
2019-12-04 

Kallelse till ledamöter/ersättare och valda politiker till kommunala 
rådet för äldrefrågor och rådet för funktionshinderfrågor  
Enligt den nya arbetsordningen är ersättarna välkomna att närvara på rådens möten. 
Var vänliga och anmäl er om ni kommer på mötet till Majvor Smedberg via tfn: 0523-613105 
eller majvor.smedberg@lysekil.se.  

Tid och plats Måndag den 16 december 2019, 10.00-12.00, Borgmästaren, kommunhuset 

Ordförande Christina Gustavsson 

Sekreterare Majvor Smedberg   

        Dagordning  Föredragande

1 Upprop samt val av justerare 

2 Ny arbetsordning för råden  

3 Sammanträdestider för 2020 Eva Andersson 

4 Information om socialförvaltningens nya organisation Eva Andersson 

Anmälda frågor från pensionärsorganisationerna 
1 Redovisning hur sträckningen av gång o cykelväg till Fiskebäck  Frida Mellgren 

ca kl 10:30 

2 Finns det planer på övergångsställe vid nya boendet för att nå Frida Mellgren 
busshållplatsen för resa mot Lysekil? 

3 Tidsplan för färdigställande av gång o cykelväg? Frida Mellgren 

4 Information om utredning angående hemtjänstens framtida  Lidija Beljic 
tjänsteutövning, matleverans, inköp o annat  ca kl 11.00 

5 Ta del av den ritning (skiss) som tagits fram angående utbyggnaden Eva Andersson 
av Gullvivan. 

6 Varför har rekrytering av ny personal till Gullvivan lagt på is Eva Andersson 
till januari? 
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Tjänsteskrivelse Sid 1/1 

Datum 
2019-12-04 

Dnr 
SON 2019-000312 

 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Majvor Smedberg, 0523 - 61 31 05 
majvor.smedberg@lysekil.se 
 
 

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

Råden ska sammanträda fyra gånger per år. Följande tider är föreslagna: 

5 mars 2020 

30 maj 2020 

3 september 2020 

3 december 2020      

Förslag till beslut  
Råden beslutar enligt framtaget förslag.      

  

Eva Andersson 
Förvaltningschef 

Majvor Smedberg 
Sekreterare 

 

Beslutet skickas till  
Kommunala rådet för äldrefrågor, ledamöter och ersättare 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor, ledamöter och ersättare 
Valda politiker 

http://www.lysekil.se/
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Datum 
2019-10-25 

Dnr 
LKS 2018-000654 

 
Avdelningen för verksamhetsstöd 
Mari-Louise Dunert, 0523-61 31 04 
mari-louise.dunert@lysekil.se 
 
 

Reviderad arbetsordning för kommunala pensionärsrådet 
och för kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
Sammanfattning 
Pensionärsorganisationerna har inkommit med önskemål om att både ordinarie 
ledamöter och deras ersättare ska kallas till alla möten, och har översänt förslag på 
reviderad arbetsordning. 

Förvaltningen har inget att erinra mot rådets förslag. Utöver detta föreslår 
förvaltningen att rådets benämning ändras till ”Kommunala rådet för äldrefrågor”. 
Gruppen ”pensionärer” omfattar en stor åldersgrupp med vitt skilda behov och 
förutsättningar. Förvaltningen föreslår också att utöka rådet för äldrefrågor med en 
ledamot från samhällsbyggnadsnämnden eftersom den nämnden ansvarar för 
många av rådets frågor. 

Båda råden är organiserade under socialnämnden, förvaltningen anser att det är 
lämpligt att den nämnden även fastställer arbetsordningarna i framtiden.      

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att rådets benämning ändras till ”Kommunala rådet för 
äldrefrågor” samt antar reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för 
äldrefrågor. 

Kommunstyrelsen antar reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor.   

Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande arbetsordning LKS 2015-412 upphör att 
gälla.    

Ärendet 
Från pensionärsorganisationerna har inkommit önskemål om att både ordinarie 
ledamöter och deras ersättare ska kallas till alla möten eftersom ersättarna 
upplever det svårt att gå in och tjänstgöra när man inte haft möjlighet att följa 
ärendet och inte hört tidigare diskussioner. Pensionärsrådet och rådet för 
funktionshinderfrågor har översänt förslag på reviderad arbetsordning. 

Förvaltningens synpunkter  
Förvaltningen lämnade förslag till kommunstyrelsen i februari men ärendet lyftes 
ur på sammanträdet.   

Förvaltningen har fortsatt inget att erinra mot rådets förslag avseende ersättarnas 
möjlighet att medverka i rådets arbete. 

