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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
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Underskrift ………………………………………… 
 Kajsa Jansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-12-16  
 

 
Sammanträde Kommunala rådet för äldre  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve samt distans via Teams, kl. 09:00-12:15 med 

ajournering 10:11-10:32 
  
Ledamöter Stefan Skoglund (S), Ordförande, deltar på plats 

Camilla Johansson (C), deltar på plats 

Anibal Rojas Jorquera (KD), deltar på plats 

Annelie Högberg (S), deltar på plats 

Anna-Lena Heydar (S), deltar på distans §§ 48-54 

Jarmo Uusitalo (MP), deltar på plats 

Kent Andreasson (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 

Inger Samré, Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund, deltar på 

distans 

Ove Claesson, Sveriges Pensionärsförbund Viken, deltar på plats 

Lisbeth Amnerud Hansson, Södertullskyrkans riksförbundet Pensionärs 

Gemenskap, deltar på plats 

Willy Magnusson, Sveriges Pensionärsförbund Hafsten, deltar på plats 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-12-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  
  
Övriga Simone Olofsson, verksamhetschef Folkets Hus i Uddevalla, deltar på 

plats §§ 48–50  

Björn Segelod, enhetschef kommunledningskontoret, deltar på distans §§ 

48-56 

Roger Granat, socialchef socialtjänsten, deltar på distans § 52 

Sven Andersson, strateg kommunledningskontoret, deltar på distans § 54 

Kajsa Jansson, administratör kommunledningskontoret, deltar på plats 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-12-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48  

Upprop samt val av justerare 

Sammanfattning 

Ordförande hälsar välkommen, upprop förrättas och justerare utses. 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre beslutar  

 

att utse Lisebeth Amnerud Hansson till justerare. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-12-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 49  

Föregående mötesprotokoll 

Sammanfattning 

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-12-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50  

Dialog om äldremässa 2022 

Sammanfattning 

Simone Olofsson, verksamhetschef på Folkets Hus i Uddevalla, presenterar en idéskiss. 

Idéskissen har tagits fram utifrån förmötet som genomförts med representanter från 

kommunala rådet för äldre för ett genomförande av äldremässa 2022 och har en dialog 

med rådet.  

 

Målgruppen för äldremässan, även kallad seniormässa, är den pigga senioren och fokus 

på den person som är mitt i livet. På mässan kommer det vara olika teman i form av 

olika utställare. Teman kan exempelvis vara hälsa, samhälle samt fritid och utifrån det 

ha utställare inom hälsokost, bank, pensionärsföreningar. Datum för mässan är planerad 

den 1 oktober 2022, kl. 10-14 i Folkets Hus.  

 

Camilla Johansson (C), påtalar att om Hälsopolitiska rådet eventuellt ska vara med i 

finansieringen behöver en formell ansökan skickas in under januari till rådet för att den 

ska hinna behandlas.  

 

Respektive förening, i kommunala rådet för äldre, tar med sig informationen från 

dagens sammanträde samt bildspel till sina föreningar och förankrar idén och sprider 

information.  

 

Ordförande tackar för informationen.  

Beslut 

Kommunala rådet för äldre beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-12-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51  

Information om trygghetsskapande åtgärder i centrum 

Sammanfattning 

Björn Segelod, enhetschef på kommunledningskontoret, ger information om 

trygghetsskapande åtgärder i bland annat centrum.  

 

LOV 3 området, § 3 lagen om ordningsvakter (LOV), i centrum har hittills fungerar bra. 

Uddevalla kommun ansökte om ett större område än tidigare och då det fanns ett behov 

hos kultur och fritidsnämnden som hade bland annat en del arrangemang i trappan vid 

Hasselbacken. Uddevalla kommun har ansökt om ett nytt område som är vid Dalabergs 

centrum.  

 

Majoriteten har fördelat mer pengar till säkerhet och trygghet vilket möjliggör 

förändringar och förbättringar i centrum. Det kommer bland annat vara växlande 

bevakningstider, utökning av dagar och inriktning på tider då flest brott begås. Det 

kommer göras en undersökning kring ordningsvakterna i centrum där frågorna bland 

annat kommer gå ut till butiksägare vilket det inte gjort tidigare.  

