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Kommunala rådet ftir personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesrum Bäve kl. l3:00 torsdagen den 06 februari2020

Ann-Charlott Gustafsson

Elisabeth Johansson

Föredrogningslislo Föredrogonde

1. Upprop somt vql ov justerore
Dnr KS 303472

2. Ärendebolonslislo för kommunolo rådel för personer med
funktionsnedsöttning 2020
Dnr KS 2020100093

3. Motion från stefon skoglund (s) om ott utorbelo elt orbetssölt om
enkelt ovhjölpto hinder
Dnr KS 2019100910

4. Motion från stefon Skoglund (s) om ottroktiv orbelsgivore
Dnr KS 2019100912

5. Nömndernqsrepresenlontinformeror
Dnr KS 303473

6. övrigt
Dnr KS 303474

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta.

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfrm, rakvatten eller andra starkt doftande
hygienartiklar.
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Tjönsteskrivelse
Kommunledningskontoret

2020-01-21

Hondlöggore
Chefssekreterare Elisabeth Johansson
Telefon 0522-69 60 71
elisabeth j ohansson@uddevalla. se

Arendebqlonslislo för kommunolo rådet för personer med
f u n klio ns nedsöllnin g 2020 -02-06

Sommonfottning
Punkter till kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning.

Arendebalanslista
1. utbildning für nya deltagare i kommunala rådet för personer med

funktionsnedsättnin g samt information från föreningarnas verksamheter

2. Det behövs räcken utmed trappstegen utanför Gallionen

J

r(2)

Dnr KS 2020100093

Hur har kommunen tänkt framöver för personer som fått assistansen helt
indragen? Är det tjänstemän eller politiker som tagit beslutet?

4

5

6

l

Hur kommer bemanningen att vara på de olika LSS-boendena efter
besparingarna?

Vad händer med kabeldragningar för strömmen vid olika event?

Hur ser planen ut på inköp av den framtida fordonsparken gällande tystgående
fordon?

Det har kommit en hel del synpunkter på hemtjänsten till oss. vi önskar
information om punktinsatser kontra flexibilitet.

8. Problem med uppkommen svacka i trottoaren utanför pizzeÅaNapoli som
kommunen lovat åtgärda men som inte skett ännu.

9. Hur går det med hastighetsregleringen i tatbebyggt område?

10. Hur går det med järnbron gällande beläggningen?

I 1. Hur går det med målningen i gatan utanför Dagson, Södergatanl 1, ft)r taxibilar?
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Tjönsleskrivelse
Kommu nled nin gskonloret

2020-01-21

Elisabeth Johansson
Chefssekreterare

Dnr KS 2020100093

2(2)

Peter Larsson
Kommundirektör

Skickas till
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Prolokollsuldrog
Kommunfullmöktige

2019-t2-11

S 324 Dnr KS 2019/00910

Motion från stefan skoglund (s) om att utarbeta ett arbetssätt
om enkelt avhjälpta hinder
Sommonfottning
Stefan Skoglund (S) ÿtrar sig i ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden, det kommunala rådet för äldre
och det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättningar.

Vid protokollet
Sebastian Johanssolr

Justelat 2019-12-16
Elving Andersson (C), Maltin Pettersson (SD), Niklas Moe (M)

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019 -12-16
Sebastian Johansson

Expedierat 201 9 -12 -1'7

Samhällsbyggnadsnännden
Kommunala rådet ftir äldle
Kornrnunala råilet für personer med fu nktionsneclsättning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Enkelt avhjälpta hinder!

Ett tillgängligt samhälle är viktigt for alla. Vår lagstiftning för detta bygger på FNs
konvention om mänskliga rättigheter. Syftet med reglerña om tillgañglighet är att så många
som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Offentlig mitlo-ska kunna användas
både av personer som har full rörlighet och personer som anvãndér till exempel rullstol,
rollator eller käpp. Aven personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av
andra orienteringsförmågor ska kunna använda nyttja offentlig miljö & byggnader.

Samhällsbyggnadsnämnden har en budget avsatt för "Enkelt avhjälpa hinder" men
samverkan med idéburen sektor kan utvecklas. Kommunen har ett råd för personer med
funktionsnedsättning där organisationerna har 1Ost platser utifrån riktlinjer antaget här i

kommunfullmäktige. I riktlinjerna står det att:

