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 Kajsa Jansson 

Justerandes signatur 

  
 

Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning 

 

2020-12-03  
 

 
Sammanträde Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, kl.13:05-15:55 samt distansdeltagande via 

Teams, ajournering 14:25-14:45.  
  
Ledamöter Stefan Skoglund (S), Ordförande, deltar på plats  

Anibal Rojas Jorquera (KD), deltar på distans 
Annelie Högberg (S), deltar på distans 
Ann-Charlott Gustafsson (UP), deltar på distans 
Kent Andreasson (UP), deltar på distans 
Camilla Johansson (C), deltar på distans 

Övriga Jens Sahlin, Funktionsrätt Uddevalla, deltar på distans 
Rolf Rodin, Synskadades Riksförbund, deltar på distans 
Bo Simonsson, Funktionsrätt Uddevalla, deltar på plats  
Karin Strömsholm, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och 
Ungdomar, deltar på distans   
Lena Nyström, Diabetikerföreningen, deltar på distans 
Lena Fernbratt, Neuroförbundet, deltar på distans 
Jessica Eriksson, sektionschef inom socialtjänsten, deltar på distans 
Ing-Marie Pettersson, enhetschef inom socialtjänsten, deltar på distans 
Annikki Norén sektionschef inom IFO vuxen/funktionshinder, deltar på 
distans 
Eva Tjörnerbro Falkenqvist, färdtjänsthandläggare, deltar på distans 
Roger Granat, socialchef, deltar på distans 
Peter Fridlund, t.f. enhetschef på trafik och förvaltning, deltar på distans 
Stefan Björling, centrumutvecklare, deltar på distans 
Kajsa Jansson, administratör, kommunledningskontoret, deltar på plats 
 

 



 
 

 
 

Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning 
 
2020-12-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19   

Upprop och val av justerare 
Sammanfattning 
Upprop förrättas och justerare utses. 
Beslut 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar   
  
att utse Lena Fernbratt att justera dagens protokoll.   
 



 
 

 
 

Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning 
 
2020-12-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20   

Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Sammanfattning 
Förgående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.   
 



 
 

 
 

Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning 
 
2020-12-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21   

Information från hemtjänsten ang. flexibilitet 
Sammanfattning 
Jessica Eriksson, sektionschef inom socialtjänsten, och Ing-Marie Pettersson, enhetschef 
inom socialtjänsten, informerar om följande.   
  
Sektionen för hemtjänst ingår i socialtjänsten. Det finns cirka 1100 brukare och 
medelåldern för brukare med hemtjänst är 83,5 år (2018). Antalet hemtjänsttimmar i 
kommunen är 477 398 timmar (2019).   
Uddevalla kommun är indelade i tre (3) samplaneringsområden. Det 
finns ungefär 500 tillsvidareanställda och cirka nio (9) stycken anhöriganställda.   
  
Alla beslut utgår från socialtjänstlagen och beviljas av en 
biståndshandläggare. Brukaren får ett så kallat rambeslut. Detta beslut innebär inte 
att man får ett visst antal timmar att fördela utan om vad man har för behov utifrån 
IBIC (individens behov i centrum).Exempel på vad som kan ingå i hemtjänst är; mat- 
och varuleveranser, trygghetslarm, nattbesök/tillsyn- nattkamera och hjälp i 
hemmet. Målsättningen är att man ska kunna bo kvar i sitt hem så länge som möjligt.  
  
När man tar kontakt med en biståndshandläggare bokas ett hembesök där man berättar 
om sin situation och vardag. Därefter utreder handläggaren behovet samt rätten till stöd. 
När man har beviljats hemtjänst kan man välja mellan olika utförare, privat eller 
kommunal och det garanteras hjälp inom 14 dagar från det att beslut om beviljad 
hemtjänst. Under de två första veckorna påbörjas en genomförandeplan som skrivs av 
kontaktpersonal tillsamman med brukaren och det är ett gemensamt arbetsredskap som 
skapar delaktighet, kontinuitet och trygghet. Brukaren får också en mapp med 
kontaktuppgifter till hemtjänstpersonal och/eller chefer. Om det inte går att nå dem kan 
brukaren eller anhöriga kontakta kontaktcenter som hjälper till att koppla samtal eller 
framföra meddelanden till berörd personal.  
  
Diskussion om promenad med hemtjänstpersonal kan användas för att gå till affären 
uppstår. Svaret är nej eftersom hemtjänstpersonalen inte är avsedd för att bära tunga 
kassar från affären. Det beror också på var brukaren bor då avståndet kan variera samt 
att hjälpen ska vara lika. Är behovet att få hjälp till och från affären kan man istället 
ansöka om att få hjälp i form av ledsagning eller få matvaror levererade med mat- och 
varudistributionen.    
 
