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Rådet för äldrefrågor 2019-12-16  
Rådet för funktionshinderfrågor 

Anslagsbevis 

 
Nämnd  Rådet för äldrefrågor 
               Rådet för funktionshinderfrågor  

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 

Sammanträdesdatum 2019-12-16  Justeringsdatum  

Anslagsdatum  Anslagets nedtagande  

Bevis om tillkännagivande av justering:         Majvor Smedberg 
 

Tid och plats 2019-12-16, kl. 10.00 – 12.00 Borgmästaren kommunhuset, Lysekil  
Ledamöter 
Rådet för  Christer Höglind, PRO Lysekil 
äldrefrågor  Eva Leandersson, PRO Brastad 
 Lena Rydenstam, PRO Brodalen 
 Agneta Adriansson, PRO Skaftö 

 Anne-Marie Söderström, SKPF avd 117 Lysekil 
 Frank Olsson, PRO Lysekil 
 Berit Rydberg, SPF Kaprifol Skaftö  
 Lisbeth Ask, SKPF Lysekil Ledamöter  

Rådet för  Agneta Adriansson, HLF 
funktions-  Lillian Skoog, SRF 
hinderfrågor Bo Josefsson 
 Sigbritt Ödman, FUB  
  
  
  

  
   
Representanter  Christina Gustavsson, socialnämnden  
från nämnder/  Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsen 
styrelsen Lars Björneld, samhällsbyggnadsnämnden     
 Margareta Carlsson, utbildningsnämnden 

 
Tjänstemän Eva Andersson, förvaltningschef 

 Frida Mellgren, samhällsbyggnadsförvaltningen §  
 Lidija Beljic, utredaare socialförvaltningen §  
 Majvor Smedberg, sekreterare  

 
Paragrafer  21 - 31 

 
Sekreterare ……………………………………………… 

 Majvor Smedberg  
 

Ordförande …………………………………………………………. 
 Christina Gustavsson  
 

Justerare ……………………………………………………………………………………………………………….
 Lisbeth Ask Bo Josefsson 
 Rådet för äldrefrågor                   Rådet för funktionshinderfrågor   
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              Rådet för äldrefrågor  2019-12-18 
              Rådet för funktionshinderfrågor  
  
    
 

 

Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 21 
Ny arbetsordning för råden 
 
Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2019-11-06, § 170 att revidera 
arbetsordningen för kommunala pensionärsrådet och kommunala rådet för 
funktionshinderrådet.  

I samband med att arbetsordningen för råden revideras, beslutas att ändra benämningen 
”kommunalt pensionärsråd” till ”kommunala rådet för äldrefrågor”.  

Ytterligare en förändring i den nya arbetsordningen är att ersättarna får närvara vid 
sammanträdet. 

 
  



 Sammanträdesprotokoll 3/12 
 
              Rådet för äldrefrågor  2019-12-18 
              Rådet för funktionshinderfrågor  
  
    
 

 

Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 22 
Sammanträdestider fr 2020 
 
Sammanfattning  
Förvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdestider för 2020 för kommunala rådet 
för äldrefrågor och rådet för funktionshinderfrågor.  

Råden ska sammanträda fyra gånger per år enligt följande förslag.  

5 mars 2020 

28 maj 2020 

3 september 2020 

3 december 2020 
 

Beslut  
Råden beslutar enligt framtaget förslag till sammanträdesdagar 2020.  

Rådens sammanträde börjar kl 09.30, lokal för sammanträdet anges i kallelsen. 

 

Beslutet skickas till 
 
Alla ledamöter och ersättare 

Valda politiker  
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              Rådet för äldrefrågor  2019-12-18 
              Rådet för funktionshinderfrågor  
  
    
 

 

Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 23 
Information om socialförvaltningens nya organisation 
 
Sammanfattning  
Förvaltningschef Eva Andersson visar det nya organisationsschemat för den nya 
organisationen som träder i kraft 2020-01-01 och om vilka delar som flyttas över från 
socialförvaltningen till den nya arbetslivsförvaltningen.  

