
 

  
Utses att justera Rolf Rodin och Jan Lund  
  Paragrafer §§ 10-20  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Kajsa Jansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Stefan Skoglund 
  
Underskrift justerande ………………………………………… 

Jan Lund  

 

 

Underskrift justerande ………………………………………… 

Rolf Rodin  
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer mer 

funktionsnedsättning 2021-03-16 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anmäls till  Kommunfullmäktige 2021-04-14  
  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Kajsa Jansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-03-16  
 

 
Sammanträde Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve eller distans via Teams kl.09:06-12:14, med 

ajournering 10:19-10:33  
  
Ledamöter Stefan Skoglund (S), Ordförande, deltar på plats  

Camilla Johansson (C), deltar på distans 

Monica Bang Lindberg (L), deltar på distans 

Anibal Rojas Jorquera (KD), deltar på distans 

Annelie Högberg (S), deltar på distans 

Ingemar Samuelsson (S), deltar på distans 

Jarmo Uusitalo (MP), deltar på distans 

Christer Hasslebäck (UP), deltar på plats  

Kent Andreasson (UP), deltar på distans 

Ann-Charlott Gustafsson (UP), deltar på distans 

Håkan Magnusson, Pensionärernas riksorganisation Skogslyckan, deltar 

på distans 

Jan Lund, Pensionärernas riksorganisation Skredsvik, deltar på plats 

Irene Börjesson, Pensionärernas riksorganisation Forshälla, deltar på 

distans 

Kerstin Joelsson-Wallsby, Pensionärernas riksorganisation 

Uddevalla/Ljungskile, deltar på distans 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

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 Ammnerud-Hansson, Södertullskyrkans riksförbundet Pensionärs 

Gemenskap, deltar på plats 

Willy Magnusson, Sveriges Pensionärsförbund Hafsten, § 13-§ 20, deltar 

på distans 

Jens Sahlin, Funktionsrätt Uddevalla, deltar på distans 

Rolf Rodin, Synskadades Riksförbund, deltar på distans 

Bo Simonsson, Funktionsrätt Uddevalla, deltar på distans 

Karin Strömsholm, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och 

Ungdomar, deltar på distans 

Lena Nyström, Diabetikerföreningen, deltar på distans 

Lena Fernbratt, Neuroförbundet, deltar på distans 

 
Övriga Johan Gadd, processledare för utveckling av rimnersområdet § 13, deltar 

på distans  

Lena Kronvall, västra götalandsregionen, § 14, deltar på distans  

Thore Andersson, IT-avdelningen, § 15, deltar på distans  

Roger Granat, socialtjänsten, § 16-§17, deltar på distans   

Kajsa Jansson, administratör kommunledningskontoret, deltar på plats.  

 

 
  
  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10   

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 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att utse Jan Lund och Rolf Rodin till justerare.   

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11   

Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Sammanfattning 

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12   

Information från kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande, Ingemar Samuelsson (S), informerar om budgetarbetet 

för 2021.   

 

Kommunstyrelsen tar beslut om vilka förutsättningar som gäller för budgetarbetet. 

Förutsättningarna är bland annat skattesats och demografiska uppräkningar. Utifrån de 

förutsättningar som kommunstyrelsen tar beslut om skriver nämnderna fram en 

konsekvensbeskrivning.  

 

Budgetdialogen sker i år den 9 april 2021 och på kommunstyrelsen i maj presenterar 

majoriteten sitt budgetförslag. Budgeten för Uddevalla kommun tas på 

kommunfullmäktiga i juni.   

 

Uddevalla kommun har fortsatta utmaningar i demografi samt investeringskostnader. 

Har kommunen till exempel fler unga och/eller äldre behövs skolor och/eller boenden 

byggas. 

 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen till protokollet.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13   

Information samt inhämtning av synpunkter kring utveckling av 
rimnersområdet 

Sammanfattning 

Johan Gadd, processledare för utveckling av rimnersområdet på uppdrag av Uddevalla 

kommun, informerar om utvecklingen av rimnersområdet.  

