
 

  
Utses att justera Lena Nyström 
  Paragrafer §§ 28-33  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Pernilla Tarler 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Stefan Skoglund 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Lena Nyström 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Sammanträde Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 2021-08-24 
Förvaras hos  
Anslaget sätts upp  
Anslaget tas ner  
  
Underskrift ………………………………………… 
 Pernilla Tarler 

Justerandes signatur 

  
 

Protokoll 
Kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning 

 

2021-08-24  
 

 
Sammanträde Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve samt distans via Teams, kl. 13:00-15:00 
  
Ledamöter Stefan Skoglund (S), Ordförande, deltar på plats 

Annelie Högberg (S), deltar på distans 
Anna-Lena Heydar (S), deltar på distans 
Jarmo Uusitalo (MP), deltar på distans 
Ann-Charlott Gustafsson (UP), deltar på distans 
Kent Andreasson (UP), deltar på distans 
Camilla Johansson (C), deltar på distans 
 
Jens Sahlin, Funktionsrätt Uddevalla, deltar på distans 
Rolf Rodin, Synskadades riksförbund, deltar på distans 
Bo Simonson, Funktionsrätt Uddevalla, deltar på distans 
Karin Strömsholm, Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och 
Ungdomar, deltar på distans 
Lena Nyström, diabetikerföreningen, deltar på plats 
Ulla Lindström, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, deltar på plats 
Sirpa Johansson, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, deltar på plats 

   
  
Övriga Roger Granat, Socialchef §§31-32, deltar på distans 

Stefan Björling, Enhetschef samhällsbyggnadsenheten § 32, deltar på 
distans 
Pernilla Tarler, Chefssekreterare, deltar på plats 
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§ 28   

Upprop samt val av justerare 

Beslut 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar  
 
att utse Lena Nyström till justerare 
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§ 29   

Föregående mötesprotokoll 

Sammanfattning 
Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna. 
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§ 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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§ 31   

Information från socialtjänsten 

Sammanfattning 
§ 31   
Information från socialtjänsten 
Sammanfattning 
Roger Granat, socialchef, informerar om bland annat behov av fler LSS-boenden, Covid 
19, öppning av verksamheter, hur boende har klarat isolering och teknik.  
 
Covid, smittspridningen är fortsatt låg men en trend visar att den är på väg uppåt.  
Ungefär 80% av Uddevallaborna har fått en dos och ca 60% är fullt vaccinerade i riket 
och i Uddevalla. Siffran bör gå uppåt de närmsta veckorna.  
Det finns gott om vaccin i Sverige samt flera tusen lediga tider enligt Västra 
Götalandsregionens hemsida.  
Man pratar redan nu om en tredje spruta för vissa grupper, t.ex. äldre riskgrupper o.s.v. 
  
Verksamheter, daglig verksamhet (ryttaren, hemmafixarna, Sofiedal) planeras att 
öppnas under veckorna 32-36. Det pågår en succesiv öppning av dessa verksamheter 
som helt eller delvis varit stängda under pandemin.  
 
När det gäller pandemin har det varit en lugn och stabil sommar med enstaka smittade i 
Uddevalla bland boenden/brukare/personal. Man har fortsatt med egentester för 
personal. Tidigare utfördes 100 tester per dag och idag endast en till två (1-2) tester per 
dag.  
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§ 32 Dnr KS 2021/00031  

Ärendebalanslista för kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning 2021 

Sammanfattning 
1. Vi vill ha information angående ombyggnaden från Lagerbergsgatan till 