Kommunen bereds genom rådet mojlighet att i så god tid som mójligt informera
organisationerna om planer på förändringar av samhällsinsatsernas utformning och
organisation och därmed inhämta synpunkter från organisationsrepresentanteina, så att
dessa kan påverka kommunala beslut. Organisationernas medlemmar bereds genom sina
representanter möjlighet att framföra synpunkter på den kommunala verksamhetens
utformning och föreslå förändringar och förbättringar i frågor som är aktuella för denna
medborgargrupp. Länk till riktlinjerna.
https://www.uddevalla.se/downloa dl18.7 a2215159056b9 edae5211483368852392/Rikflinjer
o/o201öro/o20kommunalao/o20ràdet%20för%20äldre%20 

och%2}kommunala% 2}ràdeto/o2}f o
r%20personer%20med%2Ofunktionsnedsättning. pdf

Tyvärr så fungerar inte denna ömsesidiga dialog gällande "Enkelt avhjälpta hinder" då
samhällsbyggnad inte prioriterar åtgärder tillsammans med rådet. lbland'har nämnden
anlitat en tillgänglighets konsult som tyvärr heller inte samverkat och då kan det bli fel.
Rådet har ingen egen budget och även om man skall samverka så fungerar det inte, så
här krävs en bättre styrning. Ett sätt kan vara att låta rådet få hantera eì del utav
budgeten för "Enkelt avhjälpa hinder". Ett annat sätt kan vara att
samhällsbyggnadsnämnden skall samråda med råden kring prioriteringen utav "Enkelt
avhjälpa hinder" fore beslut.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

Att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta ett arbetssätt tillsammans med
råden gällande budgetposten "Enkelt avhjälpa hinder" enligt motionens intentioner.

Stefan Skoglund (S)
Vice Gruppledare (S) kommunfullmäktigegrupp
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RIKTLINJER FÖR KOMMUNALA NÅUNT FÖR ÄT,UNN OCH
KOMMUNALA NÅUNT FÖR PERSONER MED
FUI\KTIONSNED SÄrrXrXC

Antagna av kommunf'ullmäktige 11 mars 201s, $ s4, att gälla från 20ls-04-15,
med ändring den 14 december 2016 $ 290, att gälla från Z0l1.-01-0t.

1. Ändamå|, arbetsuppgifter m.m.
Kommunala rådet for äldre och personer med funktionsnedsättning är avsett att vara ett
organ for samråd och ömsesidig information mellan organisationerna lor äldre och
pel'soner med funktionsnedsättning å ena sidan och kommunen och dess nämnder eller
styrelser å andra sidan.

Kommunen bereds genom rådet möjlighet att i så god tid som rnöjligt informera
organisationerna om planer på forändringar av samhällsinsatsernas utformning och
organisation och därmed inhämta synpunkter fr'ån organisationsrepresentanterna, så att
dessa kan påverka kommunala beslut. Organisationemas medlemmar bereds genom sina
representanter möjlighet att framflora synpunkter på den kommunala verksamhetens
utformning och foreslå forändringar och ÍÌjrbättringar i fi'ågor som är aktuella fiir denna
medborgargrupp.

Båda råden är organisatoriskt knutna till kommunfulhnäktiges demokratiberedning.
Respektive råds presidium planerar och leder verksamheten. Råden ska beakta
kommungemensalnma frågor i de verksamheter som berör äldre och personer med
funkti onsnedsättni ng.

Det åliggel ledamöterna i respektive råtl att aktualisera viktiga frågor som berör
målgrupperna äldre och personer med funktionsnedsättning. Vid behov kan
representanter från andra samhällsorgan inbjudas for informatiou eller diskussion i
särskild fi'åga.

Presidiema i råden utgörs av ordlorande samt vice ordforande. Råden allsvaral'1'or att
representanterna från organisationerna får adekvat utbildning lor sitt uppdrag vid varje
mandatperiods början.

2. Syfte

Kommunala rådet for äldre och kommunala rådet ftir personer med funktionsnedsättning
samt nämndråden är avsett avsedda att vara referensorgan for samråd och ömsesidig
information mellan organisationerna for äldre och personer med funktionsnedsättning
och kommunen. Råden kan även utgöra remissorgan vid frågor som berör äldre och
personer med funkti onsnedsättning.

3. Sammansättning av Kommunala rådet lör äldre och Kommunala rådet
för personer med funktionsnedsättning samt nämndråd
Råden bestål'av representanter fi'ån organisationer for äldre och personer rned
funktionsnedsättning i Uddevalla kommun samt ftirtroendevalda ledamöter utsedda
av kommunen.

Med organisation for äldre eller personer med funktionsnedsättning menas organisation
som är ansluten till en riksorganisation och i vilken varje äldre och person med
funktionsnedsättning som så önskar, kan bli rnedlem.

Ordforande och ledamöter till råden utses flor en tid av fyra år fr'.o.m. den 1 januari år'et
efter det att val till kommunfullmäktige hållits. Samtliga representanter är ordinarie
ledamöter.
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Organisationetna utser 10 ledamöter till respektive råd, vid rnandatperiodens början.
Val av ledamot ska mecldelas till rådets sekieterare via protokollsuíclrag eller likvardig
skrive.lse', Detta gäller även vicl byte av ledar¡ot rurder pågåencle mandatperiod, E¡ av
organisationernas ledamöter utses till vice ordförande ireipektive råcl.

Representationen från lcomntunen utgörs av två förtroendevalda leclamöter från
respektive nämnds presidium, en fi'ån rnajoriteten och en fi.ån oppositionen, samma
ledarnöter representerar sin nämnd i båda råden. Ordforande i bãäa råden är den
leclamot som socialnämncten utser fi.ån majoriteten.

