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Plats och tid 

 
 
Kommunhuset Forum, onsdagen den 2019, kl 10.30-11.30 

 
 
 

Gemensam mötestid med kommunala rådet för funktionshinderfrågor  
Kl 09.30-10.30 

Beslutande 
ledamöter 
 
 
 
 
 
 
Ersättare 

Christoffer Wallin (SD) ordförande  
Karl-Anders Andersson (C) ledamot 
Lars B Andersson (SPF) 
Leif Svensson (SPF) 
Gunilla Lindskog (SPF) 
Ulla-Britt Eklund (PRO) 
Ivan Carlsson (PRO) 
Birgitta Karlsson (SPF) 
 
 
 

  
Övriga deltagare Håkan Sundström (§7) 

Catharina Sundström t.f. avdelningschef ÄO 
 Markus Fjellsson, sekreterare 
  

 
 
 
 
 
 
 
Utses att justera 
Plats och tid 

 
 
 
 
 
 
Kommunhuset Forum, den 11 februari 2020. 
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Gemensam mötestid med kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor  
kl 09.30-10.30 
 
§ 1 
 
Upprop för KPR samt val av justerare för pensionärsrådet samt gemensam  
dag och tid för justering av båda protokollen 
 
Sekreteraren förrättar upprop för pensionärsrådets ledamöter. 
Kommunala pensionärsrådet väljer Ulla-Britt Eklund att justera dagens protokoll. 
 
§ 2 
Välfärdsnämndens ärenden 
Catharina Sundström informerar om ärenden som ska tas upp på kommande möte 
med Välfärdsnämnden den 20 februari.  
 
§ 3 
Färdtjänstregler information 
Avdelnignschef Claire är hemma med sjuk barn idag så punkten utgår. 
 
§ 4 
Förslag utbildningsdag:  
- Camilla Svensson SRF Bohuslän 
- Kommunens organisation och arbetsfördelning på politisk- och tjänstemannanivå 
 
Förslagen godkänns som upplägg för utbildningsdagen den 7 april. 
 
§ 5 
Information om rehab.enheten 
Lokalerna ska öppnas upp för personer med fler olika sorters besvär, för att 
förbereda för annan träning. Dock inte för allmänheten. 
Syn- och hörselinstruktören finns kvar fram till 31 mars. 
Enheten ska ingå i ett forskningsprojekt där man använder yoga inom 
dagverksamheten. Projektet ska pågå i 1,5 år. 
 
§ 6 
Information om Äldreboenden 
Beslut att gå från fem boenden till tre kvarstår. Kvar blir Sörbygården, Allegården 
och det nya boendet i Dingle. 
Förvaltningen har också fått ett uppdrag att titta på möjligheten till 
Trygghetsboende i kommunen. 
 
§ 7 
Lägenhet i Hällevadsholm 
Det finns en bostadsrätt i Hällevadsholm som kommunen äger. Frågan lyfts nu för 
att reda ut hur mycket den används av föreningar.  
Först var det bibliotek under flera år, sedan gick det över till en terapilokal. Det 
finns fortfarande kvar både vävstolar och hyvelbänk. SPF använder den mycket. 
Hembygdsföreningen är där regelbundet, även föreningen i arbetet mot ofrivillig 
ensamhet.  
Enligt rådets ledamöter finns det ett stort behov av lokaler på det här sättet. Inte 
bara i Hällevadsholm. 
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Förslag från rådet är att det även skaffas en motsvarande lokal i centrala Munkedal 
och en i Hedekas. 
 
§ 8 
Information om Medborgarrådet. Verksamhet 2019? 
Varför har det inte kommit igång under 2019. Orsaken är att det inte har varit lätt 
att hitta representanter från ungdomarna. Nu har detta lösts, och 
kommunledningen har träffat ungdomarna för att förebereda dem för arbete i ett 
politiskt råd.  
Första mötet är planerat till april, presidiet kommer att besluta om datum denna 
vecka.  
 
 
Kommunala pensionärsrådet (KPR) Kl 10.30-11.30 
 
§ 9 
Föregående protokoll 
Läggs till handlingarna 
 
§ 10 
Info från centralförbunden 
SPF: Från centralt håll kommer mycket tryck att försöka stå emot neddragningar 
inom kommunerna generellt. Men också att arbeta mot den ofrivilliga ensamheten.  
 
§ 11 
Framtiden för seniornätverken 
Nätverken kommer att fortsätta som planerat, även om det nu är en tillförordna 
chef för äldreomsorgen. Rådet anser att det finns ett stor behov bla. med tanke på 
den kommande revisionen av äldreomsorgsplanen.  
 
§ 12 
Den nya Äldreomsorgsplanen 
Den politiska styrgruppen har träffats en gång och har börjat planera det 
kommande arbetet. Det har inte gjorts något uppföljning av den förra/nuvarande 
planen än, men kommer nu att göras för att styrgruppen ska veta vad den nya 
planen ska rikta sina nya fokusområden på.  
 
§ 13 
Inlämnade handlingar 
Bakgrunden är att handlingar som lämnats in till kommunen inför beslut av Budget 
2020 har kommit bort.  
Sekreteraren förklarat vad som har hänt och kommunen tar på sig hela ansvaret. 
Det var den mänskliga faktorn som spelade in, och åtgärder ska vidtas för att detta 
inte ska ske igen.  
 
§ 14 
Förändringar i hemtjänstverksamheten utifrån budgetläge  
Catharina har efterfrågat information från enhetschef men inte hunnit få detta än. 
Hon vill därför skjuta på frågan till kommande möte. 
 
§ 15 
Kommunalt bidrag till tillgänglighet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelar att det inte finns några möjligheter till 
hjälp för varken broddar till enskilda eller stöd till privata fastighetsägare för 
tillgänglighetsinsatser. 
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Ulla-Britt Eklund har undersökt hur omkringliggande kommuner gör, och det finns 
möjlighet till stöd i Uddevalla och Tanum, men inte Lysekil. 
 
§ 16 
Stöd till anhörigvård 
Det finns inte möjlighet till eknomiskt stöd som anhörig. Det finns däremot 
möjlighet att få avlastning i olika former. 
  
  