 

Rimnersområdet består av tre olika projekt; simhall, rimnersvallen och 

områdesutveckling. Det övergripande målet är att ta fram förslag till utvecklingsplan för 

rimnerområdet som ett samlat sport- och idrottscentrum. Detta ska ske genom en stegvis 

utveckling. I utvecklingsplanen ingår bland annat uppdragen; skapa fler bilder av hur 

det kan se ut, ta reda på vad idrotten med flera vill och bra exempel på områden samt 

finansiering.  

 

Många önskemål och synpunkter från flera olika organisationer och åldersgrupper har 

inhämtats. Arbetet med inhämtning pågår och dessa uppgifter kommer sedan 

sammanställas. Kommunala råden får efter sammanträdet möjlighet att svara på en 

enkät samt lämna in en skrivelse med synpunkter och önskemål till processledaren 

Johan Gadd.  

 

Fråga om busstrafik till och från rimnersområdet tas upp. Enligt Johan Gadd, 

processledare, har många som skickat in synpunkter och önskemål ritat en slinga som 

de anser bussen ska ta. Den närmsta busshållplatsen i nuläget är vid Linnégatan och det 

behövs en lösning så bussen stannar vid rimneromsrådet.  

 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen till protokollet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14   

Information om tandvårdsintyg 

Sammanfattning 

Lena Kronvall från Västra Götalandsregionen ger information om särskilt 

tandvårdsstöd, NFS.   

 

Särskilt tandvårdsstöd, NFS, består av tre delar; N-tandvård (nödvändig tandvård), F-

tandvård (vid vissa sjukdomar eller funktionsnedsättning) och S-tandvård (ett led i 

sjukdomsbehandling, begränsad tid under behandling).  

 

Personer som är berättigade till nödvändig tandvård (N-tandvård) är bland annat; 

personer med funktionsnedsättning (båda fysisk och psykisk), personer med behov av 

stöd och hjälp under dygnet samt personer med demensdiagnos. Detta kan således vara 

personer som; bor i särskilt boende, bor i eget boende med dagligt behov av stöd och 

hjälp samt har beslutade insatser om LSS eller har kroniska funktionsnedsättningar.  

 

Identifiering av personer som är berättigade sker genom kommun eller läkare. Västra 

Götalandsregionen ansvarar för och utfärdar intygen om nödvändig tandvård (N-

tandvård). Om personen inte är känd av kommunen kan en ansökan om intyg för 

nödvändig tandvård (N-tandvård) skickas av personens läkare. När en person anses vara 

berättigad och fått intyg om nödvändig tandvård (N-tandvård) är det tandvård enligt 

öppen hälso- och sjukvårdstaxa samt uppsökande verksamhet med munhälsobedömning 

som gäller. Från och med 85 års ålder är det kostnadsfritt och kostnaden för nödvändig 

tandvård (N-tandvård) belastar Västra Götalandsregionen.  

 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen till protokollet.  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15   

Information om ny plattform för E-tjänster, Open-E 

Sammanfattning 

Thore Andersson IT-strateg från IT-avdelningen visar och ger information om den nya 

plattformen för e-tjänster.  

 

E-tjänster för medborgare, anställda, näringsliv samt förtroendevalda finns på 

plattformen. Syftet med e-tjänster kan jämföras med distansmöten, det ska effektivisera 

verksamheter och underlätta samt tillgängliggöra kontakt med kommunen. Uddevalla 

kommun hade tidigare Flexite, som en plattform för e-tjänster, och har numera Open 

ePlatform där IT-avdelningen utvecklar e-tjänster för kommunen. Samtliga digitala 

tjänster som kommunen tillhandahåller ska vara tillgänglighetsanpassade.  

   

När man besöker plattformen får man olika inloggningsalternativ som bland annat är 

BankID. Freija eID+ samt användarnamn och lösenord. När man väljer e-tjänst kan man 

även gå vidare utan inloggning. Fördelen med inloggning är att uppgifterna, om den 

som fyller i e-tjänsten, sparas och är dels ifyllda när nästa e-tjänst ska fyllas i.  

 

 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen till protokollet.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16   

Information från socialtjänsten 

Sammanfattning 

Roger Granat, socialchef, informerar bland annat om covid-19, vaccination samt 

äldremässa.  