Kommunala rådet för äldre

Kommunala rådet för ersoner med funl<tionsnedsä ttnin

Två gånger per år kallas tommunstyrelsens presidiurl in till rådens gelrensanì.r1la
sammanträde for dialog i kommunövergr.ipancte fi.ågor.

4. Arbetsformer
Råclen sammanträcler minst sex gånger per år, varav två tillfiillen är gemensamma
sammanträdelr med båda r'åclen, Råden kan därutöver sammankallas efter
överenskommelse i respektive pr.esidium.

Kallelse och foredt'agningslista till sammanträde mecl råden utfürdas av ordforanden i
saniråd med vice ordforande i respektive råd. Kallelse med foredragningslista skall vara
rådens ledamöter tilllianda minst 7 dagar fore sammanträdet. Justerat protokoll bör vara
t"ttsänt inom tre vecl<or efter saurmanträdet. Komnrunstyrelsen atlminiitrerar.råden och
ställer sekreterare till förfogancle. Beredande tjänstemän deltar vicl behov i råden som
loredragshållare for att samla in rnålgruppernas synpunkter.

lådît är referensorgan och med hänsyn till rådens ställning och sammarlsättning kan det
inte ñrväntas att r'åden alltid har eri enhetlig r-rppflattnirrg. De synpunkter som
fi'amkommer skall fòras viclare till den nämnd sorr har átt ruurlu iör respektive område
eller verksamhet.

5. Ekonomi och ersättning
Som refelensol'gan forfogar.råclen inte över någon egen buclget.

ensionärsorganisationerP I0 ledamöter, varav I vice or.dflol.ancle

IdrriugsnämnclenBarn och utbi 2ledamöter

fritidsnämndenI(ultur och 2leclamöter

S 2 ledamöter

Socialnämnden
, varv I ordflorande2ledamöter

Handikapporganis ati oner , yaïav I vice olclforaridel0leclamöter

utbiltlningsnämndenBarn och 2ledamöter

och fritidsnämnclenI(ultur 2leclamöter

sbyggnatlsnämndenSamhäl1 2ledamöter

Socialnämnden 2ledamöter , val'v I ordfbrancte
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Samtliga ledamöter, både de som utses av kommunen och de som representerar personer
med funktionshinder respektive äldre, är berättigade till ersätflring oðh arvode enligt
kommunens riktlinjer fiir ekonomisk ersätbeing tillfürtroendevalda, Kostnader für arvoden
och ersättningar fi nansieras ur kommunfullmäktiges budget.
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Prolokollsuldrog
Kommunfullmöktige

2019-12-11

S 32ó Dnr KS 2019/00912

Motion från stefan skoglund (s) om attraktiv arbetsgivare
Sommonfqttning
Stefan Skoglund (S) ýtrar sig i ärendet

Beslul

Kommunfrillmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen och rådet for personer med
funktionshinder.

Vid protokollet
Sebastian Johansson

Justerat 2019-12-16
Elving Andersson (C), Martin Penersson (SD), Niklas Moe (M)

Justelingen tillkäunagiven på anslagstavlan 20lg -12-16
Sebastian Johansson

Expedierat2019-12-17
Kommunstyrelsen
Kommunala rådet för personer ured funktionsnedsättning

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Attraktiv arbetsg ivare !

Uddevalla kommun är en stor arbetsgivare. Bland våra medborgare finns personer med
olika hinder som med rätt anpassningar kan vara med och bidrã i kommunens
verksamhet. Kommunens arbetsmarknadsavdelning hanterar caSo/o av kommunens
anställda som stått långt utanför arbetsmarknaden.

Det finns inget centralt fastställt mål eller definition för detta vilket vore bra fór att kunna
folja upp och utveckla verksamheten samt när vi rekryterar och upphandlar.
Det är också bra när vijämför oss med andra kommuner eller övriga näringslivet.

Bland kommunens anställda finns mycket kompetens som vi behöver ta tillvara. För att
kunna få en övergripande strategisk bild över denna kompetens skulle mojlighet via
medgivande kunna ges att registrera dessa kompetenser utöver det man årãnställd för.
Vi står in för tuffa utmaningar där resurserna skall räcka till allt fler utav demografiska
orsaker och då behöver vi ibland strukturera om for att jobba på ett annat satian tidigare
Då vore det bra att kunna se anställdas kompetenser sâ som'andra utbildningar, .prãk,
särskilda färdigheter samt de interna utbildningar man har.
När kommunen upphandlar nytt HR system skulle dessa kriterier kunna vara med.

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:

Att utreda förutsättningarna för att införa mål och definition enligt motionens intentioner.

Att dessa definitioner även gäller som sociala krav vid rekryteringar och i lämpliga
upphandlingar.

Att utreda förutsättningarna för kriterier i ett nytt HR system enligt motionens intentioner.

Stefan Skoglund (S)
Vice Gruppledare (S) kommunfullmäktigegrupp