Lotsarnas Kålhage och angränsande gator. 
Kungsgatan är, enligt plan, färdigt till 50% ner mot Kungstorget. 
Ledningsarbete är färdigt. Man har monterad belysning och möbler är på väg 
ut. Det kommer att påminna om gamla Kungsgatan. Vattenavrinningen är 
förändrad, vilket inte kommer att märkas. Det är varit arkeologiska 
utgrävningar på Kungsgatan vid vilka men bland annat hittat mynt.  Nu pågår 
stenläggning.  
Deltagarna på mötet påpekar att de kommer för sent in i processen när det 
gäller bland annat ledstråket.  
Stefan meddelar att området varit projekterat i många år och när det gäller 
ledstråket är de inne för sent i processen. Det är projekterat sedan flera år 
tillbaka och ska man ändra i projekteringen blir detta försenat i många år och 
den ekonomiska beräkningen blir annorlunda mot beslutad. 
Förvaltningen anser att kommunen bygger enligt regler och lagstiftningen. 
Förvaltningen har tagit till oss att handikapporganisationerna åsikter men 
påpekar att man inte bygger en gata som skall finnas i 50-60 år utan för 
framtiden. 
Bo Simonsson, Funktionsrätt,  påpekar att de har protesterat mot att ledstråket 
ligger där det ligger i många år. Varför kunde man inte lägga ledstråket på 
andra sidan. 
När detta diskuterades i nämnden var en oenig nämnd och det var många 
diskussioner. Men diskussionen avslutades med att det skulle bli för stora 
ekonomiska följder med en ny projektering och bedömningen blev således att 
ledstråket måste ligga där det är planerat.  
Stefan Björling presenterade arbetet med Norra Drottninggatan, etapp 2. 
Bakgrunden är att nämnden under 2019 beslutade att ta fram ett förslag för 
utveckling av Norra Drottninggatan, Norrtullsgatan och Lilla Norrgatan. Arbete 
är delvis initierat av Västvatten som har stora behov under gatan. Arbetet är 
utfört under 2021 tillsammans med konsult, trafiktekniker och projektledare. 
Västvatten har fått information under resans gång. Man är nu på väg att dra i 
gång projekteringen. Eventuell byggstart är satt till 2023.  
Området är väldigt nergånget sett till gatumiljö, trottoarer och belysning saknas 
delvis helt. 
Norra Drottninggatan är idag en av stadens mest restaurangtäta miljöer. Här 
finns just nu sju (7) restauranglokaler varav sex(6) är i drift.  
Här finns även bostäder, kontor, butiker och ett av stadens största hotell. 
Norrtullsgatan är idag enkelriktad och rejält sliten. Här finns ytterligare en (1) 
restaurang.  
Bartilsgatan är idag inte möjlig att nå från Västerlånggatan 
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Samtliga gator har kantstensparkering. I området finns parkeringsytorna på 
Lotsarnas Kålhage som endast nås via Norra Drottninggatan.  
Framtida utformning och användning: 

 Avsmalnat vägutrymme med plats för två mötande bilar. Breddade 
trottoarer som möjliggör större uteserveringar på östra sidan. 

 Linhängd belysning i samma stil som i centrum. 
 Gröna inslag i flyttbara kärl. 
 Fler parkeringar längs gatan. Kombinerade last- och parkeringszoner, 

handikapparkering. Parkering om/när inga uteserveringar finns på 
zonerna. 

 Norrtullsgatan får samma utformning. Fortsatt enkelriktad. 
 Bartilsgatan får samma funktion men öppnas för in- och utfart från 

Västerlånggatan för att lätta på trafiken på Norra Drottninggatan. 
 

Rolf Rodin, Synskadades förbund, ställer frågan om vilken del av trottoaren man 
ska följa som synskadad. Ska man följa husen behöver det beslutas om att det 
inte får ställas ut till exempel gatupratare. 
Denna fråga tar Stefan Björling med till Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
talar med trafikenheten. Det är viktigt att viktigt att frågan samordnas 
 

2. Hur ska samhällsbyggnad arbeta vidare med frågor som berör kommunala rådet 
för personer med funktionsnedsättning och bör komma rådet till del? 
Just nu ligger en motion om enkelt avhjälpta hinder. När det motionen är 
behandlad kommer frågan tillbaka till detta råd. Frågan får anstå till dess. 
 

