
 

  
Utses att justera Sirpa Johansson 
  Paragrafer §§ 45-51 
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Pernilla Tarler 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Stefan Skoglund 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Sirpa Johansson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 2021-12-16 
Förvaras hos 

Anmäls till 
Kommunledningskontoret  

Kommunfullmäktige 2022-01-12 

 
  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Pernilla Tarler 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-12-16  
 

 
Sammanträde Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve samt distans via Teams, kl. 13:00-16:00 med 

ajournering 14:20-14:40 
  
Ledamöter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Övriga 

 

Stefan Skoglund (S), Ordförande, deltar på plats 

Anibal Rojas Jorquera (KD), deltar på distans 

Annelie Högberg (S), deltar på plats 

Kent Andreasson (UP), deltar på distans 

Jens Sahlin, HSO, deltar på distans 

Rolf Rodin, HSO SRF, deltar på distans 

Yngve Jakobsson, SRF, deltar på distans 

Bojan Karlsson, FUB, deltar på plats  

Bo Simonsson, Neuroförbundet Funktionsrätt, deltar på distans 

Karin Strömsholm, RBU, deltar på distans 

Lena Nyström, Diabetikerförbundet, deltar på distans 

Lena Fernbratt, Neuroförbundet, deltar på distans 

Sirpa Johansson, DHR, deltar på plats 

 

Roger Granat, socialchef socialtjänsten, deltar via teams § 47 

Björn Segelod, enhetschef kommunledningskontoret,  

deltar via teams § 49 

Pernilla Tarler, chefssekreterare kommunledningskontoret, deltar på plats 

 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-12-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45  

Upprop samt val av justerare 

Sammanfattning 

Ordförande hälsar välkommen, upprop förrättas och justerare utses. 

 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar 

 

att utse Sirpa Johansson till justerare. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-12-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46  

Föregående mötesprotokoll 

Sammanfattning 

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-12-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47  

Information från socialtjänsten 

Sammanfattning 

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

och svarar på frågor från ärendebalanslistan, se § 50.   

 

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 personer med funktionsnedsättning 

 

att notera informationen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-12-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48  

Information från färdtjänsthandläggare 

Sammanfattning 

 

 Punkten utgår från dagens sammanträde 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-12-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 49  

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 personer med funktionsnedsättning   

  

att notera informationen.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-12-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 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 till dess att samhällsbyggnad hanterat motionen) 

 

 

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

hamnar i moment 22.  

Svar från Anna Thörn 2021-12-22 : Färdtjänst är från att en person sätter sig i 

bilen tills att den stiger ur. Att bli hämtad i sin bostad är service. I kommunens 

avtal med Västtrafik så ingår att chauffören hämtar vid yttre dörr i markplan. 

Bor personen i ett hyreshus är det den yttre dörren i hyreshuset som gäller. Om 

personen behöver hjälp från sin inre dörr i hyreshuset så behöver personen 

ansöka om hjälp med det genom socialtjänstlagen eller annan lagstiftning. Det 

har varit så här under många år, men att det under den sista tiden blivit ett 

problem för många är att Västtrafik själva beslutade om att ge mer service än 

vad som stod i avtalet. Västtrafik lade på en avgift för den extra service de gav 

och debiterade kommunerna i efterhand. Vänersborgs kommun 

uppmärksammade detta och drev frågan med Västtrafik vilket resulterade i att 

Västtrafik numera är stenhårda med att följa avtalet. Om den som beställer 

färdtjänst vill bli hämtad vid yttre dörr i markplan måste detta meddelas när 

resan bokas annars kan chauffören lika väl sitta kvar i bilen och vänta på 

kunden där.  

 

 

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

Västanvindsvägen i höjd med Skogslyckans centrum likvärt ett sånt som finns 

på Lelångevägen. 

Svar 2021-12-16: Jarmo Uusitalo (MP) och Anna-Lena Heydar (S) har i mejl 

redogjort för frågan. Samhällsbyggnadsnämnden har hanterat 

medborgarförslag som liknar kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättnings fråga. Förslagsställaren önskar två till fyra 

vägbulor/upphöjda övergångsställen längs med Västanvindsvägen. Kommunen 

är medvetna om att hastigheten och trafikvolymen är hög på Västanvindsvägen. 