Beslut 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar   
  
att notera informationen till protokollet.  
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning 
 
2020-12-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22   

Information från socialtjänsten angående Västtrafiks nya zon-
indelning och hur det påverkar kommunen färdtjänstbrukare. 
Sammanfattning 
Annikki Norén sektionschef inom IFO vuxen/funktionshinder och 
Eva Tjörnerbro Falkenqvist, färdtjänsthandläggare, informerar om följande.   
  
Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik och regleras i Lag om färdtjänst 
(1997:736). I §7 i lagen står att Tillstånd till färdtjänst skall meddelas för dem som på 
grund av funktionshinder, som inte endast är tillfällig, har väsentliga svårigheter att 
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.  
Det finns olika typer av färdtjänstresor, till exempel att åka till affären, frisören eller 
hälsa på någon. Färdtjänstresa kan även vara att resa till dagverksamhet för äldre, till 
daglig verksamhet inom omsorgerna eller arbetsresa. Att åk till och från vård eller 
behandling räknas inte som en färdtjänstresa inom Västra Götalandsregionen, 
det är en sjukresa.   
  
I dag är varje kommun i Västra Götaland en avgiftszon. Västtrafik har övergått till tre 
zoner och därför upphör baspristaxan vilket medför ett behov av att ändra 
beräkningsmodellen för egenavgift. Man vill ge dem med tillstånd för färdtjänst större 
möjlighet i sitt resande och ett harmoniserande regelverk hos kommunerna i Västra 
Götalandsregionen.  
  
Förslag på ny taxa är följande: en startavgift på 50 kr som gäller för resa 0-10 km. 
Därefter, över 11 km, kostar varje kilometer tre kronor.   
Kommunen kan besluta om procentuellt påslag/avdrag för startavgiften respektive 
kilometeravgiften. Startavgiften är beräknad utifrån biljettpriser på allmän 
kollektivtrafik och följer som i form av ett index.   
Detta innebär att om man åker 10 km kostar det 50 kr. Om man åker 23 km kostar det 
89 kr (50:- + 3 kr x 13 km) och åker man 55 km kostar det 185 kr (50:- + 3 kr x 45 
km). Förslaget på de nya taxorna ska socialnämnden ta beslut om i februari 2021 och 
kommer gälla från och med 1 maj 2021. Socialnämnden kommer ta fram exempel 
på taxor som ska upp för beslut och återkommer med information.   
 
Beslut 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar  
  
att notera informationen till protokollet.   
 



 
 

 
 

Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning 
 
2020-12-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23   

Information från socialtjänsten 
Sammanfattning 
Roger Granat, socialchef, informerar om följande.  
  
Bland Uddevalla kommuns brukare är för tillfället 29 smittade på äldreboenden och 6 
inom hemtjänsten. På äldreboenden råder det besöksbegränsningar till och med 15 
december och den 15 december sammanträder socialnämnden som kommer fatta nytt 
beslut. Personalen inom socialtjänsten har sedan 8 maj möjlighet att testa sig gratis med 
egentester och om det skulle visa smitta sker smittspårning. Om brukare drabbas av 
covid-19 kan det mobila vårdteamet stötta upp och varje vård- och omsorgsboende har 
en vårdcentral kopplad till sig vilket gör att läkarvård fås om behovet uppstår.   
  
Den 29 december kommer EU ta beslut om vaccin. Hur Uddevalla kommun kommer 
sköta logistiken kring vaccineringen är inte klar då vaccinet ska förvaras i en temperatur 
på cirka 70 till 80 grader minus.   
  
Mötet med Coop i november upplevdes som bra. Planer på att sänka 250-
kronorsgränsen till 200 kr kan eventuellt börja gälla när nytt samarbetsavtal är tecknat i 
januari/februari 2021. Ett coop-matkonto har startats för privatkunder vilket innebär 
månadsinsättningar på ett konto som pengarna dras ifrån vid handling. Eventuellt 
kommer detta även kunna användas av brukarna som beställer maten därifrån.  
Tidplanen för aktivitetscentrum skoglyckan är att starta upp aktiviteter till våren men 
det beror på utvecklingen av covid-19. Trygghetsboendet har stamrenoverats och 
lägenheterna har hyrts ut sedan den första juli. Under våren kommer mer information.  
Uddevalla kommun använder Doro som larmsystem för trygghetslarmen och det har 
inte upplevts problem med det. Doros larmsystem kollas av basstationen var tredje 
minut. Andra kommuner som använder Tunstall som larmsystem har upplevt problem.   
  
