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Sammanträde Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve eller distans via Teams kl. 13:00 torsdagen den 09 

juni 2022  
  
Ordförande Stefan Skoglund 
  
Sekreterare Pernilla Tarler 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop samt val av justerare 
 

 

2.  Föregående mötesprotokoll 
 

 

3.  Information från socialtjänsten 

-Mat på äldreboenden  

-Aktivitetscenter m.m.  

 

Fika ca 13:45-14:05 

 

Roger Granat  

kl. 13:05-13:45 

4.  Information/dialog med samhällsbyggnad 
-Kontrastmarkering av trappor, Fredrik Bottenmark  

-Önskan om tydligare märkning av kommunala parkeringsplatser,  

Jörgen Wennergren 

Fredrik Bottenmark 

och Jörgen 

Wennergren  

kl. 14:10-14:40  

5.  Motion från Stefan Skoglund (S) om attraktiv arbetsgivare 
Dnr KS 2019/00912  

Kl. 14:00-14:50 

6.  Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) om 

funktionshinderplan 
Dnr KS 2021/00369  

Kl. 14:50-15:00 

7.  Ärendebalanslista för kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 2022 
Dnr KS 2022/00028  

Kl. 15:00-15:30 

8.  Nämndernas representant informerar 
 

Kl. 15:30-16:00 
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Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren. 

Meddela sekreteraren om ni deltar på plats i sammanträdesrummet eller distans via Teams.   

 

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

hygienartiklar. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Personalavdelningen 

1(2) 

2021-09-23 Dnr KS 

  

 

Handläggare 

HR-strateg Feniks Beka 

Telefon 0522-69 56 13 
feniks.beka@uddevalla.se 

 

Motion från Stefan Skoglund (S) om mål och definition kring 
personer med funktionsvariation samt kompetenser i HR 
system  

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) har inkommit med motion om att kommunstyrelsen ska utreda 

förutsättningarna för att införa mål och definition kring personer med 

funktionsvariation. Förslaget motiveras av att det finns medborgare med olika hinder 

som med rätt anpassningar kan vara med och bidra i kommunens verksamhet. 

Motionen föreslår även att kommunen ska utreda förutsättningarna för kriterier i ett nytt 

HR system enligt motionens intentioner. 

 

Kommunens arbetsmarknadsavdelning hanterar ca 5% av kommunens anställda som 

stått långt utanför arbetsmarknaden. Det finns inget centralt fastställt mål eller definition 

för detta vilket vore bra för att kunna följa upp och utveckla verksamheten samt när vi 

rekryterar och upphandlar. Det är också bra när vi jämför oss med andra kommuner 

eller övriga näringslivet. 
 

Uddevalla kommun arbetar aktivt med en rekryteringsprocess som är fri från 

diskriminering i alla skeden. Kommunstyrelsen har beslutat att vi ska använda oss av 

kompetensbaserad rekrytering (KBR), vilket kortfattat innebär att fokus läggs på 

kandidatens tidigare sätt att hantera vissa situationer. Att använda KBR betyder också 

att kandidatens etnicitet, kön, funktionsvariation etc inte blir relevant, vilket gör att vi 

minskar risken för att diskriminera någon kandidat.  

 
Uddevalla kommun har redan ett system som heter Winlas för att hantera kompetenser. 

I dagsläget används inte systemet till sin fulla potential och arbete för att få in mer 

kompetenser pågår. I systemet finns möjlighet att utöver de formella kompetenserna 

som våra anställda behöver ha för att utför sina uppdrag även lägga in andra 

kompetenser som medarbetaren har.  

 

Kommunledningskontoret anser att kommunen arbetar redan med rekrytering i paritet 

med diskrimineringslagen 2008:567 och arbetsmarknadsavdelning enligt behov arbetar 

aktivt med individer som står långt utanför arbetsmarknaden. Kommun har även ett HR 

system för registrering av kompetenser. Kommunledningskontoret anser att motionen är 

besvarat.  