Förvaltningen föreslår också att rådets benämning ändras till ”Kommunala rådet 
för äldrefrågor”. Gruppen ”pensionärer” omfattar en stor åldersgrupp med vitt 
skilda behov och förutsättningar. Rådets uppdrag handlar om äldrefrågor och då är 
det mer adekvat att detta speglas även i namnet. Förvaltningen föreslår också att 
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utöka rådet för äldrefrågor med en ledamot från samhällsbyggnadsnämnden 
eftersom den nämnden ansvarar för många av rådets frågor. 

Båda råden är organiserade under socialnämnden. Därför anser förvaltningen att 
det är lämpligt att den nämnden även fastställer arbetsordningarna i framtiden.  

Vidare har förvaltningen förenklat språket så att det blir mer lättbegripligt, ersatt 
svårbegripliga ord och förenklat meningsbyggnader.  

Leif Schöndell 
Kommundirektör 

Mari-Louise Dunert  
Kommunsekreterare 

 

Bilagor 
Protokoll från pensionärsrådet och rådet för funktionshinder 2018-11-15, § 27 med 
bilaga 
Förlag på reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för äldrefrågor 
Förlag på reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
 

Beslutet skickas till  
Kommunala rådet för äldre frågor (Pensionärsrådet) 
Rådet för funktionshinder 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden  

http://www.lysekil.se/


 

  Kommunstyrelsen
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2019-11-06 
 

1 (1) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

LKS § 170 Dnr 2018-000654  

Revidering av arbetsordning för kommunala pensionärsrådet och för 
kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
Sammanfattning 
Pensionärsorganisationerna har inkommit med önskemål om att både ordinarie 
ledamöter och deras ersättare ska kallas till alla möten, och har översänt förslag på 
reviderad arbetsordning. 

Förvaltningen har inget att erinra mot rådets förslag. Utöver detta föreslår 
förvaltningen att rådets benämning ändras till ”Kommunala rådet för äldrefrågor”. 
Gruppen ”pensionärer” omfattar en stor åldersgrupp med vitt skilda behov och 
förutsättningar. Förvaltningen föreslår också att utöka rådet för äldrefrågor med en 
ledamot från samhällsbyggnadsnämnden eftersom den nämnden ansvarar för 
många av rådets frågor. 

Båda råden är organiserade under socialnämnden, förvaltningen anser att det är 
lämpligt att den nämnden även fastställer arbetsordningarna i framtiden.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-25 
Protokoll från pensionärsrådet och rådet för funktionshinder 2018-11-15, § 27 med 
bilaga 
Förlag på reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för äldrefrågor 
Förlag på reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för funktionshinderfrågor     

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att rådets benämning ändras till ”Kommunala rådet för 
äldrefrågor” samt antar reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för 
äldrefrågor. 

Kommunstyrelsen antar reviderad arbetsordning för Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor.   

Kommunstyrelsen beslutar att nuvarande arbetsordning LKS 2015-412 upphör att 
gälla.    

 

Beslutet skickas till 
Kommunala rådet för äldre frågor (Pensionärsrådet) 
Rådet för funktionshinder 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden  
 

 



 
 
 

 

Arbetsordning för kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutat av kommunstyrelsen 2019-11-06, § 170 

Dnr: LKS 2018-000654 

 

  



 
 
Arbetsordning för kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
§ 1 Uppdrag 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är en instans för samråd och ömsesidig 
information mellan kommunen och kommunens olika förvaltningar samt 
företrädare för funktionshindrade i Lysekils kommun. Rådet är nämndernas 
referensorgan i ärenden som berör funktionshindrades situation i kommunen. Rådet 
för fram önskemål och förslag som de olika handikapporganisationerna vill att 
kommunen ska beakta i sin planering och i sin verksamhet.  

§ 2 Sammansättning och mandattid 

Rådet för funktionshinderfrågor består av 13 ledamöter samt sekreterare.  

Vid varje ny mandatperiod ska handikapporganisationerna välja ledamöter och 
ersättare till kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Beslutet med 
kontaktuppgifter skickas in till kommunen. Föreningarna Neurologiskt 
Handikappades Riksförbund (NHR), Hjärt- och lungföreningen (HLF), Synskadades 
Riksförbund (SRF), Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO), Hörselskadades 
Riksförbund (HRF), Riksförbundet för barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning (FUB), Reumatikerförbundet och Psoriasisförbundet utser 
tillsammans åtta ledamöter och åtta personliga ersättare. 

De kommunala representanterna utses av kommunstyrelsen, socialnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden samt hälso- och 
sjukvårdsnämnden som utser var sin ledamot och ersättare. Socialnämndens 
ledamot är ordförande i rådet. Ersättarna är personligt valda.  

Ledamöter och ersättare ska vara bosatta i kommunen. Mandatperioden är fyra år. 