 

För tillfället går kurvan för smittspridningen åt rätt håll i kommunen. Egentester för 

personal genomförs löpande och under vecka 10 var det väldigt få positiva tester. Den 8 

mars avskaffades tidigare begräsningar avseende skyddsutrustning vid besök på 

äldreboende, men Roger Granat betonar att begräsningar kan ändras fort.  

 

Vaccination mot covid-19 sker med kommunens hemsjukvård, i Agnebergshallen, på 

vårdcentraler samt med det mobila teamet. Kommunens hemsjukvård vaccinerar de 

personer som har hemsjukvård, de som kan ta sig till vårdcentraler vaccineras där och i 

de fall en person i ordinärt boende inte kan ta sig till en vårdcentral är vaccinering via 

det mobila teamet möjligt.   

 

Socialnämnden har tagit ett nytt beslut avseende avtalet med Coop för 

matleveranser/plock av matvaror och det nya avtalet börjar gälla 1 april. 

Utgångspunkten för personer med hemsjukvård är färdiga matlådor från Äsperödsköket 

men i undantagsfall kan personalen hjälpa till vid enklare måltider. Uddevalla kommun 

kommer göra utskick till företag för att kartlägga intresset avseende matleveranser/plock 

av matvaror samt ha ett möte med Mathem under mars. Enligt Roger Granat, socialchef, 

har inte intresset från andra leverantörer, än Coop och Mathem, varit stort. Angående 

frågan om månadsfakturor ska Coop försöka hitta en lösning under kvartal 1. 

 

Socialtjänsten har ingen planering för en äldremässa till hösten 2021, men kan kanske 

vara genomförbart våren 2022. Enligt de kommunala råden är det att föredra en på 

hösten 2022 om ingen genomförs hösten 2021. Planering av äldremässan låg tidigare på 

folkhälsostrategen. Ordförande Stefan Skoglund (S) och Camilla Johansson (C) 

återkommer angående frågan vem som ansvarar för planeringen. 

 

 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen till protokollet.  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17   

Information angående Västtrafiks nya zon-indelning kontra 
kostnader  

Sammanfattning 

Roger Granat, socialchef, informerar.  

 

Västrafiks nya zon-indelning kommer inte påverka kostnaderna. Socialnämnden tar 

beslut 2021-03-17 och förslaget är att det ska vara som det varit tidigare. Således 

kommer inte kilometertaxan ändras. Resan ska beställas en timme i förväg som det varit 

tidigare. 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen till protokollet.  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr KS 2021/00027  

Ärendebalanslista för kommunala rådet för äldre 2021 

Sammanfattning 

1. Information om tandvårdsintyg.  

svar 2021-03-16: se § 14 för information om tandvårdsintyg.   

2. 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. (Bjuda in tjänstepersoner från kultur och fritid, Annelie Högberg (S) 

kommer återkoppla).  

3. Bussförbindelser till Rimnersområdet, hur är den frågan tänkt att lösas?  

svar 2021-03-16: en lösning behövs enligt processledare Johan Gadd, se § 13 

för information. 

4. Vad händer med ordningsvakternas befogenheter att stävja cykeltrafik?  

svar 2021-03-16: Se dels skrivelse från enhetschef Björn Segelod. Råden skickar 

över protokollsutdrag till kommunstyrelsen med önskan om att kommunen ska se 

över möjligheten att ge ordningsvakterna i uppdrag att beivra cyklister på 

Kungsgatan.  

5. Hur planeras det att vaccinera äldre i ordinärt boende som inte kan ta sig till sin 

vårdcentral?  

svar 2021-03-16: det mobila teamet finns och gör detta möjligt, se § 16 för 

information. 

6. Kommer primärvården samverka med kommunen för att erbjuda vaccination i 

hemmiljö vid behov?  

svar 2021-03-16: det mobila teamet finns, se § 16 för information.  

7. Har nya aktörer anmält sitt intresse för plock av "matvaror"? 

svar 2021-03-16: Uddevalla kommun kommer ha ett möte med Mathem i mars 

2021 samt göra ett utskick. Inte ett stort intresse utöver Mathem och Coop, se § 

16 för information. 

