
 

  
Utses att justera Håkan Magnusson 
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 Kajsa Jansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Stefan Skoglund 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Håkan Magnusson 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Kommunala rådet för äldre 2021-01-28 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anmäls till  Kommunfullmäktige 2021-03-10  
  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Kajsa Jansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-01-28  
 

 
Sammanträde Kommunala rådet för äldre  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve samt distans via Teams, kl.09:00-12:05, 

ajournering 09:55-10:20 
  
Ledamöter Stefan Skoglund (S), Ordförande, deltar på plats  

Camilla Johansson (C), deltar på distans 

Anibal Rojas Jorquera (KD), deltar på distans 

Annelie Högberg (S), deltar på distans 

Anna-Lena Heydar (S), deltar på distans 

Jarmo Uusitalo (MP), deltar på distans 

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  

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 

Stig Florén, Södertullskyrkans riksförbundet Pensionärs Gemenskap, 

deltar på plats  

Willy Magnusson, Sveriges Pensionärsförbund Hafsten, deltar på distans 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-01-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Övriga Roger Granat, socialchef, deltar på plats § 4-6 

Ann-Louise Öhrn, kommunikationschef, deltar på distans, § 1-3  

Stephanie Tamo, kommunvägledare, deltar på distans, § 1-3  

Mathilda Isaksson, avdelningschef, deltar på distans, § 7   

Kajsa Jansson, administratör, deltar på plats 
  
  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-01-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1   

Upprop samt val av justerare 

Sammanfattning 

Ordförande hälsar välkommen, upprop förrättas och justerare utses.  

Beslut 

Kommunala rådet för äldre beslutar  

 

att utse Håkan Magnusson att justera dagens protokoll.    

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-01-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2   

Genomgång av föregående mötesprotokoll 

Sammanfattning 

Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-01-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr KS 310255  

Information från kontaktcenter 

Sammanfattning 

Ann-Louise Öhrn, kommunikationschef, och Stephanie Tamo, kommunvägledare, 

redogör för kontaktcenters verksamhet.  

 

Kontaktcenter fungerar som en väg in i kommunen som ska förenkla samt förbättra den 

kommunala servicen till medborgarna, effektivisera kommunal verksamhet med 

uppdelning av snabba ärenden och komplicerade ärenden samt ge kontinuerlig 

uppföljning och återkoppling till organisationen. Med kontaktcenter har 

kommuninvånarna en väg in men flera kommunikationskanaler; personligt besök, 

telefon, mejl, chatt och Facebook. Kommuninvånarna kan bland annat få hjälp med 

allmän information och vägledning inom kommunens verksamhet, fylla i blanketter/E-

tjänster samt utskrift och de tar emot synpunkter och felanmälningar.  

 

Under 2019 har kontaktcenter totalt haft 42 458 ärenden och under 2020 totalt 64 365 

ärenden. Ökningen förklaras genom en organisatorisk ändring på kontaktcenter där före 

detta växeln har slagits ihop med kontaktcenter.   

 

Enligt mätningar i kommunens kvalitet i korthet, KKiK, har Uddevalla kommun ett 

bättre resultat i bemötande, tillgänglighet, svarstid via mejl samt svarstid via telefon än 

snittet för likvärdiga kommuner. 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre beslutar  

 

att notera informationen till protokollet.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-01-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr KS 310256  

Redovisning av brukarundersökning 2020 

Sammanfattning 

Roger Granat, socialchef, informerar om brukarundersökningen 2020. 

Brukarundersökningens syfte är att ta reda på vad de äldre tycker om äldreomsorgen 

fördelat mellan kategorierna särskilt boende och hemtjänst.  

 

Andelen äldre som har svarat själva, utan hjälp, är större i år jämfört med föregående år. 

Det gäller både dem som har hemtjänst och dem som bor på särskilt boende. Det är en 

större andel av dem som svarar själva, som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som 

ganska eller mycket gott, jämfört med dem som fått hjälp med att svara. Det gäller i 

båda boendeformerna. Detta tyder på att äldre personer med sämre hälsa är 

underrepresenterade i årets undersökning. Årets resultat bör därför tolkas med viss 

försiktighet.  

 

I resultatet från delen om särskilt boende har följande delar visats som bra; maten och 

matupplevelsen ökad trend, Uddevalla bra på att erbjuda sociala aktiviteter och brukarna 

trivs med utomhusmiljön. Det som kan förbättras är; ensamhet, önskad boendeplats och 

förtroende för personalen.    

 

I resultatet från delen om hemtjänst är det inget positivt resultat som sticker ut extra i 

jämförelse med riket. Uddevalla kommun ligger runt rikssnittet. Det som kan förbättras 

är; möjlighet att framföra synpunkter och klagomål samt möjlighet att få kontakt med 

personalen.  

