
Riksförbund Uddevalla med målet att ge invånare med syn- och hörselnedsättning stöd 
och träning för att kunna leva ett självständigt liv i hemmet, närmiljön och samhället, 
samt 

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Vid protokollet 
Charlotte Larsson 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



§ 44 forts 

Justerat 2021-03-17 
Stefan Skoglund, Camilla Josefsson 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-03-18 intygar 
Charlotte Larsson 

Skickat 2021-03-18 
Föreningen Synskadades Riksförbund Uddevalla 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottet 
Kommunstyrelsen 
Avdelningschef Marion Vaem 
Utvecklare Asa Jarhag Håkansson 

Justerandes signatur 

Protokoll 
Socialnämnden 

2021-03-17 

Utdragsbestyrkande 



     Dnr: SN 2021/50 

 

 

 

 

Överenskommelse om Idéburet Offentligt 

Partnerskap  

mellan Synskadades Riksförbund, SRF, Uddevalla 

och Uddevalla kommun 
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1. Bakgrundsförutsättningar för överenskommelsen 
I Uddevallas Överenskommelse, ÖK Idé, möts idéburen sektor och kommunen som 

jämbördiga parter med olika roller. Tillsammans kan vi lyfta varandras kompetens och arbeta 

för bättre välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Uddevalla.  

  

De idéburna organisationerna är en viktig resurs för Uddevalla som plats att bo och leva på. 

Genom att vara en utvecklingskraft, en röst i det offentliga rummet, en skolning i demokrati, 

aktivitetssamordnare och skapare av gemenskap och mening för många människor bildar de 

en social plattform. Kommunen och idéburna sektorn har olika utgångspunkter och 

förutsättningar.   

 

Synskadades Riksförbund Uddevalla, SRF, har inkommit med ett initiativ till Uddevalla 

kommun kring förslag på samverkan kring den verksamhet de bedriver. SRF är en 

partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tar avstånd från alla former av 

diskriminering och som präglas av öppenhet och demokrati. SRF vill också skapa social 

gemenskap och stödja människor, så att alla kan leva ett aktivt och socialt liv. 

 

SRF:s avsikt med denna samverkan är att utveckla stödet till syn- och hörselskadade i 

kommunen. SRF som organisation kan stötta i arbetet med att ge invånare stöd och träning för 

att klara mer i hemmet, närmiljön och ute i samhället. 

 

Initiativet kring samverkan är ett viktigt komplement till kommunens verksamhet. Samverkan 

är bra för både målgruppen och kommunen. Målgruppen är växande i takt med en längre 

livslängd. Antalet personer över 80 år förväntas öka mycket den kommande 10-årsperioden. 

När samhället ställer högre krav på individen måste vi tillsammans ge personer med syn- och 

hörselnedsättning förutsättningar för att delta i samhället. Att arbeta förebyggande är ett 

långsiktigt arbete som bör sträcka sig flera år framåt. SRF är redo att starta upp 

överenskommen verksamhet.  

 

Ett IOP-avtal är en samverkansmodell mitt emellan normerade bidrag och upphandling som 

innebär att den idéburna organisationen kan initiera ett förslag till att bidra till 

samhällsutvecklingen på ett mer konkret sätt än vad bidragen ger utrymme för, men som inte 

bygger på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt.  

2. Värdegrund 
ÖK Idé består av gemensamt överenskomna spelregler och åtaganden som underlättar 

samverkan och skapar ett gott samarbetsklimat. Partnerskapet bygger på respekt för varandras 

olika förutsättningar, öppenhet och dialog som karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet 

och förståelse,  

  

Överenskommelsen vilar på varsam och respektfull hantering av de offentliga medel som 

möjliggör verksamheten. Parternas samarbete ska kännetecknas av öppenhet, prestigelöshet 

och gemensamt lärande i syfte att kontinuerligt utveckla verksamheten och dess 

arbetsmetoder.  

3. Parter i överenskommelsen 
Offentlig sektor: Uddevalla kommun, Socialnämnden   

Besöksadress: Varvsvägen 1, Uddevalla   



Postadress: Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla   

Organisationsnummer: 212000–1397    
   

Idéburen sektor: SRF Uddevalla 

Besöksadress: Kapellevägen 1A, 451 44 Uddevalla 

Organisationsnummer: 858501–0112 

4. Bakgrund 
Socialnämnden har fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och att 

träffa fler överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap. En övergripande strategi är 

också att verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt gemensamt 

förebyggande arbete. Socialnämnden har också strategin om att motverka ensamhet och skapa 

trygghet. Initiativet är i linje med socialnämndens vilja. 

5. Mål med verksamheten 
Målet med verksamheten är att ge invånare med syn- och hörselnedsättning stöd och träning 

för att kunna leva ett självständigt liv i hemmet, närmiljön och samhället. Med rätt stöd kan 

fler kommuninvånare bevara sin självständighet och undvika isolering och ohälsa. 