Förvaltningen har i dagsläget fyra avdelningar, vilket från årsskiftet blir tre avdelningar: 

Avdelningen Vård och Omsorg 

Avdelningen Mottagning och utredning 

Avdelningen Socialt stöd 

 

Det nya organisationsschemat för socialförvaltningen skickas ut med protokollet.  
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              Rådet för äldrefrågor  2019-12-18 
              Rådet för funktionshinderfrågor  
  
    
 

 

Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 24 
Anmäld fråga – Redovisning av sträckningen för gång- och cykelväg till 
Fiskebäcks nya äldreboende 
 
Sammanfattning  
Frida Mellgren från samhällsbyggnadsförvaltningen visar den tänkta sträckningen för 
gång- och cykelväg till Fiskebäck. 
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              Rådet för äldrefrågor  2019-12-18 
              Rådet för funktionshinderfrågor  
  
    
 

 

Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 25 
Anmäld fråga – Finns det planer på övergångsställe vid nya äldreboendet i 
Fiskebäck 
 
Sammanfattning  
Frida Mellgren från samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om helhetsperspektivet 
när vägen är färdigställd vid nya äldreboendet i Fiskebäck med säkerhetsfrågan i 
beaktande.  

Det finns olika möjliga lösningar på övergångsställe, gångtunnel eller gångbro.  

Detaljplanen ska skickas ut på yttrade våren 2020.  
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              Rådet för äldrefrågor  2019-12-18 
              Rådet för funktionshinderfrågor  
  
    
 

 

Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 26 
Anmäld fråga – Tidsplan för färdigställande av gång och cykelväg vid nya 
äldreboendet i Fiskebäck 
 
Sammanfattning 
Frida Mellgren från samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar tidsplanen för gång- och 
cykelväg till Fiskebäck. 

Tidsplanen för gång- och cykelvägen: 

Utställning av detaljplan för Tronebacken våren 2020 

Därefter är nästa steg i processen: Antagande av planen, risk finns att planen överklagas, 
vilket medför att det drar ut på tiden ytterligare. 
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              Rådet för äldrefrågor  2019-12-18 
              Rådet för funktionshinderfrågor  
  
    
 

 

Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 27 
Anmäld fråga – Utredning om hemtjänstens framtida matleverans, inköp och 
dylikt 
 
Sammanfattning 
 
Utredare Lidija Beljic informerar om lägesrapporten för varuinköp via e-handel.   
 
Lidija Beljic har kontaktat Borås Stad, Uddevalla och Vänersborg kommuner som redan 
infört varuinköp via e-handel för att ta reda på för- och nackdel kring detta. 
 
Det pågår en utredning om matdistribution av kylda matportioner. Omvärldsbevakningen 
visar på att allt fler kommuner inför detta. 
 
Lidija Beljic visar ett bildspel som kommer att skicks ut med protokollet. 
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              Rådet för äldrefrågor  2019-12-18 
              Rådet för funktionshinderfrågor  
  
    
 

 

Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 28 
Anmäld fråga – Visning av ritning på utbyggnad av Gullvivan 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Eva Andersson visar de framtagna ritningarna och bilagor som finns 
gällande utbyggnaden av Gullvivan. 

Socialnämnden beslutade 2019-10-30 § 137, att inte gå vidare med uppdraget om 
utbyggnad av Skaftöhemmet Gullvivan.  

Lysekil har behov av ytterligare ett boende i kommunen.  

Gullvivan passar för ett trygghetsboende.  

Kontraktet för Skaftöhemmet Gullvivan ska sägas upp innan 2020-04-01, annars löper 
avtalet på i ytterligare tre år.  
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              Rådet för äldrefrågor  2019-12-18 
              Rådet för funktionshinderfrågor  
  
    
 

 

Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 29 
Anmäld fråga – Varför har rekryteringen av ny personal till Gullvivan lagts på 
is fram till januari 2020 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Eva Andersson informerar om att annonsering ska ske igen gällande 
rekrytering av personal till Skaftö.   
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              Rådet för äldrefrågor  2019-12-18 
              Rådet för funktionshinderfrågor  
  
    
 

 

Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 30  
Övrigt   
Sammanfattning  
Lisbeth Ask ställer frågan om vad kommunen gör när det gäller äldres ensamhet. 
Förvaltningschef Eva Andersson informerar att kommunen inte har någon aktiv 
uppsökande verksamhet när det gäller äldres personer som lever i ensamhet.   
 
Organisationerna vill få en föreläsare till Lysekil som håller föreläsning i ämnet ”äldres 
ensamhet”.  
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              Rådet för äldrefrågor  2019-12-18 
              Rådet för funktionshinderfrågor  
  
    
 

 

Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 31  
God Jul och Gott Nytt År 
Ordföranden önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt År. 

 
 