 

Nästa steg är att respektive enhet går igenom resultaten tillsammans med enhetscheferna 

för att se vad som kan förbättras eller förändras. 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre beslutar  

 

att lägga informationen till handlingarna.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-01-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr KS 295016  

Information från socialtjänsten 

Sammanfattning 

Roger Granat, socialchef, informerar om följande.  

 

Covid-19 läget på särskilt boende ser bra ut, för tillfället är det inga nya smittade på 

särskilt boende. Medarbetare inom socialtjänsten tar egentester där färre konstateras 

smittade. När det gäller vaccinationen vaccinerar kommunen de personer som är 

inskrivna i den kommunala hemsjukvården och de anställda vaccineras av Hälsobolaget. 

Planeringen av vaccineringen styrs av regionen.   

 

Kön till boenden är som ett normalår och socialtjänsten kan inte se att pandemin har 

påverkat kön något större. 33 personer står i kö för plats på äldreboende och tre står i kö 

för plats på LSS-boende. Om en person tilldelas en plats på ett boende, som denne 

sedan skulle vilja byta, finns det en byteslista. Statistiken visar att personerna oftast 

väljer att stanna kvar på det boende som personen fått plats på.       

 

Avtalet med nuvarande matleverantör, Coop, löper ut i april 2021. Då kommer gränsen 

för inköp av matvaror sänkas till 200 kr (plock av varor), tidigare har den varit 250 kr. 

Varje matbutik har idag sin egen transportör och socialförvaltningen har gått ut till alla 

butiker i närområdet i förhoppning om att fler ska ansluta sig. 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre beslutar  

 

att notera informationen till protokollet.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-01-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr KS 2021/00027  

Ärendebalanslista för kommunala rådet för äldre 2021 

Sammanfattning 

1. Information om tandvårdsintyg. (Ta upp på gemensamt möte i mars 2021).  

2. Vad händer med medborgartjänsten?  

svar: se § 3 för information om kontaktcenters verksamhet. Under kommunala 

rådet för personer med funktionsnedsättning framkom det att det kommer 

lanseras en ny kundportal där man kommer kunna följa sitt ärende. Information 

kommer när tjänsten är igång.    

3. 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 till gemensamt möte i mars, 

Annelie Högberg (S) kommer återkoppla).  

4. Har antalet fallolyckor i kommunen ökat p.g.a. att Hemmafixarna inte fungerat 

med anledning av pandemin?  

svar: frågan går inte att besvara i dagsläget då statistiken inte är fördelad 

mellan fallolyckor i hemmet eller utomhus.  

5. Bussförbindelser till Rimnersområdet, hur är den frågan tänkt att lösas? (Ta upp 

frågan på gemensamt möte i mars 2021).  

6. Vad händer med ordningsvakternas befogenheter att stävja cykeltrafik? (Frågan 

har skickats till enhetschef Björn Segelod för besvarande). 

7. Vad händer med motionen; ”Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett 

arbetssätt om enkelt avhjälpta hinder”?  

svar: motionen förväntas tas upp för beslut under våren i 

samhällsbyggnadsnämnden. Se även skriftligt svar från 

samhällsbyggnadsförvaltningen.   

8. En redovisning av brukarundersökning 2020 önskas.  

svar: se § 4 för redovisning av brukarundersökningen 2020.  

9. Vad gäller med dispens kring årsmötesprotokoll med tanke på kultur och fritids 

bidragsregler avseende föreningarnas bidragsansökningar för 2021?  

svar: under 2020 har kultur och fritidsförvaltningen inte haft krav på 

redovisning av årsmötesprotokoll, utan endast de handlingar som krävs för 

beslut. För 2021 gäller samma policy så länge den rådande situationen består. 

Se även skriftligt svar från kultur och fritid   

  

  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-16 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre beslutar 

  

att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna.  



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-01-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 310257  

Information om slutrapporten i fallförebyggande arbete 

Sammanfattning 

Mathilda Isaksson, avdelningschef från socialtjänsten informerar om slutrapporten i 

fallförebyggande arbete.   

 

Det fallförbyggande arbetet började med att kommunstyrelsen beviljade socialnämndens 

och samhällsbyggnadsnämndens ansökan om medel ur sociala investeringsfonden 2015-

12-16. Ett arbete mellan socialtjänst och samhällsbyggnad som prövade nya metoder för 

att förhindra fallolyckor. Arbetet riktade sig till personer över 70 år och som bor i 

ordinärt boende samt personer med personer med funktionsnedsättning med hög 

fallrisk. Arbetet startade i december 2016 och avslutades i december 2020.   

 

I det fallförbyggande arbetet var det tre huvudområden; åtgärder i hemmet 

(Hemmafixarna), fysisk aktivitet (balansgrupper samt Ryttaren) och halkbekämpning.  

