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Justeringsmännens signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunala Handikapprådet samråd 2019-10-21 
Plats och tid 
Stadshuset, kl. 13:30-18:00 

Ledamöter 
Ann-Christin Holgersson (s), Ordförande, Kommunstyrelsen  
Mikael Sundström (s), Kommunstyrelsen -14:30 
Bedros Cicek (kd), Kommunstyrelsen 
Jan-Erik Adamsson, Bengt Marberg, Afasiföreningen i Norra Älvsborg 
Stefan Trollheden, Autism och Asbergerföreningen Fyrbodal -17:15 
Eva Elmgren, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet 13:55- 
Gunilla Kämpe, Dyslexiförbundet i Fyrstad 
Sari Samuelsson, FUB Trollhättan -17:15 
Lars Sundman, Hörselskadades förening i Vänersborg-Trollhättan med omnejd 
Marjo Syri, Neuroförbundet Trollhättan-Vänersborg 
Ulf Skoglund, Reumatikerföreningen Trollhättan 

Övriga närvarande 
Paul Åkerlund, ordförande Kommunstyrelsen 
Karin Persson, Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen 
Tommy Svensson, Förvaltningschef Kultur och fritidsförvaltningen 
Lena Johansson, Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen 
Christina Christiansson, Omsorgsförvaltningen 
Malin Nyberg, Stadsdelsutvecklare Vårvik  
Elisabet Linderoth, Gatu- och Parkchef 
Joakim de Blanche, sekreterare 

Vid anteckningarna 

…………………………………. 
Sekreterare, Joakim de Blanche 

Justeras 
2019-10-30 

…………………………………. …………………………………. 
Ordförande, Ann-Christine Holgersson Justerande, Gunilla Kämpe 
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Justeringsmännens signatur  Utdragsbestyrkande 

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

Val av justeringsman 
Gunilla Kämpe vals att justera protokollet. 
 
 

Samråd budget 2020 
 
Paul Åkerlund, Kommunstyrelsens ordförande informerar om de färdiga delarna av 
kommande budgetförslag och det ekonomiska läget. 

Karin Persson Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen, Tommy Svensson 
Förvaltningschef Kultur och fritidsförvaltningen, Lena Johansson Förvaltningschef 
Omsorgsförvaltningen samt Christina Christiansson Ekonomichef Omsorgsförvaltningen 
Informerar om respektive budgetförslag och förändringar inför 2020. 

Bestäms att föreningarna skickar in synpunkter till sekreteraren på informationen senast 
2019-10-22. 

 

Samråd Vårvik och Hjulkvarnelundsprojektet 
 
Malin Nyberg, Stadsdelsutvecklare Vårvik, Elisabet Linderoth, Gatuchef informerar om 
Vårvik och Hjulkvarnelunds projektet olika delar. Samt tar in synpunkter från 
föreningarna. 
Mer information om området finns på webbplatserna: 
www.trollhattan.se/ennydelavdinstad 
www.Vårvik.se 

 

Synpunkter som uppkom under mötet: 

- Miljön runt de nya byggnationerna anses viktig. 
- För äldre bygga så kallade tvåettor lägenheter, en trea med en etta i, likt de som 

finns i Sylte. 
- Antal parkeringar per lägenhet ej är för lågt. 
- Bör cykel och gångvägar på bron separeras, en på var sida för att öka tryggheten 

för gående, bland annat synskadade?  

 

Mötets avslutande 
Ann-Christin Holgersson avslutade mötet. 
 



Från: Västra Götaland Fyrbodal Autism.se
Till: Joakim de Blanche
Ärende: Gårdagens KHR
Datum: den 22 oktober 2019 12:02:10

Hej Joakim!
Enligt vad som bestämdes på mötet igår så kommer här mina kommentarer på gårdagens
möte.

1. Första agenda punkten angavs till samråd för budget 2020, Paul Åkerlund.
Paul Åkerlund redovisade inget budgetförslag med hänvisning till att den inte var klar och
antagen av KS. Han redovisade istället allmänna svårigheter och möjligheter kring
budgeten 2020.
Därmed försvann en möjlighet till att få till en samverkan kring budgeten 2020. Detta visar
på att man är beredd att visa budgeten först då den är beslutad i KS och då som
information till KHR och inget annat.
Samverkan enligt LSS med intresseorganisationerna uppfylls inte alls.

2. Det är med oro som vi ser förslagen från Utbildningsförvaltningen om att minska
satsningar på särskilda undervisningsgrupper under 2020. Vår syn är att alla elever skall få
det stöd som de behöver. Elever med diagnoser inom Autismspektrum kan i många fall
behöva stöd i mindre grupper under delar av sin skolgång och om de inte får detta så kan
det ofta leda till misslyckanden för eleven och i slutändan kan det leda till "hemmasittare"
istället.
Det är bra att man föreslår satsningar på att minska psykisk ohälsa men att då samtidigt
föreslå ovanstående är svårt att få ihop. Elever med Autismspektrum diagnoser är starkt
överrepresenterade i gruppen elever med psykisk ohälsa vet man ifrån flera
undersökningar tex vårt förbunds enkät till hela Sverige.
En punkt som jag lyfte på mötet är den mycket dåliga situationen som finns i särskolan på
Sylte där vi får starka signaler från föräldrar att verksamheten inte fungerar alls.
- Byte av rektor, ingen kontinuitet
- Lärare som slutar och glapp uppstår
- För låg kompetens hos lärare och annan personal i skolan.
- Generellt så behandlas särskolan på ett mycket dåligt sätt, det är diskriminerande för
eleverna och för anhöriga. Gör nu istället så nu att ni utvecklar kompetensen hos
skolledare, rektor och lärarna och höjer statusen för alla som jobbar med denna gruppen!
Att jobba som lärare i särskolan kräver specialkompetens utifrån elevens individuella
behov.

3. Vi noterar att en målsättning som Tommy Svensson berättade om var:
"ökad jämlikhet och trygghet med särskilt fokus på barn, unga och äldre"
Vi vill även att gruppen med funktionsnedsättning skall tas med i ovanstående målsättning
!!!!

4. Omsorgsförvaltningen
Det redovisades siffror på att assistanstimmarna hade
ökat från 6500 timmar till 13000 timmar under perioden 2015 till 2019 tack vare
övervältring från staten, vilket är helt korrekt men även om ökning är 100% så är det inte
någon av det största förklaringsposter för att få en budget i balans. 6500 timmar motsvarar
ca 2 milj. kr och eftersom prognosen för OFF är minus 24 miljoner så är frågan om
assistanstimmarna trots allt bara en lite del av förklaringen, mindre är 10%. 
Lena Johansson redovisade också hur målsättningen att minska sjukfrånvaron misslyckats
utan att ange skälet till detta. Om sjukfrånvaron kunde minskas med ett 2-3 procentenheter
så skulle det spara ca 25 miljoner kronor per år. Denna åtgärd vore bättre att satsa på än

mailto:joakim.deblanche@trollhattan.se


allmänna nedskärningar inom omsorgen.

-- 
Mvh
Stefan Trollheden
Ordf. Autism- och Aspergerföreningen Fyrbodal

Det här mailet kommer ifrån en extern avsändare.
Om du inte är säker på vem avsändaren är, eller om du inte väntar på en bifogad
fil, så ska du inte klicka på länkar eller bifogade filer i mailet.
Om osäkerhet finns om detta mailet är säkert eller inte, vänligen vänd dig till IT-
avdelningen på telefon 0520 - 49 79 12, eller www.7912.se

http://www.7912.se/
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