 

Det har köpts in ett nytt system för brottsrapportering, Embrace safety. Systemet 

kommer möjliggöra effektivare brottsförebyggande arbete då systemet får fram 

”hotspots”. Rapportering i systemet kommer ske snabbt, effektivt och kan skötas från 

mobilen.  

 

Ordförande tackar för informationen.  

Beslut 

Kommunala rådet för äldre beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-12-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52  

Information från socialtjänsten 

Sammanfattning 

Roger Granat, socialchef på socialtjänsten, ger information om covid-19, vaccination 

och svarar på frågor från ärendebalanslistan, se § 53.   

 

Inom socialtjänsten är läget ansträngt med anledning av vaccinationskrav, covid-19 och 

förkylningar med mera. Socialtjänsten tog nyligen beslut om vaccinationskrav för 

personal, detta för att skydda brukare och de äldre, vilket medfört ett ansträngt läge med 

bemanningen. Ett sätt att klara bemanningen kan vara snabbtester. Socialtjänsten håller 

även på med en rekrytering av cirka 75 undersköterskor.  

 

Ordförande tackar för informationen.  

Beslut 

Kommunala rådet för äldre beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-12-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 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 2021-12-16: Dialog om äldremässa 2022, även kallad seniormässa, 

genomförs på sammanträdet 2021-12-16 med Simone Olofsson, verksamhetschef 

på Folkets Hus i Uddevalla. Se § 50 för information.  

 

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

Svar 2021-12-16: Samhällsbyggnadsnämndens representanter i rådet väntar in 

återkoppling från samhällsbyggnadsförvaltningen och återkommer i frågan. Se 

§ 56 för information.  

 

4. Hur ser Uddevallas ”Kollektivtrafikplan” ut?  

Svar 2021-12-16: Sven Andersson, strateg på kommunledningskontoret, 

informerar om Uddevalla kommuns kollektivtrafikplan på sammanträdet 2021-

12-16. Se § 54 för information.   

 

5. Önskas information från Eva Tholin, syn- och hörselinstruktör. (Punkten utgår 

på sammanträde 2021-12-16. Planeras att tas upp på nästkommande 

sammanträde).  

 

6. Frågor om trygghetsboenden:  

-Vad/hur definieras ett trygghetsboende i Uddevalla kommun? 

-Finns det privata trygghetsboenden i Uddevalla kommun?  

Svar 2021-12-16: Finns olika definitioner av trygghetsboende och kan variera 

mellan kommunerna. I ett trygghetsboende ska det bo minst en person som är 70 

år, finnas gemensamhetslokal och någon typ av aktivitetssamordnare. Det finns 

privata trygghetsboenden i Uddevalla. Hyresvärdarna är Riksbyggen, 

Uddevallahem och HSB.  

 

7. Har alla äldreboenden, oavsett kommunala eller privata "reservkraft" ifall elen 

försvinner. Om reservkraft finns, hur ofta kontrolleras detta att det fungerar?  

Svar 2021-12-16: Det finns reservkraft. Samhällsbyggnadsförvaltningen har 

mobila reservkraftaggregat som kan köras ut till olika boenden. Om det blir 

någon extra ordinär händelse finns även bland annat extra tillagningskök, 

akutläkemedelsförråd, extra sängplatser och skyddsutrustning.  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-12-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 53 

 

8. Frågor om äldreomsorgslyftet:  

-Äldreomsorgslyftet 2020. Hur mycket erhöll/sökte Uddevalla kommun i bidrag 

för detta? Användes hela bidraget? Om inte, har detta återbetalats?  

-Hur många utbildade sig till undersköterska respektive vårdbiträde 2020?  

-Förekom någon annan form av utbildning inom ramen för äldreomsorgslyftet 

2020?  

-Erhöll/sökte någon privat aktör bidrag för detta 2020?  

-Äldreomsorgslyftet 2021. Hur mycket erhöll/sökte Uddevalla kommun i bidrag 

för detta? Användes hela bidraget? Om inte, har detta återbetalats?  

-Hur många utbildade sig till undersköterska respektive vårdbiträde 2021? 

-Förekom det någon annan form av utbildning inom ramen för 

äldreomsorgslyftet 2021?  

-Erhöll/sökte någon privat aktör bidrag för detta 2021?  