 

Kommunens olika verksamheter tar an medarbetare från arbetsmarknadsavdelning 

(AMA) som står långt ifrån arbetsmarknad och gör anpassning för att hjälpa alla att 

mailto:feniks.beka@uddevalla.se


 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2021-09-23 Dnr KS  

  

 

 

 

komma till sin fulla potential. Sedan en tid tillbaka jobbar upphandlingsenheten 

tillsammans med AMA för att välja upphandlingar där vi ställer s.k. ”dialogkrav”. 

Dialogkraven innebär att företagen som lämnar anbud ska vara öppna för att ha en 

dialog med Uddevalla kommun gällande praktikplatser. 

Dessa platser är vikta för människor som står utanför arbetsmarknaden. D.v.s. det kan 

definitivt vara människor med någon typ av funktionsnedsättning. 

Detta arbete drivs därefter av AMA. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-23. 

Motion från Stefan Skoglund (S) 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anse motionen besvarad med hänvisning till rekryteringsprocessen samt Winlas 

systemet som används idag.  

 

 

 

Malin Krantz Feniks Beka 

Kommundirektör HR-strateg 

Skickas till 

Stefan Skoglund (S) 



 

 

Attraktiv arbetsgivare! 
 
 
 
 
 

 
Uddevalla kommun är en stor arbetsgivare. Bland våra medborgare finns personer med 
olika hinder som med rätt anpassningar kan vara med och bidra i kommunens 
verksamhet. Kommunens arbetsmarknadsavdelning hanterar ca 5% av kommunens 
anställda som stått långt utanför arbetsmarknaden. 
 
Det finns inget centralt fastställt mål eller definition för detta vilket vore bra för att kunna 
följa upp och utveckla verksamheten samt när vi rekryterar och upphandlar. 
Det är också bra när vi jämför 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 möjlighet via 
medgivande kunna ges att registrera dessa kompetenser utöver det man är anställd för.  
Vi står in för tuffa utmaningar där resurserna skall räcka till allt fler utav demografiska 
orsaker och då behöver vi ibland strukturera om för att jobba på ett annat sätt än tidigare. 
Då vore det bra att kunna se anställdas kompetenser så som andra utbildningar, språk, 
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                             



Elisabeth Johansson

Från:
Skickat:
Tiil:
/imne:

hso-uddevalla@ home.se
den 11 mars 2020 12:00

Elisabeth Johansson
Motion med Diarien r. KS 2019/00912

Hej,

Kommunala rådet for personer med funktionsnedsättning tillstyrker motionen med Dnr, KS 2019/00912.

Vänliga hälsningar

Jens Sahlin

Vice ordförande
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning
och

Vice ordförande
Fu nktionsrätt Uddevalla



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2020-02-06 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 2019/00912  

Motion från Stefan Skoglund (S) om attraktiv arbetsgivare 

Sammanfattning 

Motion från Stefan Skoglund (S) om attraktiv arbetsgivare har remitterats från 

kommunfullmäktige till kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag från kommunfullmäktige 2019-12-11, § 324 

Motion från Stefan Skoglund (S) om attraktiv arbetsgiare 

Beslut 

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar 

 

att föreningarna inkommer med skriftligt svar på motionen till sekreteraren senast 

2020-03-20, samt  

 

att ärendet tas upp på kommande sammanträde 2020-04-02. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2019-12-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 326 Dnr KS 2019/00912  

Motion från Stefan Skoglund (S) om attraktiv arbetsgivare 

Sammanfattning 

Stefan Skoglund (S) yttrar sig i ärendet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen och rådet för personer med 

funktionshinder. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-12-16 

Elving Andersson (C), Martin Pettersson (SD), Niklas Moe (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-16 

Sebastian Johansson 

 

Expedierat 2019-12-17 

Kommunstyrelsen  

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning 

(UP) om funktionshinderplan 

Sammanfattning 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) har inkommit med motion i 

vilken föreslås att en plan för funktionspolitik tas fram, att en projektledare anställs för 

planens framtagande och genomförande samt att varje förvaltning utser en ansvarig för 

funktionshinderfrågor. 

 

I motionen hänvisas till regler, lagar, konventioner, nationella mål med mera som 

kommunen har att följa. Motionärerna vill dock att Uddevalla kommun ska ”ligga i 

framkant” när det gäller omsorgen om kommuninvånarna med funktionshinder. 

