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Justeringsmännens signatur  Utdragsbestyrkande 

Kommunala Handikapprådet Protokoll 2019-03-06  
§ 1-11 
 

Plats och tid 
Stadshuset, kl 18-21 
 

Ledamöter 
Ann-Christin Holgersson (s), Ordförande, Kommunstyrelsen 
Mikael Sundström (s), Kommunstyrelsen 
Bedros Cicek (kd), Kommunstyrelsen 
Jan-Erik Adamsson, Afasiföreningen i Norra Älvsborg 
Towa Kroon, Attention Uddevalla med omnejd 
Eva Elmgren, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet 
Gunilla Kämpe, Dyslexiförbundet FMLS i Fyrstad 
Lars Sundman, Hörselskadades förening i Vänersborg-Trollhättan med omnejd 
Marjo Syri, Neuroförbundet Trollhättan-Vänersborg 
Ulf Skoglund, Reumatikerföreningen Trollhättan 
Mattias Erlandsson, Synskadades riksförbund Trollhättan-Lilla Edet 
Ingemar Larsson, Trollhättans Dövas förening 
 

Övriga närvarande 
Marianne Brattberg, Omsorgsförvaltningen 
Kristina Kristansson, Omsorgsförvaltningen 
Ulf Lindell, Omsorgsförvaltningen 
Joakim de Blanche, sekreterare 
 

Vid anteckningarna 
 
 
…………………………………. 
Sekreterare, Joakim de Blanche 
 

Justeras 
2018-04-11 
 
 
………………………………….   …………………………………. 
Ordförande, Ann-Christine Holgersson  Justerande, Mattias Erlandsson  
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Justeringsmännens signatur  Utdragsbestyrkande 

KHR § 1 Mötets öppnande 
Ann-Christin Holgersson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 
 

KHR § 2 Val av justeringsman 
Mattias Erlandsson vals att justera protokollet.  
 
 

KHR § 3 Föregående mötes protokoll 
Inget protokoll denna gången utan tar upp två protokoll på nästa råd. 
 
 

KHR § 4 Utvärdering Laholmsmodellen  
Marianne Brattberg informerar om att omsorgsförvaltningen provat Laholmsmodellen 
under åtta månader för att utvärdera om detta skulle fungera i Trollhättan. 
 
Testet gick ut på att vuxna brukaren med egen lägenhet får styra sin ledsagning mer 
självständigt. Av de nitton personer som testade var de flesta nöjda och positiva då denna 
modellen gav mer frihet. 
 
Ledsagningen fungerade bra även innan Laholmsmodellen, till skillnad mot Laholm som 
hade väldigt långa handläggningstider.  
Laholmsmodellen uppfyller inte LSS, då alla ska ha rätt till samma möjligheter, samt 
Trollhättan har hög rättssäkerhet, god kontroll och korta handläggningstider.  Mer 
information om utvärderingen finns i Omsorgsnämndens protokoll 2019-02-20. 
 
 

KHR § 5 Budget 
Christina Christiansson, ekonomichef Omsorgsförvaltningen redogör för bokslut 2018 och 
budgeten för 2019. Omsorgsförvaltningen hade ett underskott på 21mkr.  
Alla nämnder har fått ett besparingskrav på 1%, Omsorgsförvaltningens planerade 
besparingar är bland annat optimering av schemaläggning, sänkt sjukfrånvaro, övertid, 
extrabemanning. Se Bilaga1. 
 
 

KHR § 6 Boendeplanering 
Ulf Lindell, Utvecklingsledare, informerar om aktuella boendeprojekt. Då det är högt tryck 
på LSS boendena visar Åldersstrukturen att vi kommer behöva 3–4 stora boenden.  
 
De tio lägenheterna i kvarteret Mars som skulle bli LSS-boenden är flyttade till kvarteret 
gulsparven av utrymmespraktiska skäl. 
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KHR § 7 Inför rådsmöten 
Ann-Christin Holgersson, meddelar att föreningarna har enligt reglementet möjlighet att 
tre veckor före Handikappråd komma in med frågor eller information som bör tas upp på 
rådet. Det är svårt med frågor vid sittande bord och det är lång tid mellan mötena. 
 
Ordförande och sekreterare har beredning två veckor innan råd. Har även som 
målsättning att information ska komma in från förvaltningarna för att förbättra 
bevakningen.   
 
Bra om även ni hjälper till att bevaka, hör av er till Joakim om det kommer upp något 
intressant som bör tas upp. 
 

KHR § 8 Översyn av reglemente och namn 
Joakim de Blanche, går igenom att reglementet ses över och att namnfrågan på rådet tas 
upp på nästa rådsmöte. Förslag på namn från bland annat andra kommuner skickas med 
protokollet till föreningarna. Föreningarna är inte begränsade av föreslagna namn utan 
kan lämna in andra förslag. Namnfrågan har varit uppe de två senaste mandatperioderna 
men rådet har båda gångerna förordat att inte byta namn. 
 

KHR § 9 Övriga frågor 
Efterfrågas hur den kommunala verksamheten är uppbyggd nu efter de förändringar som 
har gjort, exempelvis samhällsbyggnadsförvaltningen. Sekreteraren får i uppdrag att 
tillsammans med protokollet skicka ut modell över kommunens organisation.  
 
 
 

KHR § 10 Nästa Möte 
Kommande möten 2019: 
2019-06-11 
2019-09-19 
2019-11-27 
 
 

KHR § 11 Mötets avslutande 
Ann-Christin Holgersson avslutade mötet. 
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