Under juni 2020 genomfördes en trafikmätning på Västanvindsvägen, mellan 

Nordanvindsvägen och Sunnanvindsvägen. Uppmätt medelhastighet var då 51,3 

km/h och årsmedeldygnstrafiken (ÅDT), var 7 150 fordon. I dagsläget finns 

totalt fyra övergångsställen på Västanvindsvägen, varav ett är upphöjt och ett är 

reglerat med trafiksignal. Det upphöjda övergångsstället anlades i samband 

med att busshållplats Unneröd på Västanvindsvägen byggdes under året.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-12-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 50 

 

Åtgärden läggs till i samhällsbyggnads åtgärdslista. Listan uppdateras 

kontinuerligt och åtgärderna prioriteras där i inbördes ordning. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att anse medborgarförslaget besvarat.  

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att skapa hastighetsdämpande 

åtgärder, som busskuddar och dylikt. 

 

4. Hundfråga - Vilka villkor och synpunkter lämnas från 

Samhällsbyggnadsnämnden (hälsovård) till olika affärsidkare, offentliga lokaler 

om ledarhundar och servicehundar. Idag är det ett flertal som nekar tillträde av 

dessa hundar. 

Svar från Jenny Karlsson, enhetschef, samhällsbyggnadsförvaltningen: Från 

miljöbalksperspektivet så har vi inga riktlinjer när det gäller ledarhundar och 

servicehundar. Jag kan tänka mig att det handlar om arbetsmiljöfrågor istället, 

att man kanske har någon medarbetare som är allergisk eller liknande, på de 

verksamheter där man nekat hunden att följa med. 

Diskussionen fortsatte och man betonade att i Statens livsmedelsverks 

kungörelse från 2004 står det att man får tillåta hundar i näringsverksamhet. 

 Man har redan, från funktionsrätts sida, talat med Torp angående 

servicehundar som nu får komma in i affärerna och att man inom kort även skall 

ha diskussioner med centrumföreningen om samma sak. 

 

5. Informationen om färdtjänst är bristfällig. Önskemål att de som idag är beviljade 

färdtjänst skall informeras skriftligen om gällande regler. 

Svar från Anna Thörn, biståndshandläggare, socialtjänsten 2021-12-22: Att det 

inte gått ut någon information om gällande regler för färdtjänsten är en fråga 

som behöver lyftas högre upp, exempelvis med vår chef, sektionschef, 

socialtjänsten, Annikki Norén. Förslaget var att ett utskick skulle göras eller att 

ge någon form av information när beslut om att öppna upp färdtjänstområde 

togs i våras. Vi har uppdaterat vår broschyr om färdtjänst vilken skickas till alla 

som får ett nytt beslut. Alla som har ett längre beslut eller tillsvidarebeslut har 

inte fått den. Vet inte om den ligger på kommunens hemsida, men den borde  

göra det. Vi kommer vidare att arbeta fram tydligare riktlinjer. Dessa kommer 

inte att skickas ut till de med beslut utan ligga centralt och enskilda får själva 

söka informationen. I broschyren kommer stora delar av riktlinjerna att finnas.  

Vi kommer gärna och informerar vid nästa möte. 

 

 

Svar från Annikki Norén 2021-12-22; Sektionschef på avdelningen för individ- 

och familjeomsorg svarar angående broschyr/information, så resonerade vi 

enligt följande i maj 2021, då KF fattade beslut om utökat färdtjänstområde 

samt ny avgift, att uppdatera informationen på Uddevalla.se täckte behovet för 

stunden. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-12-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 50 

 

De personer som ville lämna ansökan om riksfärdtjänst inom Regionen fick per 

automatik svaret att resor inom regionen sker utan särskilt beslut om 

riksfärdtjänst. 

Om behovet ser annorlunda ut i nutid får vi överväga hur vi ska dela 

informationen ytterligare Uddevalla.se är uppdaterad sedan 2021 utifrån de nya 

besluten 

 

6. Vad krävs för att information skall vara tillgänglig för synskadade av externa 

sidor som kommunen använder. 

Svar från Anna-Karin Sagvall, kommunikatör, personal- och 

kommunikationsenheten 2021-12-02: Detta gäller förmodligen Destination 

Uddevallas webbplats – och att man som synskadad har svårt att lägga in ett 

evenemang där? 

Om det är detta som är bekymret, så är det så att Destination Uddevalla är en 

ideell förening och därför inte är skyldig att följa tillgänglighetslagen på 

webben, på samma sätt som privata aktörer inte är det. 

 

Vi får enligt lagen länka till webbplatser som inte är tillgänglighetsanpassade 

från uddevalla.se. Destination Uddevalla är en ideell förening som inte faller 

under lagens krav. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-12-03 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar 

 

att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-12-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51  

Nämndernas representant informerar 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden   

Det finns inget nytt från barn och utbildningsnämnden att rapportera.   

  

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 personer med funktionsnedsättning beslutar   

  

att notera informationen.  

  

  

 

 