 

Kommunledningskontoret konstaterar att det inte i dagsläget finns någon samordnande 

funktion för funktionshinderfrågor. Ansvaret för att följa lagar och regler ligger hos 

respektive verksamhetsansvarig nämnd och dess förvaltning vilka har att prioritera sina 

insatser utifrån kommunfullmäktiges mål och uppdrag, tilldelade medel och lagar och 

regler. Ett viktigt styrmedel för funktionshinderfrågorna är Agenda 2030 som berör 

området i flera av de 17 målen. Tillämpning av agenda 2030 är en av 

kommunfullmäktiges övergripande strategier.  

 

I dagsläget finns inte något politiskt uppdrag eller budget för att utreda och/eller 

förändra de politiska prioriteringarna vad gäller funktionshinderområdet. Framtagande 

av en plan bör bygga på en noggrann analys av dagsläget och inom vilka områden 

eventuella ytterligare satsningar ger mest effekt. Framtagande av en genomarbetad plan 

som bygger på en analys av stora delar av den kommunala verksamheten kräver central 

styrning och samordning, stöd från samtliga förvaltningar och en kvalificerad utredare 

under 6-12 månader. Därefter krävs medel för insatser för genomförande. 

 

Under innevarande mandatperiod har två övergripande planer tagits fram, plan 

integration 2030 och plan välfärd 2030. Genomförande av uppdrag och framtagande av 

åtgärder pågår i nämnderna. Planernas påverkan på styr- och ledningssystemet är inte 

obetydlig. Det bör noga övervägas vilka ytterligare planer som tas fram och läggs 

utöver de prioriteringar som görs inom ramen för det ordinarie styrsystemet. 

 

Det pågår också en utredning inom ramen för plan integration om behov av en 

samordnande funktion för mänskliga rättigheter. Beroende på vad utredningen resulterar 

i kan det i viss mån komma att påverka funktionshinderfrågorna. 
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Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås, dels då det inte finns medel 

avsatta för framtagande och genomförande av en plan, dels för att om det ska ske en 

ändrad inriktning för funktionshinderfrågor bör detta hanteras inom den ordinarie 

budgetprocessen och styr- och ledningssystemet.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-13. 

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP). 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen.  

 

 

 

 

 

 

 

Malin Krantz  Markus Hurtig 

Kommundirektör Utredare 

Beslutet och beslutsunderlaget ska skickas till 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning (UP) 



Motion:  

FUNKTIONSHINDER I UDDEVALLA. 

 

Sammanfattning: 

Uddevallapartiet vill att kommunen tillsammans med berörda människor, föreningar och 

organisationer tar fram en riktig genomarbetat funktionhinderplan. 

Vi vill även att kommunen anställer en projektansvarig för utarbetandet av planen och för dess 

genomförande. 

Vidare vill vi att varje förvaltning utser en ansvarig som inom sin förvaltning har ansvar  

för frågor om funktionshinder och som skal kunna svara för sin förvaltning. 

Ärende: 

När det gäller enskilda människor som drabbas talar vi om FUNKTIONSNEDSÄTTNING. 

När det gäller vårt, alltså samhällets konstruktion talar vi om FUNKTIONSHINDER 

Många regler och lagar finns för att tillse att ALLA kommuninvånare kan bo, arbeta och trivas i sin 

kommun. Ytterligare att ta hänsyn till är: nationella mål för funktionspolitik, FN konventionen om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Agenda 2030, svensk lagstiftning samt 

barnkonventionen. 

 Men lagar och regler kan omöjligt täcka alla de problem vi invånare kan få vad beträffar 

funktionsnedsättningar och dessutom utvecklas och förändras samhället fortlöpande och nya 

problem och nya funktionshinder uppstår. 

Uddevallapartiet vill att Uddevalla skall ligga i framkant när det gäller omsorgen om 

kommuninvånarna och gruppen med funktionsnedsättning. Den gruppen är stor. Man beräknar att 

två av tio lider av någon form av funktionsnedsättning, alltså 20% av våra invånare. Allt eftersom vi 

går högre upp i åldrarna så stiger denna siffra markant. 

