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Pensionärsrådet 2019-03-21 
Rådet för funktionshinderfrågor 

Anslagsbevis 

 
Nämnd  Pensionärsrådet  
               Rådet för funktionshinderfrågor  

Förvaringsplats  Kommunledningskontoret 

Sammanträdesdatum 2019-03-21  Justeringsdatum  

Anslagsdatum  Anslagets nedtagande  

Bevis om tillkännagivande av justering:  
 
          Majvor Smedberg 

 

Tid och plats 
 

2019-03-21, kl. 8.30 – 11.20 Borgmästaren stadshuset, Lysekil  

Ledamöter  
Pensionärsrådet Christer Höglind, PRO Lysekil  
 Eva Leandersson, PRO Brastad 
 Lena Rydenstam, PRO Brodalen 

 Agneta Adriansson, PRO Skaftö 
 Berit Rydberg tjänstgör för Inger Johansson, SPF Kaprifol Skaftö 
 hansåke Kratz, SPF Gullmaren Lysekil 
 Hennie Olsson, Aktiva Seniorer 

 Anne-Marie Söderström, SKPF Lysekil  

 
 

Ledamöter  
Rådet för Funktionshinderfrågor 

 Agneta Adriansson, HLF 
 Lilian Skoog, SRF 
 Sigbritt Ödman, FUB  
 

Representanter  Ricard Söderberg, ordförande socialnämnden 
från nämnder/  Ronny Hammargren, socialnämnden 
kommunstyrelsen Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsen 

 Ronald Rombrant, kommunstyrelsen   
 

Tjänstemän Eva Andersson, förvaltningschef 
 Viktoria Drottz, kommunvägledare 
 Maria Granlund, utredare 
 Mattias Furbo, personligt ombud 
 Louise Niklasson, personligt ombud 
 Jan-Erik Larsson, hållbar samhällsutveckling 
 Majvor Smedberg, sekreterare  
   
Paragrafer  1 - 9 
 
Sekreterare ……………………………………………… 
 Majvor Smedberg 
 
Ordförande …………………………………………………………. 
 Ricard Söderberg 
 
Justerare ……………………………………………………………………………………………………………….
 Christer Höglind Agneta Adriansson  
 För Pensionärsrådet                                 För Rådet för funktionshinderfrågor   
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 1 
Information – Senaste nytt om ”Lysekilsrundan”  
 
Sammanfattning  
Utvecklingsstrateg Jan-Erik Larsson från Hållbar Utveckling har bjudits in till dagens 
möte för att informera om senaste nytt för Lysekilsrundan.  
 
Från och med juni månad 2019 kommer Linje 851 ”Lysekilsrundan” att utökas med två 
hållplatser, Dona och Kvarnberget. Det kommer att bli två turer på förmiddagen och två 
turer på eftermiddagen.  
 
Detta innebär att linjen under dessa turer får en större yttäckning i Lysekils tätort. Det är 
viktigt att inse att dessa två turer därmed inte kommer att ha någon passning till linje 841 
men till 853. 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 2 
Information – Kontaktcenter 
 
Sammanfattning  
Viktoria Drottz, kommunvägledare/projektledare för kontaktcentret är inbjuden till 
dagens möte för att informera om det pågående arbetet med att skapa ett kontaktcenter i 
kommunhuset.  
 
Kontraktcenter ska vara navet i Lysekils kommun där kommunens kunder och anställda 
ska få svar på sina frågor direkt. Det ska vara en väg in för att komma i kontakt med 
kommunen.   
 
Kontaktcentret ska bli ett nav där kommuninvånare och besökare ska få svar på sina frågor 
direkt, om det inte behövs särskild handläggning av ärendet.  
 
Kontaktcentret består av kommunens reception och växel och är bemannat av 
kommunvägledare som har bred kunskap om kommunens olika verksamheter. 
Man ska få hjälp med enklare uppgifter och frågor och servicen kommer också att ske med 
hjälp av olika e-tjänster där man utför vissa uppgifter själv och får vägledning vid behov.   
 
Tanken är att kontraktcentret ska bli en mötesplats dit man gärna söker sig. 
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 3  
Information – Öppna jämförelsetal  
 
Sammanfattning  
Utredare Maria Granlund informerar på mötet om Öppna jämförelser för 2018. Visar 
Lysekils kommuns siffror för åren 2016-2018. 
 