 

Arbetet ska ske på ett sätt som skjuter upp behov i målgruppen och/eller gör så de klarar sig 

mer själva. Stödet till syn- och hörselskadade i kommunen ska utvecklas.  

 

5.1. Målgrupp  
Målgruppen för denna IOP-överenskommelse är alla som har en syn- och/eller 

hörselnedsättning i Uddevalla.  

6. Överenskommen verksamhet 
SRF Uddevallas uppgift är att ge råd om anpassningar i hemmiljön, motivera individen till 

aktivt deltagande i samhället, träna dagliga sysslor i och omkring hemmet och att träna 

användande och skötsel av syn- och hörselhjälpmedel. Förutom ovanstående kan också 

följande insatser bli aktuella: 

 

 Utbildning till socialtjänstens medarbetare via syn- och hörselombud 

 Vägledning/guidning 

 Nätverkande 

7. Tillgänglighet/öppethållande 
SRF Uddevalla planerar att arbeta med den överenskomna verksamheten med utgångspunkt 

från föreningslokalen i Uddevalla. En syn- och hörselinstruktör kommer att ha telefontid efter 

överenskommelse för att sedan besöka de personer som önskar hembesök. Möjligheten finns 

också att samla grupper i föreningslokalen för informationstillfällen och dylikt. 

8. Organisation för partnerskap 
8.1.Styrgrupp 
Verksamheten leds av en styrgrupp, där båda parter är representerade med företrädare som har 

mandat att fatta beslut av strategisk karaktär. Uddevalla kommun representeras i styrgruppen 

av sektionschef inom avdelningen för social omsorg. SRF är sammankallande av styrgruppen 

och ansvarig för dokumentation från styrgruppens möten.  



 

Styrgruppen ansvarar för att målsättning och syfte följs. Styrgruppen träffas minst två gånger 

per år, i februari och i september. Styrgruppens möten syftar till att följa upp verksamheten på 

strategisk nivå och tillse att de förutsättningar och villkor som finns i överenskommelsen 

uppfylls.     

  

Samarbetet och kommunikationen mellan parterna ska präglas av öppenhet och prestigelöshet. 

Mellan styrgruppsmötena kan parterna kommunicera, i för verksamheten praktiska frågor.   

  

Styrgruppsarbetet ska i första hand präglas av gemensamt lärande i syfte att nå avsedda 

mål i IOP-överenskommelsen. Därför blir formerna för hur uppföljning av verksamheten sker, 

samt hur de korrigeringar som eventuellt behöver göras går till, extra viktiga att fokusera på.  

 

8.2. Arbetsgrupp för samordning 
Arbetsgruppen består av representanter från SRF Uddevalla och socialtjänsten. Arbetsgruppen 

ska tillsammans identifiera behov och utmaningar utifrån överenskommen verksamhet samt 

göra gemensamma eller kompletterande satsningar. SRF Uddevalla blir sammankallande för 

arbetsgruppen. Det innebär att arbetsgruppen ska hitta former för samarbetet och 

överenskommen verksamhet samt metoder/rutiner för att nå målsättningen. 

 

8.3. Uppföljning 
Uppföljning görs på individnivå kontinuerligt. Uppstartsfasen är cirka ett halvår och första 

uppföljningen sker efter ett år.  

 

Utöver styrgruppsmötena följs verksamheten upp genom en skriftlig verksamhetsrapport. 

Verksamhetsrapporten ska innehålla beskrivning av verksamhet och aktiviteter, med koppling 

till överenskommen verksamhet, antal aktiviteter samt deltagare. Rapporten gäller för året 

innan. SRF Uddevalla ska inkomma med verksamhetsrapporten till socialnämnden i 

Uddevalla senast sista januari.   

9. Ekonomi 
Kommunen, socialnämnden, delfinansierar SRF Uddevallas verksamhet med 200 000 kr per 

år. 

10. Period för överenskommelsen samt uppsägningstid 
Överenskommelsen gäller från och med 2021-04-01 till och med 2023-03-31 med möjlighet 

till 1 års förlängning om båda parter är överens om detta.  

 

Beslut om förlängning av överenskommelsen ska fattas av socialnämnden efter initiativ från 

parterna minst tre (3) månader innan överenskommelsen löper ut.   

  

Om part vill säga upp överenskommelsen i förtid gäller tre (3) månaders uppsägningstid. 

Besked om uppsägning i förtid ska meddelas skriftligen till den andra parten   

11. Avvikelser, ändringar och tillägg 
Denna överenskommelse bygger på gemensamt förtroende, vilket innebär att om väsentliga 

avvikelser från överenskommelsen sker, har båda parter ansvar att kalla till styrgruppsmöte 

för att tillsammans hantera avvikelsen. Väsentliga avvikelser ska alltså inte meddelas enbart 

via verksamhetsrapporten, utan ska ha kommunicerats via samtal.   