 

Åtgärder i hemmet, Hemmafixarna, är en servicegrupp som till exempel åtgärdat risker 

genom att ta bort eller halksäkra mattor och punktvis halkbekämpning genom 

exempelvis att delat ut grus i mindre mängd. De har utfört 3501 serviceuppdrag varav 

67% består av lampbyte tunga lyft och byte av gardiner och 357 

halkbekämpningsuppdrag. En enkät skickades ut under december 2019 till mars 2020 

men avbröts på grund av covid-19. Det inkom 77 svar och enkäten visade ett gott 

resultat.     

 

I balansgrupperna som leddes av fysioterapeuter, fysisk aktivitet, tränades balans och 

styrka. Det gjordes balans och styrketest före och efter träningsperioden och totalt 153 

personer var delaktiga. Det har även genomförts fysisk aktivitet på Ryttaren, detta 

ingick inte i medlen från sociala investeringsfonden.  

 

Halkbekämpningen har bestått bland annat av att över 4000 broddar har delats ut gratis 

till personer över 70 år och till personer med funktionsnedsättning med hög fallrisk 

2016-2020. Samhällsbyggnadsförvaltningen köpte även in en sopsaltmaskin för att 

minska fallskador på grund av halka.   

 

Statistiken från Västra Götalandsregionen visar en positiv utveckling och det har varit 

mindre fallskador 2015-2019 än 2010-2015. Från och med 2021, efter projektets slut, 

implementeras Hemmafixarna samt gratis broddar i ordinarie verksamhet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen planerar även att fortsätta med sopsaltmaskinen.    

 

 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre beslutar  

 

att noterar informationen till protokollet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-01-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr KS 303473  

Nämndernas representant informerar 

Sammanfattning 

Socialnämnden  

Då Roger Granat, socialchef, har tagit upp det mesta från socialnämnden på sin punkt 

har Stefan Skoglund (S) och Ann-Charlott Gustafsson (UP) har inget mer att tillägga. 

 

Kultur och fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden har haft uppe ansökningar från sociala föreningar om 

inkomstbortfall. Nämnden har beslutat om avslag på grund av nämndens ekonomi. 

Kultur och fritidsnämnden har förlorat mycket inkomster på grund av att exempelvis 

bowlinghall och simhall har varit stängda med anledning av covid-19.         

 

Idrottsföreningar kan få bidrag direkt från riksidrottsförbundet och kulturföreningar kan 

få bidrag direkt från kulturrådet.  

 

Angående frågan om dialog kring utredning av föreningsbidrag kommer Annelie 

Högberg (S) återkoppla när hon hört från kultur och fritidsförvaltningen. 

 

Samhällsbyggnadsnämnden   

Samhällsbyggnadsnämnden har några pågående samt avslutade projekt i centrum. Bland 

annat har övergångsstället vid Kampenhof reparerats men tiden för att gå över 

övergångsstället har inte justerats. Nu är även arbetet med byte av beläggningen samt 

rör den på övre delen av Kungsgatan igång. Det corona-vänliga luciatåget som 

förvaltningen arrangerade med traktorer var uppskattat.  

    

Ove Claesson, Sveriges Pensionärsförbund Viken, tar upp frågan kring fastighetsägares 

ansvar för snö- och halkbekämpning utanför respektive fastighet och skyldighet att 

skotta samt sanda de gångbanor som finns inom områden där så kallad 

norrlandsplogning tillämpas. Fastighetsägarnas befrielse att ta hand om denna gäller 

först från och med den tidpunkt kommunen har använt gångbanan för sina plogmassor. 

Anna-Lena Heydar (S) och Jarmo Uusitalo (MP) tar med sig frågan och att 

förvaltningen bör informera fastighetsägarna inför kommande vintersäsong.    

 

Barn och utbildningsnämnden  

Camilla Johansson (C) från barn och utbildningsnämnden, informerar i egenskap av 

ordförande i hälsopolitiska rådet, om nominering till folkhälsopriset. Nomineringstiden 

kommer snart börja och det kommer ut information om detta på uddevalla.se. 

Folkhälsopriset kommer delas ut på kommunfullmäktige i juni 2021.  

 

Inom skolan är det fortfarande distansundervisning på högstadie- och gymnasienivå 

samt vuxenutbildningen.   



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-01-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 8  

 

Beslut 

Kommunala rådet för äldre beslutar  

 

att notera informationen till protokollet.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Kommunala rådet för äldre 

 

2021-01-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 Dnr KS 307953  

Övrigt 

Sammanfattning 

Ordförande Stefan Skoglund (S) tar upp frågan om utbildningen för kommunala råden. 

Planerat datum är den 1 februari 2021 men kommer istället planeras in den 1 mars 2021 

då det uppstått missförstånd under beredningen.   

 

De två frågor från ärendebalanslistan angående motionen om att utarbeta ett arbetssätt 

om enkelt avhjälpta hinder samt vad som gäller med dispens kring årsmötesprotokoll 

med tanke på kultur och fritids bidragsregler avseende föreningarnas 

bidragsansökningar för 2021 togs upp under punkten ärendebalanslistan.  

 