Ordförande uppmanar att skicka in synpunkter till socialnämnden när deras detaljbudget 
antas och att ha en dialog med ordförande.  
 
Beslut 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar   
  
att notera informationen till protokollet.   
 



 
 

 
 

Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning 
 
2020-12-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24   

Information från samhällsbyggnad, Trafik och förvaltning 
Sammanfattning 
Peter Fridlund, t.f. enhetschef på trafik och förvaltning, egentligen gatuingenjör, och 
Stefan Björling, centrumutvecklare, från samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om 
följande.   
  
När det gäller frågan kring hastighetsregleringen i tätbebyggt 
område redogör Peter Fridlund och Stefan Björling det som att det gäller 
hastighetsplanen, att det planeras 30-km/h i bostadsområden. Det pågår men är långt 
fram i pipen. Nya föreskrifter om tätbebyggt område måste skapas, tas upp i nämnden 
och beslutas, sedan ska en handlingsplan för införandet av hastighetsplanen göras, upp i 
nämnd och beslutas, sedan kan själva hastighetsplanen beslutas, vilket innebär att en del 
steg måste gås igenom innan något händer.   
Om det är en bashastighet utanför tätbebyggt område är det regeringen som beslutar och 
inte kommun.   

  
Järnbron, Stefan Björling svarar, att det i nuläget inte pågår någon form av 
förändringsarbete. När det gäller skruvarna som stuckit upp har dessa skruvats ner som 
en tillfällig lösning. Det finns pengar i projektet kring Å-rummet vilket gör att det kan 
finnas en möjlighet att använda de till förändring av järnbron. Kan bli en enkel lösning 
med asfalt men det är kostsamt och skydd av miljön behövs ha i åtanke. Skrivelsen som 
kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning skrivit till Mikael Staxäng 
(M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, överlämnas på nytt till nuvarande 
ordförande.     
      
Laddningsbara fordon, det finns parkeringsplats för rörelsehindrade bredvid en ladd 
plats på Aschebergsplatsen som man kan ladda på. Det ska vara tillgängligt för alla som 
har tillstånd vilket man begränsar med endast för laddbara fordon.   
  
Räcken vid trappstegen utanför gallionen, de följer lagstiftningen och har inte för avsikt 
att sätta upp räcken. Samma svar som tidigare från förvaltningen och kravet 
från Funktionsrätt Uddevalla kvarstår.   
  
Kabeldragning i centrum vid arrangemang, det finns bestämmelser som gäller på allmän 
plats, kommunal mark som säger att ”För att minska fallrisken ska kabelskydd av icke 
kantig karaktär användas om elkabel används “. Kabelskyddet ska vara av den höjd och 
utformning så att rullstolsburna med lätthet kan passera. Peter Fridlund tar med sig 
frågan i övrigt till arbetsgruppen.   
  
Uteserveringar i centrum, Peter Fridlund kollar med handläggaren som behandlar 
sådana ansökningar. Samhällsbyggnadsförvaltningen bör ha en dialog med kommunala 
rådet för personer med funktionsnedsättning utifrån ansökningarna till våren 2021.  
 



 
 

 
 

Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning 
 
2020-12-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 24   
 
Frågan om små handikapplatser tar samhällsbyggnad med sig och undersöker närmre. 
De återkommer även angående frågan om den nedre handikapptoaletten i stadshuset 
då de inte har fått svar än från fastighetsförvaltaren.    
  
Centrumutvecklingen, Stefan Björling  
Kultur och fritid planerar två nya konstverk, ett som ett minnesmärke för 
tändsticksfabriken och ett för att påminna om Bohuslän samt kopplingar till sill 
industrin.   
  
Det finns eventuellt planer angående ljussättning på övre delen av Kungsgatan. 
Kommunen äger två fastigheter, Studio 32 samt Lotcen, som planen är att ljussätta. När 
det gäller de andra fastigheterna är det en fråga som de förtroendevalda får besluta om.   
  
Beläggningen på övre delen av Kungsgatan ska vara densamma som nedre delen och 
ledstråket ska vara på samma sida. Placering av ledstråk på andra sidan hamnar i 
konflikt med trafiklagar samt transporter som sker på Kungsgatan. Ledstråk får brytas 
med en uteservering under förutsättning att ledkäppen kan följa uteserveringens ram för 
att hitta tillbaka till ledstråket.    
 
Beslut 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar   
  
att notera informationen till protokollet.   
 