Socialstyrelsen har skickat ut en enkät till alla personer över 65 år med hemtjänst eller som 
bor i ett särskilt boende. Enkäten skickades ut den 11 - 15 mars och sista dagen att besvara 
enkäten är den 24 maj 2019. 
 
Syftet med undersökningen är dels att ge enskilda äldre en röst, dels att ta fram 
kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån ett brukarperspektiv. Det möjliggör att utfallet 
av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas i linje med 
vad personer som tar emot omsorg tycker. 
 
Det är därför viktigt att de som fått enkäten fyller i den för att få så rätt underlag som 
möjligt.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 4  
Information – Personligt ombud 
 
Sammanfattning  
Mattias Furbo och Louise Niklasson arbetar som personligt ombud och informerar om vad 
ett ”Personligt ombud” är och vilka de är till för.  
 
Från och med april 2018 finns en gemensam Fyrbodalsverksamhet för personligt ombud. 
Det innebär att alla 14 kommuner i Fyrbodal får tillgång till personligt ombud.  
 
Personligt ombud är ett frivilligt och kostnadsfritt stöd som hjälper personer med psykisk 
funktionsnedsättning/ohälsa. Det beslutas inte om insatser och det förs inga journaler. Ett 
personligt ombud ska inte ta över någon annans arbetsuppgift så som boendestödjare, god 
man, kurator etc. Istället arbetar det personliga ombudet tillsammans med personen som 
behöver hjälp. Ombuden kan till exempel följa med, ringa och skriva till olika myndigheter. 
Ett personligt ombud arbetar även med att belysa systemfel och brister inom myndigheter, 
sjukvård med mera.  
 
De personliga ombuden är indelade i tre geografiska områden. I varje område arbetar två 
personliga ombud. Trollhättans Stad är värdkommun för verksamheten och alla personliga 
ombud har sin anställning där. 
Alla kommuninvånare i Fyrbodal ska kunna få tillgång till personligt ombud. Det är en stor 
förbättring eftersom flera kommuner inte haft något ombud innan. En gemensam 
organisation för Fyrbodal innebär även en ökad kvalité och att det inte blir lika sårbart.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 5 
Anmäld fråga – Finns det någon utvärdering av de neddragningar som skett 
inom socialförvaltningen 
 
Sammanfattning  
Förvaltningschefen informerar att någon sammanställning ännu inte är gjord, men det 
arbetas med sammanställningen. Avvikelser ses över. Uppföljning görs per halvår, vilket 
innebär uppföljning under juni månad. Information tas upp på brukarrådens 
sammanträde den 12 september 2019.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 6 
Anmäld fråga – Finns riktlinjer eller policys för användning av privata 
mobiltelefoner under arbetstid 
 
Sammanfattning  
Förvaltningschefen informerar att det finns ett introduktionsmaterial för hur användning 
av egen mobiltelefon under arbetstid får ske. Egen mobiltelefon får inte användas under 
arbetstid.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 7 
Anmäld fråga - Vad händer med Nya äldreboendet i Fiskebäck, Lysekil?  
 
Sammanfattning  
Pensionärsföreningarna har ställt frågan om hur byggnationen fortgår med nya 
äldreboendet i Fiskebäck, Lysekil.  
 
Förvaltningschefen informerar om att byggnationen går enligt plan.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 8 
Anmäld fråga - Finns planer på gång- och cykelväg samt sänkt 
hastighetsbegränsning från Torpet till Fiskebäck? 
 
Sammanfattning  
Förvaltningschefen har stämt av med samhällsbyggnadschefen och fått information 
om att det finns i plan, en gång- och cykelväg till Fiskebäck via Tronebacken. 
 
Idag är hastighetsbegränsningen 50 km, en tanke är att eventuellt göra vägbulor.  
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Justerare: 
 

Utdragsbestyrkande:  
 

 

§ 9 
Övrigt 
 
Sammanfattning  
Det framkommer en synpunkt att COOP ”tomten” i Dalskogen där är parkeringen 
väldigt dåligt skyltad. 
 
Frågan kommer om upp om Turistbyrån ska läggas ner? Kommunalrådet 
informerar inget beslut är fattat.  
 
PRO Brodalen är oroliga för att kyrkan ska sälja församlingshemmet. Det är en 
viktig samlingslokal för föreningarna i området.  
 
En punkt anmäls till nästa möte den 16 maj 2019: Information om vilka kriterier 
det är för att få färdtjänst. 
 
 