  

Alla ändringar och tillägg till exempel bilagor i denna överenskommelse ska, för att vara 

giltiga, vara skriftligen och undertecknade av båda parter.  

12. Omförhandling, hävningsrätt och tvist 
Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog. Styrgruppen ansvarar för att 

dialog och omförhandling sker om part begär det, eller om det på annat sätt är påkallat.   

  

Båda parter kan påkalla omförhandling av förutsättningar och villkor i denna 

överenskommelse. Om betydande avvikelser från överenskommelsen eller budget sker ska 

parterna, innan förändringarna genomförs, föra en dialog på styrgruppsmöte för godkännande 

av eventuella ändringar. Båda parter ska medverka i ett samtal om överenskommelsen kan 

fortsätta.   

  

Part kan häva denna överenskommelse om den andra parten inte fullföljer sina åtaganden 

samt att inte rättelse sker utan dröjsmål.  

  

Vid händelse av att överenskommelsen hävs, får huvudmännen reglera verksamheten så 

att båda parter går skadeslösa ur överenskommelsen.    

13. Återbetalningsskyldighet 
Skulle medel inte användas för avsett ändamål eller på annat sätt användas felaktigt har 

kommunen rätt att helt eller delvis begära att medel återbetalas.    

 

 

Underskrift 

 

Denna överenskommelse är upprättat i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt 

original.   

 

  

Datum _________________________         Datum __________________________  

  

 

 

För SRF Uddevalla          För Uddevalla kommun  

 

 

  

_______________________________         ________________________________  

   



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 118 Dnr KS 2020/00532  

Initiativ till Idéburet Offentligt partnerskap mellan Synskadades 
Riksförbund Uddevalla och Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Ett initiativ om samverkan har inkommit från föreningen Synskadades Riksförbund, 

SRF Uddevalla, om samverkan kring stöd till syn- och hörselskadade i kommunen.  

  

Socialnämnden är berörd nämnd och har tillsammans med initiativtagaren arbetat fram 

ett förslag till överenskommelse. SRF Uddevallas verksamhet är ett viktigt komplement 

till kommunens verksamheter. Socialnämnden har fått i uppdrag att arbeta för ökad 

samverkan med civilsamhället och att träffa fler överenskommelser om idéburet 

offentligt partnerskap. En övergripande strategi är också att verka för ökad livskvalitet 

genom god, värdig vård och omsorg samt gemensamt förebyggande arbete. 

Socialnämnden har också strategin om att motverka ensamhet och skapa trygghet. 

  

Överenskommelsen om idéburet offentligt partnerskap föreslås med SRF Uddevalla 

med målet om att ge invånare med syn- och hörselnedsättning stöd och träning för att 

kunna leva ett självständigt liv i hemmet, närmiljön och samhället. Överenskommelsen 

innehåller olika insatser med syftet att nå den gemensamma målsättningen för 

målgruppen. Överenskommelsen gäller samverkan mellan socialförvaltningen och 

Synskadades Riksförbund Uddevalla och verksamhet utifrån överenskommelsen 

kommer att delfinansieras av socialnämnden med 200 tkr/år under två år med möjlighet 

till ett års förlängning.  

  

Enligt kommunens gällande handläggningsordning av initiativ till Idéburna Offentliga 

Partnerskap ska berörd nämnd skriva fram ärendet för beslut om att gå vidare med 

partnerskapet i sin nämnd. Därefter ska beredning ske i arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet inför slutligt beslut i kommunstyrelsen. 2021-03-17 beslutade 

Socialnämnden att föreslå arbetsmarknads- och integrationsutskottet att föreslå 

Kommunstyrelsen att ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med 

föreningen Synskadades Riksförbund Uddevalla.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll, 2021-04-06 § 29 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-03-29. 

Socialnämndens protokoll 2021-03-17 § 44. 

Socialtjänsteskens tjänsteskrivelse 2021-03-05. 

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan Synskadades riksförbund 

Uddevalla och Uddevalla kommun. 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-04-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 118 

 

Yrkanden 
Martin Pettersson (SD): Bifall till förslaget i handlingarna. 

 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

  

att Uddevalla kommun ska ingå överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap 

med föreningen Synskadades Riksförbund Uddevalla med målet att ge invånare med 

syn- och hörselnedsättning stöd och träning för att kunna leva ett självständigt liv i 

hemmet, närmiljön och samhället.  

 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-04-30 

Ingemar Samuelsson (S), Niklas Moe (M)   

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-30 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 

Socialnämnden  

Synskadades Riksförbund Uddevalla  
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