8. Hjälper hemtjänsten till att laga mat i hemmet om brukaren vill detta?  

svar 2021-03-16: Utgångspunkten för personer med hemsjukvård är färdiga 

matlådor från Äsperödsköket men i undantagsfall kan personalen hjälpa till vid 

enklare måltider, se § 16 för information.  

9. Planeras det för någon äldremässa år 2021 nu när alla kommer att vara 

vaccinerade till sommaren? (Ta upp frågan på gemensamt möte i mars 2021) 

svar 2021-03-16: socialtjänsten planerar ingen äldremässa hösten 2021, se § 16 

för information.  

10. Finns det någon ny information om badhusen?  

svar 2021-03-16: enligt Christer Hasslebäck (UP) har Uddevalla Partiet en 

målsättning att det ska göras något i stil med relax/spa på Walkesborgsbadet då 

detaljplanen är öppen för det. Kan vara privat eller kommunal utförare.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-09 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 18 

 

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 

 

2021-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr KS 2021/00031  

Ärendebalanslista för kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning 2021 

Sammanfattning 

1. Information angående Västtrafiks nya zon-indelning kontra kostnader. Kommer 

kostnader drabba kommunens färdtjänstbrukare? Hur långt i förväg behöver 

resan beställas?  

svar 2021-03-16: socialnämnden tar beslut 2021-03-17, förslaget innebär ingen 

förändring avseende kostnader och resan ska beställas en timme i förväg som 

tidigare.  

2. Den nedre toaletten i kommunhuset är för trång men framförallt är det mycket 

osäkert med rangliga armstöd.  

svar 2021-03-16: se skriftligt svar från samhällsbyggnad. Angående frågan om 

de eventuellt rangliga armstöden på handikapp wc plan 1 som man hänvisas till 

får man kontakta Peter Fridlund på samhällsbyggnad.   

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-15 

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 

 

2021-03-16 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20   

Nämndernas representant informerar 

Sammanfattning 

Socialnämnden 

Stefan Skoglund (S), informerar. Presidiet i kommunala råden har träffat 

demokratiberedningen och gått igenom utvärderingen som kommunala råden svarade 

på. Det som uppmärksammades på mötet var nämndernas representanters närvaro på 

sammanträden och att få frågor kan besvaras av och berör sällan barn och 

utbildningsnämndens representanter.   

Socialnämnden sammanträder 2021-03-17 och tar då bland annat beslut om; ny 

beräkningsmodell för egenavgift för resor med färdtjänst, överenskommelse om 

idéburet offentligt partnerskap, IOP, med Synskadades Riksförbund och om en ny 

utförare för hemtjänst samt boendestöd, Midas Omsorg AB. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Jarmo Uusitalo (MP) från samhällsbyggnadsnämnden informerar.  

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder 2021-03-18 och då kommer bland annat ett 

ärende om uteserveringen på Mortens krog tas beslut om. Förslag till beslut är att 

uteserveringen ska dras tillbaka en halvmeter. Samhällsbyggnadsnämnden och ägarna 

för Mortens krog har haft ett platsmöte representanter från kommunala rådet för 

personer med funktionsnedsättning fick frågan om att delta. Kommunala rådet för 

personer med funktionsnedsättning deltog ej på grund av pandemin. Dialog kring 

planering av uteserveringar bör ske med kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning och Jarmo Uusitalo (MP) tar med sig frågan.    

  

Kultur och fritidsnämnden 

Annelie Högberg (S) informerar att det är mycket diskussioner kring Emaus och en 

medborgardialog har genomförts. Emaus kommer inte att stängas men arbetet kring hur 

verksamheten ska utvecklas pågår fortfarande.  

Några av utredningarna som pågår inom kultur och fritid är föreningsstöd, simhallen, 

friluftsplan och utomhusbadplatser.  

En ny förvaltningschef för kultur och fritid tillträder 1 juni.  

 

Barn och utbildningsnämnden  

Camilla Johansson (C) har inget att tillägga för barn och utbildningsnämndens del 

förutom att flagga för att det är många unga som är arbetslösa och att arbeten med en 

inkluderande arbetsmarknad sker. 

 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning beslutar  

 

att notera informationen till protokollet.  

 

 


