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Justeringsmännens signatur  Utdragsbestyrkande 

Kommunala Handikapprådet Protokoll 2019-06-11  
§ 12-20 
 

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 
Stefan Trollheden, Autism och Asbergerföreningen 
Jan-Erik Herranen, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet 
Gunilla Kämpe, Dyslexiförbundet i Fyrstad 
Lena Andersson, FUB Trollhättan 
Lars Sundman, Hörselskadades förening i Vänersborg-Trollhättan med omnejd 
Marjo Syri, Neuroförbundet Trollhättan-Vänersborg 
Mattias Erlandsson, Synskadades riksförbund Trollhättan-Lilla Edet 
 

Övriga närvarande 
Birgitta Åkerlund, Kultur och fritidsförvaltningen 
Marianne Brattberg, Omsorgsförvaltningen 
Lena Hult, Omsorgsnämnden 
Lena Johansson, Omsorgsförvaltningen 
Stefan Jansson, Eidar 
Joakim de Blanche, sekreterare 

 

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

Justeras 
2019-09-19 
 
………………………………….   …………………………………. 
Ordförande, Ann-Christine Holgersson  Justerande, Jan-Erik Herranen  
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KHR § 12 Mötets öppnande 
Ann-Christin Holgersson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 
 

KHR § 13 Val av justeringsman 
Jan-Erik Herranen vals att justera protokollet. 
 
 

KHR § 14 Taxor och avgifter inom Kultur och fritidsnämndens 
ansvarsområde  
Birgitta Åkerlund, informerar att alla förvaltningar har fått sparbeting därav ser de nu över 
taxor och avgifter, exempelvis hyra av idrottslokal. För barn-ungdomsverksamhet är det 
en höjd lokalhyran med 6% och för vuxna 12%. Höjningarna kommer att gälla ifrån 1 
augusti 2019. Bibliotek, fritidsgårdar samt Kulturskolan behåller nuvarande avgift. (se 
bilaga 1) 

Förändring av definitioner, ordet Handikapp har bytts ut mot funktionsnedsättning och 
funktionsvariation.  

Jan-Erik Herranen ifrågasätter om man har gått över till ordet? 

Joakim de Blanche svarar att Myndigheten för delaktighet rekommenderar att ordet 
funktionsvariation inte används då det betyder alla. Man bör använda person med 
funktionsnedsättning alternativt funktionsnedsatt. 

Birgitta tar med sig detta. 

Skärpta regler vid lokaluthyrning hyr inte ut till verksamhet med diskriminerande, 
främlingsfientliga/rasistiska budskap eller som har anknytning till kriminell verksamhet. 
(se bilaga 1) 

Om frågor kontakta Birgitta Å. eller någon annan på kultur och fritidsförvaltningen. 

Birgitta Åkerlund 0520-497274 
birgitta.akerlund@trollhattan.se 
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KHR § 15 Ledsagarservice 
Marianne Brattberg Informerar om ledsagarservice. Med Friare ledsagning kommer 
brukare kunna räkna ihop timmarna på halvårsbasis för att kunna planera och ha bättre 
framförhållning, exempelvis kunna få heldagsaktiviteter.  Friare nyttjande och ingen 
förändring av kostnaden. Vid flerdagars ledsagning bör förfrågan lämnas in i god tid. 
 
 

KHR § 16 Resurseffektivisering av befintlig boendestruktur 
Lena Johansson, omsorgschef och Lena Hult, ordförande omsorgsnämnden och Stefan 
Jansson, Eidar informerade om ekonomiska läget samt kommande förändringar och 
effektiviseringar av boendena.  

Stefan Trollheden Autism och Asbergerföreningen, håller inte med om kommande 
förändringar, har även lämnat in en skrivelse till omsorgsnämnden tillsammans med 
Attention och FUB (KS2019/00239). 

Ann-Christin Holgersson påpekar att rådet bör vara delaktigt i arbetet med 
lokalförsörjningsplanen så att föreningarna tidigt kommer in i processen, tillsammans 
med samhällsbyggnad, Eidar och Omsorgen. Planen revideras årligen. 
 
 

KHR § 17 Reglementet 
 

Reglementet 
Joakim de Blanche går igenom förändringarna i reglementet. Bland förändringarna finns 
tillägg att rådet ska ha en utbildningsdag per år samt ärenden ska inkomma fyra veckor 
innan nästa råd. 

Nytt namn på Kommunala Handikapprådet 
Föreningarna röstade på namnförslag enligt listan nedan. Rådet enades om att rådet bör 
byta namn. Namnet som föreningarna föreslår efter omröstning är ”Kommunalt 
funktionsrättsråd”, utifrån lista på inkomna förslag samt förslag från andra kommuner. 

Namnförslag     Antal röster 
Kommunalt Funktionsrättsråd   6 
Kommunalt Råd för funktionshinderfrågor  
Kommunalt Funktionshindersråd   1 
Kommunalt Funktions & Tillgänglighetsråd  
Kommunalt Råd för funktionsnedsättningsfrågor  
Kommunalt Råd i frågor om funktionsnedsättning  2 
Kommunalt Råd för personer med funktionsnedsättningar  
Kommunalt Råd för funktionsnedsatta  
Kommunalt Råd gällande funktionsnedsatta 
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KHR § 18 Föregående mötes protokoll 
Inga oklarheter i förra protokollet, protokollet läggs till handlingarna. 
 

KHR § 19 Rapporter: 
Joakim de Blanche informerade att de har startat att se över och revidera 
handikapplanen. Arbetet kommer kontinuerligt tas upp på rådet samt kommer även 
remiss ut till föreningarna.  

 

KHR § 20 Mötets avslutande 
Ann-Christin Holgersson avslutade mötet och önskar en trevlig sommar. 



Taxor och avgifter 
fr.o.m. 1 augusti 2019
Kultur & fritidsområdet

Bilaga 1



Bakgrund
Del i en besparing på 
2,2 mkr 2019 - 400 tkr, 
2020 – ytterligare 400 tkr
Förändring av definitioner
Skärpta regler vid 
lokaluthyrning



Direktiv:
Att prioritera barn och 
ungdomsverksamhet

Höjning med 6% på taxa 
för barn och ungdom 
t.o.m. 
20 år
Höjning med 12% på vuxna



Förslaget omfattar följande verksamheter
• Idrottsanläggningar – idrottshallar – höjning med 6% el 12%

• Festlokaler – höjning med 6% el 12%

• Folkets Park – oförändrad taxa, avvakta upprustning

• Kronan - höjning med 6% el 12%

• Bibliotek – oförändrad taxa

• Fritidsgårdar – oförändrad taxa

• N3 lokaler för uthyrning – höjning med 6% el 12%

• N3 Kulturskola – oförändrade avgifter

• Båtplatser, mobil läktare och scenvagn



Förändring definitioner

All fritidsverksamhet 
avsedd för pensionärs-
och handikappföreningar
All fritidsverksamhet 
avsedd för pensionärer 
och personer med 
funktionsvariationer.



Tillägg övriga villkor

• Vi tolererar inte verksamhet med diskriminerande 
(religion eller annan trosuppfattning, kön, sexuell läggning, 
funktionsnedsättning), främlingsfientliga/ rasistiska budskap 
eller som har anknytning till kriminell verksamhet. Detta medför 
omedelbar uppsägning och kan innebära polisanmälan. Även 
uppsättande av symboler eller budskap enligt ovan är förbjuden. 
Kontroll kan komma att ske.



Beslutsgång

Kultur- och 
fritidsnämnden i april
Kommunstyrelsen 15 maj
Kommunfullmäktige 27 
maj
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