Svar 2021-12-16: Under 2020 erhöll Uddevalla kommun 2.8 mkr, återbetalade 

1.8 mkr och 15 utbildade sig. Det förkom ingen annan utbildning inom ramen 

för äldreomsorgslyftet under 2020 och 2021. Roger Granat, socialchef, tror att 

det fanns privata aktörer som erhöll och sökte bidrag för äldreomsorgslyftet 

under 2020 och 2021. Under 2021 erhöll Uddevalla kommun 19.7 mkr, 

återbetalade 9.7 mkr och 35 utbildade sig.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-03 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre beslutar  

 

att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-12-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 54  

Information om Uddevallas kollektivtrafikplan 

Sammanfattning 

Sven Andersson, strateg på kommunledningskontoret, informerar om Uddevalla 

kommuns kollektivtrafikplan som är fastställd av kollektivtrafiknämnden och 

kommunfullmäktige i Uddevalla.  

 

Syftet med kollektivtrafikplanen är långsiktighet i tänket kring kollektivtrafik. Regionen 

har pekat ut prioriterade stråk samt pendlingsnav och dessa fungerar som noder för 

närliggande områden. Utgångspunkten för kollektivtrafikplanen är styrande dokument 

från både region och Uddevalla kommun. Målet med kollektivtrafikplanen är att; stödja 

samarbetet så att stadsutvecklingen och kollektivtrafikens utveckling går hand i hand för 

att möjliggöra en attraktiv kollektivtrafik i staden, beskriva en framtida övergripande 

trafikeringsstruktur och principer i bussnätet samt identifiera viktiga länkar och stråk. 

Mål-året för kollektivtrafikplanen är 2030.  

 

Västtrafik kommer påbörja arbetet med att ta fram en handlingsplan med konkreta 

åtgärder för att nå kollektivtrafikplanens mål. Sven Andersson, strateg på 

kommunledningskontoret, ska framföra till Västtrafik att kommunala rådet för äldre 

finns som remissorgan för handlingsplanen.  

 

Ordförande tackar för informationen.  

 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre beslutar  

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-12-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 55  

Information från syn- och hörselinstruktör  

Sammanfattning 

Punkten utgår från dagens sammanträde. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-12-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 56  

Nämndernas representant informerar 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Jarmo Uusitalo (MP), redogör för frågan angående övergångsställe på Packhusgatan 

mellan Tjärhovsgatan-Biostaden. Samhällsbyggnadsnämnden har hanterat två 

medborgarförslag som liknar kommunala rådet för äldres fråga. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansåg att det var lite trafik och låga hastigheter vilket 

gjorde att medborgarförslagen avslogs. Några ledamöter i nämnden lade till en 

protokollsanteckning om en analys av tillgängligheten för oskyddade trafikanter i hela 

södra Uddevalla med avseende på gångstråk eftersom området har haft en kraftig 

utbyggnad under senare år. 

Frågan som kommunala rådet för äldre lyfter är ett nytt övergångsställe på en annan 

plats än medborgarförslagen som samhällsbyggnadsnämnden hanterat.  

 

Samhällsbyggnadsnämndens representanter i rådet väntar in återkoppling från 

samhällsbyggnadsförvaltningen och återkommer i frågan.  

 

Barn och utbildningsnämnden  

Camilla Johansson (C), inget nytt från barn och utbildningsnämnden.  

 

Kultur och fritidsnämnden  

Annelie Högberg (S), informerar om att det finns möjlighet att läsa tidningar gratis hos 

stadsbiblioteket, till exempel Bohusläningen. Det går både att läsa den på plats i 

stadsbiblioteket och digitalt. Sekreteraren kompletterar med information vid utskick av 

protokollet.  

Kultur och fritidsnämnden arbetar med föreningsstödet och arbetet är förlängt. Beslut 

om nya regler förväntas tas i oktober 2022. Ambitionen är att nämnden ska vara enig 

vid beslut, detta för att undvika att de ändras vid ny mandatperiod. 

  

Kent Andreasson (UP), meddelar att kultur och fritidsnämnden tagit beslut om 

ekonomiskt stöd med anledning av corona till en del olika föreningar. Av 40 föreningar 

som sökt har 37 beviljats medel.  

 

Socialnämnden  

Ordförande Stefan Skoglund (S), informerar att socialnämnden reviderat riktlinjerna för 

hemtjänst med anledning av anhörigvård.  

 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre beslutar  

 

att notera informationen. 
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