§ 3 Arbetsformer 

Rådet för funktionshinderfrågor ska sammanträda fyra gånger per år. Rådet 
sammanträder på dag och tid som rådet bestämmer. Extra sammanträde ska hållas 
om rådets ordförande eller minst hälften av rådets ledamöter begär det. 

Ordföranden ansvarar för kallelsen till sammanträdet. Kallelse med dagordning 
skickas digitalt till ordinarie ledamot och ersättare och ska innehålla uppgifter om 
tid och plats. Kallelsen skickas ut senast sju dagar innan sammanträdesdagen. Vid 
förhinder kallar ordinarie ledamot in sin ersättare. Ersättare som inte tjänstgör har 
närvarorätt vid sammanträdena. 

Samtliga ledamöter har rätt att lämna förslag till dagordningspunkter senast tre 
veckor före utskick av kallelse. 

Protokoll förs vid sammanträdet som justeras av ordförande tillsammans med en 
vald justerare. Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla. Protokollen 
läggs ut på kommunens hemsida. 

  



 
 
§ 4 Fastställande av arbetsordning 

Arbetsordning för kommunala rådet för funktionshinderfrågor fastställs av 
socialnämnden. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 
Arbetsordning för kommunala rådet för äldrefrågor  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutat av kommunstyrelsen 2019-11-06, § 170 

Dnr: LKS 2018-000654 

 

  



 
 
Arbetsordning för kommunala rådet för äldrefrågor 
§ 1 Uppdrag 

Kommunala rådet för äldrefrågor är en instans för samråd och ömsesidig information 
mellan kommunen och kommunens olika förvaltningar samt pensionärsorganisa-
tionerna i Lysekils kommun. Rådet är nämndernas referensorgan i ärenden som berör 
de äldres situation i kommunen. Rådet för fram önskemål och förslag som de olika 
pensionärsorganisationerna vill att kommunen ska beakta i sin planering och i sin 
verksamhet. 

§ 2 Sammansättning och mandattid 

Kommunala rådet för äldrefrågor består av 11 ledamöter samt sekreterare.  

Vid varje ny mandatperiod ska pensionärsorganisationerna välja ledamöter och 
ersättare till kommunala rådet för äldrefrågor. Beslut med kontaktuppgifter skickas 
in till kommunen. Lokalföreningarna PRO, SPF, Aktiva seniorer och SKPF utser 
tillsammans åtta ledamöter och åtta personliga ersättare. 

De kommunala representanterna utses av kommunstyrelsen, socialnämnden och 
samhällsbyggnadsnämnden som utser var sin ledamot och ersättare. 
Socialnämndens ledamot är ordförande i rådet. Ersättarna är personligt valda.  

Ledamöter och ersättare ska vara bosatta i kommunen. Mandatperioden är fyra år. 

§ 3 Arbetsformer 

Kommunala rådet för äldrefrågor ska sammanträda fyra gånger per år. Rådet 
sammanträder på dag och tid som rådet bestämmer. Extra sammanträde ska hållas 
om rådets ordförande eller minst hälften av rådets ledamöter begär det. 

Ordföranden ansvarar för kallelsen till sammanträdet. Kallelse med dagordning 
skickas digitalt till ordinarie ledamot och ersättare och ska innehålla uppgifter om 
tid och plats. Kallelsen skickas ut senast sju dagar innan sammanträdesdagen. Vid 
förhinder kallar ordinarie ledamot in sin ersättare. Ersättare som inte tjänstgör har 
närvarorätt vid sammanträdena. 

Samtliga ledamöter har rätt att lämna förslag till dagordningspunkter senast tre 
veckor före utskick av kallelse. 

Protokoll förs vid sammanträdet som justeras av ordförande tillsammans med en 
vald justerare. Protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla. Protokollen 
läggs ut på kommunens hemsida. 

§ 4 Fastställande av arbetsordning 

Arbetsordning för Kommunala rådet för äldrefrågor fastställs av socialnämnden. 

 



 

  Socialnämnden
  
  

 
Sammanträdesprotokoll 
2019-11-26 
 

1 (1) 

 

  
        Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

SON § 155 Dnr 2019-000347  

Val av representanter till Rådet för äldrefrågor och Rådet för 
funktionshinderfrågor 
Sammanfattning 
Socialnämnden ska välja ledamot och ersättare till kommunala rådet för äldrefrågor 
och kommunala rådet för funktionshinderfrågor. Vald ledamot är tillika ordförande i 
råden. Ersättarna är personligt valda.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ricard Söderberg (S): Christina Gustavsson föreslås som ordinarie ledamot i råden 
och Ronny Hammargren fortsätter sitt uppdrag som ersättare i råden.  

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden utser Christina Gustavsson till ledamot och tillika ordförande och 
Ronny Hammargren utses som ersättare till råden.       

 

Beslutet skickas till 
Valda representanter 
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