 

 



 

 

 

 

 

Uddevallapartiet vill alltså: 

Att en plan för en genomtänkt och genomarbetad funktionspolitik tas fram i Uddevalla 

Att en projektledare anställs för framtagandet och genomförandet av planen 

Att varje förvaltning utser en ansvarig som inom sin förvaltning har ansvar för frågor om 

funktionshinder och som ska kunna svara för sin förvaltning 

 

 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) Merja Henning (UP) 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-06-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 154 Dnr KS 2021/00369  

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning 
(UP) om funktionshinderplan 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till kommunstyrelsen och det kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättningar. 

 

 

 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-06-14 

Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S), Christina Nilsson (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-06-14 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-06-15 

Sekreterare för kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

2021-08-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 Dnr KS 2021/00369  

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Merja Henning 
(UP) om funktionshinderplan 

Sammanfattning 

Ärendet utgår från dagens sammanträde då kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning avvaktar kommunstyrelsens beslut 
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Handläggare 

Chefssekreterare Pernilla Tarler 

Telefon 0522-69 60 71 
pernilla.tarler@uddevalla.se 

 

Ärendebalanslista för kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 2022 

Sammanfattning 

1. Motion om enkelt avhjälpta hinder.  

(Frågan står kvar till dess att samhällsbyggnad hanterat ärendet).  

 

2. Hur tänker Uddevalla kommun med tysta fordon med tanke på personer med 

synnedsättning? Frågan har ställts tidigare men inget svar.  

(Frågan har skickats till samhällsbyggnad. Frågan står kvar). 

 

 

3. Elsparkcyklar måste sluta köra inne på Kampenhof – Vakterna måste kontrollera 

det.  

 

4. Finns det tillgänglighetsanpassade skyddsrum i Uddevalla kommun? 

 

5. Hur kommer linjenätet se ut för Rimnersområdet?  

(Se skriftligt svar från strateg). 

 

6. Finns det språkkrav på de anställda inom hemtjänst, äldreboende och  

hemsjukvården?  

(Tas upp på mötet i juni). 

 

7. Entrén vid Bohusläns museum är inte tillgänglig.  

(Se bifogat material).  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-04-14  

Förslag till beslut  

Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar 

 

att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna.  
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Från: Sven Andersson <sven.andersson@uddevalla.se>  
Skickat: den 23 maj 2022 21:23 
Till: Pernilla Tarler <pernilla.tarler@uddevalla.se> 
Ämne: Re: Delta på kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 9 juni 
 
Hej Pernilla!  
Jag har en längre tids ledighet fr.o.m. nu och kommer inte att kunna delta vid rådet.  
 
Behovet av busstrafik till Rimnersområdet har kommunicerats med Västtrafik en länge tid och det 
finns en plan för att försöka lösa detta. I samband med upphandlingen av stadstrafik med trafikstart 
sommaren 2024 sker ändringar i stadsbussarnas linjenät. En av linjerna skulle då kunna trafikera från 
Herrestad via Kampenhof och vidare till Rimnersområdet. Det behöver dock skapas en vändmöjlighet 
för bussarna där. Linjen väntas få 30-min trafik vardagar och timmestrafik helger.  
 
För resa till Rimnersområdet från andra stadsdelar än väster får man byta buss på Kampenhof.  
 
Med vänlig hälsning, Sven Andersson.  
 



fredag 2022-04-08 11:01
Beskrivning

Ingången till Museet är knagglig och BRANT. Borde rättas till. Planas ut. Kund som ringer är
vice ordf i HSO, funktionsrätt, kommunala rådet. Jätte svårt att ta sig in.  Han själv har
ingen möjlighet att ta sig in själv pga sitt handikapp då det sluttar för mycket. Vill att detta
åtgärdas.



fredag 2022‐04‐08 13:14
Tjänsteanteckning

Handläggare: Elena Tibblin

Kunden får kontakta muséet. Det är inte kommunens mark.



tisdag 2022-04-12 11:11
Tjänsteanteckning

Handläggare: Agneta Bratt Holmberg

Ringt upp Jens och lämnat uppgifter till Ulrika Amnefjord, 0522‐656521, som håller i denna
fråga.
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