 
 

 
 

Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning 
 
2020-12-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr KS 2020/00093  

Ärendebalanslista för kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning 2020 
Sammanfattning 

1. Det har kommit en hel del synpunkter på hemtjänsten till oss. Vi önskar 
information om punktinsatser kontra flexibilitet.  
svar: se § 21.   
2. Hur går det med hastighetsregleringen i tätbebyggt område? (ta upp frågan 
på presidiet, förslag bjuda in personal från samhällsbyggnad)   
svar: Det pågår men är långt fram i pipen. Nya föreskrifter om tätbebyggt 
område måste skapas, tas upp i nämnden och beslutas, sedan ska en 
handlingsplan för införandet av hastighetsplanen göras, upp i nämnd och 
beslutas, sedan kan själva hastighetsplanen beslutas, vilket innebär att en 
del steg måste gås igenom innan något händer. Om det är en bashastighet 
utanför tätbebyggt område är det regeringen som beslutar och inte 
kommun.  
3. Hur går det med Järnbron gällande beläggningen? (Förslag, bjuda in 
personal från samhällsbyggnad)  
svar: det pågår i nuläget någon form av förändringsarbete. När det gäller 
skruvarna som stuckit upp har dessa skruvats ner som en tillfällig lösning. 
Det finns pengar i projektet kring Å-rummet vilket gör att det kan finnas en 
möjlighet att använda de till förändring av järnbron  
4. Vilken planering har kommunen inför kommande säsongs placering av 
uteserveringar? (planerar att ha en dialog kring våren när ansökningarna om 
tillstånd för uteserveringar är aktuella)    
5. Det finns inga platser för laddningsbara handikappfordon. (Förslag bjuda 
in personal från samhällsbyggnad)  
svar: det finns parkeringsplats för rörelsehindrade bredvid en ladd plats 
på Aschebergsplatsen som man kan ladda på. Det ska vara tillgängligt för 
alla som har tillstånd vilket man begränsar med endast för laddbara fordon.  
6. Vi önskar information angående Västtrafiks nya zon-indelning kontra 
kostnader. Kommer kostnader drabba kommunens färdtjänstbrukare?   
svar: se § 22.   
7. Den nedre toaletten i kommunhuset är för trång men framförallt är det 
mycket osäkert med rangliga armstöd. (Samhällsbyggnadsförvaltningen 
återkommer)   
8. Ny fråga på möte 2020-10-08: Det är för små handikapparkeringsplatser 
(för smala).   
svar: samhällsbyggnadsförvaltningen tar med sig frågan och undersöker 
närmre.   

Beslut 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar 
  
att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna.  
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funktionsnedsättning 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26   

Nämndernas representant informerar 
Sammanfattning 
Kultur och fritidsnämnden   
Kultur och fritidsnämnden håller på att se över föreningsbidragen. Beslutet och arbetet 
förväntas vara klart i december 2021. Rådet är ett bra dialogforum för att lyssna 
av synpunkter inför arbetet med kriterierna för föreningsbidrag. Man hoppas kunna ha 
en dialog under januari nästa år med rådet.   
Föreningsbidraget är ett politiskt styrmedel och vissa kriterier kan då kopplas 
på och/eller krävas att de ska uppfyllas för att få bidrag.    
  
Socialnämnden   
Ett beslut om IOP, idéburet offentligt partnerskap, med föreningen Frivilligcentrum 
kommer socialnämnden ta eftersom den gamla löper ut vid årsskiftet. Frivilligcentrum 
är en förening som bland annat har caféverksamhet samt självhjälpsgrupper.  
Syn och hörselinstruktör är på gång, men det är inte i mål än för att fatta beslut.   
  
Barn och utbildningsnämnden   
Det har varit en del utbrott av covid-19 inom särskolan och de har varit tvungna att 
stänga en period men verksamheten är igång igen. Gymnasiet har enbart 
distansundervisning men det gäller inte för gymnasiesärskolan.  
Hälsopolitiska rådet har varje år en summa utvecklingsmedel som föreningar kan 
ansöka om. Camilla Johansson (C), ordförande i hälsopolitiska 
rådet, kommer återkomma när det är dags för nästa utlysning.   
  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Ingen representant är närvarande på grund av beredning för samhällsbyggnadsnämnden, 
tjänstepersoner från förvaltningen var istället delaktiga. 
 
Beslut 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar   
  
att notera informationen till protokollet.   
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Kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27   

Övrigt 
Sammanfattning 
Fråga från ordförande Stefan Skoglund (S) om när utbildning på distans via Teams ska 
hållas. Presidiet kommer ta upp frågan under januari 2021. 
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