3. Vad händer i kommunen i elsparkcykel-frågan? 
En elsparkcykel har samma regler som andra cyklar.  
Inget företag som handhar elsparkcyklar har ännu inte kommit med förfrågan 
om att ha dessa i Uddevalla.  
När en sådan eventuellt kommer till kommunen kommer det att tas upp med 
kommunala råden. 
 

4. Hur har de på boendena klarat isoleringen p g a restriktioner under Corona-
pandemin? 
Brukare har drabbats hårt. Det har varit tufft. Bor man på ett boende har man i 
alla fall personal att träffa. Övriga kan ha känt en större isolering. 
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Nya frågor tillkom under mötet: 
 

5. Jens Sahlin, Funktionsrätt, ställer frågan om huruvida cykeltrafik är tillåtet i 
centrum, och om man kan upprätta cykelfria zoner? 
Det är förbjudet att cykla på Kungsgatan men tyvärr följer inte alla den regeln.  
 
 

6. Frågan om färdtjänst och hur man skall göra när man inte kan ta sig till bilen 
själv.  
Det är viktigt att man tar kontakt med biståndshandläggare på 
biståndsavdelningen för att få hjälp med detta.  
 
 

 

Beslut 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar  
  
att efter revidering lägga ärendebalanslistan till handlingarna. 
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§ 33  

Nämndernas representant informerar 

Sammanfattning 
Socialnämnden har inget mer att tillföra efter Rogers redovisning. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden, via Anna-Lena Heydar (S), redovisar att det varit ganska 
lugnt över sommaren. Arbetet med översvämmingsskydd och skyfallshantering 
fortsätter. Detsamma gäller utformingen av det offentliga rummet. Motionen om enkelt 
avhjälpta hinder, har tyvärr ramlat mellan stolarna när det gäller rådet för äldre. Vi 
kommer att skicka ett svar från presidiet.  
Samråden fungerar inte så bra som råden vill och en önskan om att få till fler och bättre 
samråd framförs. Det händer titt som tätt att tillgängligheten inte fungerar. 
 
 
Kultur- och fritidsnämnden, via Annelie Högberg (S), rapporterar om följande som 
berör funktionshindrade. En friluftsplan tas fram vilken skall öka tillgängligheten. 
Badplatsutredning visar att tillgängligheten på badplatserna har fungerat bra och en ny 
badplatsutredning ska gå på remiss till råden.  
Det har varit en lugn  sommar med gratis verksamheter, bland annat på Tureborg och 
Dalaberg.   
Förvaltningen har även arbetat med de nya riktlinjerna för förenings- och 
anläggningsstöd. 
 
Barn- och utbildningsnämnden, via Camilla Johansson (C), rapporterade bland annat 
om att det beslutas på morgondagens kommunstyrelsemöte att det blir en ny förskola i 
Råssbyn. Man kommer även att projektera för byggstart utav ytterligare en förskola i 
Ljungskile. Senaste åren har det varit väldigt stor inflyttning i de södra delarna av 
kommunen. Då behöver antalet förskola/skola öka. Förvaltningen kommer att att ha en 
workshop i september kring Ammenäs och Skäret. Dessutom planerar förvaltningen att 
göra likadant med Ljungskileskolan men där har man inte kommit så långt i processen.  
Samhällsbyggnadsnämden ansvarar för byggnaderna och Barn- och 
utbildningsnämnden hyr byggnaderna.  
Vidare meddelas att gymnasieskolan kommer att, om några veckor, erbjuda vaccination 
och dom ska ske på gymnasierna. Själva skolstarten gått bra.  
Camilla meddelade att man kommer få en inbjudan till rådet att delta i planeringen av 
äldremässan. Mässan kommer att äga rum under 2022 och ansvarig är Emelie Eék, 
folkhälsostrateg.  
 
 

Beslut 
Kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning beslutar  
 
att notera informationen.  
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