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Justeringsmännens signatur  Utdragsbestyrkande 

Kommunala Funktionsrättsrådet Protokoll 2020-12-
08 § 9-15 
 

Plats och tid 
Teams/Stadshuset, klockan 18:00-21:45 
 

Ledamöter 
Ann-Christin Holgersson (s), Ordförande, Kommunstyrelsen  
Mikael Sundström (s), Kommunstyrelsen 
Jan-Erik Adamsson, Afasiföreningen i Norra Älvsborg 
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 
Jan-Erik Adamsson, Strokeföreningen Fyrbodal 
Linda Wright, Synskadades riksförbund Trollhättan-Lilla Edet 

 

Övriga närvarande 
Frida Fredriksson, kommunstyrelsens förvaltning 
Tommy Svensson, Kultur och fritidsförvaltningen 
Karin Persson, Utbildningsförvaltningen 
Christina Christiansson, omsorgsförvaltningen 
Johan Merking, Omsorgsförvaltningen  
Susanna W. Stadsbyggnad om Kungsgatan 
Joakim de Blanche, sekreterare 

 

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

Justeras 
2022-02-16 
 
………………………………….   …………………………………. 
Ordförande, Ann-Christin Holgersson  Justerande, Gunilla Kämpe 
  



  2 (4) 
 

Justeringsmännens signatur  Utdragsbestyrkande 

KFR § 9 Mötets öppnande 
Ann-Christin Holgersson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 
 

KFR § 10 Val av justeringsman 
Gunilla Kämpe vals att justera protokollet. 
 
 

KFR § 11 Servicelinjen  
Förslag till yttrande diskuterades och rådet ställde sig bakom detta.  
 

Yttrande om Servicelinjerna från Funktionsrättsrådet och Pensionärsrådet i 
Trollhättan  

Trollhättans kommunala råd, Funktionsrättsrådet och Pensionärsrådet har informerats 
om beslutet att dra in servicelinjerna. Båda Råden är eniga att detta inte är ett bra beslut 
utan vill att dessa linjer blir kvar och även går senare på kvällen samt att det även utökas 
med fler linjer. 

Dras linjerna in kommer detta slå hårt mot grupperna som råden representerar, äldre och 
personer med funktionsnedsättningar. Dessa linjer täcker in delar som den ordinarie 
kollektivtrafiken inte når och för dessa personer skulle det betyda längre sträckor för de 
som redan i dagsläget kan ha svårt med förflyttningar. Många äldre och funktionsnedsatta 
använder dessa linjer för att ta sig till och från både apotek och matbutik. 

Servicelinjer innebär att fler kan åka kollektivt i stället för sjukresor och färdtjänst där 
endast ett fåtal åker i samma bil. Då servicelinjerna går till Näl och flertalet vårdcentraler 
möjliggör det att äldre och personer med funktionsnedsättningar kan åka buss istället för 
sjukresa som är en högre kostnad för regionen. 

Det lugnare tempot och mer tid på hållplatserna gör det lättare att åka kollektivt. 
Servicelinjens bussar har även mer plats för hjälpmedel till skillnad mot de vanliga 
bussarna där bara en rullstol eller barnvagn får plats. Mindre risk att behöva vänta på 
nästa buss för att man inte får plats eller behöva stå och åka. Känns tryggare att åka med 
servicelinjer än ordinarie busslinjer där man knappt hinner på innan bussen åker igen. 

Därför vill råden kraftigt protestera mot att linjerna läggs ner och kräver att Västtrafik 
tänker om. 
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KFR § 12 Förvaltningsbudgetar 
 
Kultur och fritidsförvaltningen 
Tommy Svensson, förvaltningschef går igenom kultur och fritidsförvaltningens budget för 
2021. (Se bilaga) Stort fokus på universell utformning, utgår från skriften Göra rätt från 
början. Grundtanke att inte skapa för många parallella spår. Verksamheter ska vara 
tillgängliga för alla. 
 
Under 2021 nytt bibliotek och fritidsgård i Sylte, renovering av Slättbergshallen och 
upprustning av Sjölanda badplats. Frågeställning om det ska bli tillåtet att köra ned för 
backen till badplatsen. Vill att badet blir tillgänglig men ännu Inget färdigt förslag. 
Förslaget tas upp senare i rådet. 
 
Utbildningsförvaltningen 
Karin Persson, förvaltningschef utbildningsförvaltningen går igenom verksamhetsplan 
och budget för 2021. Ekonomiska neddragningar på utbildningsförvaltningen. Nämnden 
har fått 14 miljoner för att nå en likvärdig skola för alla. Elever i kommunala grundskolor 
minskar. Grundsärskolan ligger kvar på 2020 års nivå nästa år. 
 
Omsorgsförvaltningen 
Christina Christiansson Ekonomichef Omsorgsförvaltningen informerade om budgeten 
för 2021. 
 
Skjuts till mer pengar för bland annat; Socialpsykiatriboendet på Stenlidenvägen, 
Hemtjänsten, Vård och omsorgsboende, Rehab får extra tjänster till exempel. 
 
Omsorgsnämndens mål: 

• Egenmakten ska öka för personer i behov av omsorgsnämndens stöd 
• Tryggheten ska öka för personer i omsorgsnämndens stöd 
• Bidra till minskat matsvinn 
• Stärka lokala samarbeten och utöka samverkan med frivilligorganisationer 

 
 

KFR § 13 Taxeförändringar Omsorgsförvaltningen 
Johan Merking Omsorgsförvaltningen informerar om kommande taxeförändringar, se 
bilaga. 

Synskadades riksförbund motsätter sig kostnadsökningen av ledsagarservice men även 
kostnaden i sig, borde inte vara en kostnad att kunna röra sig som alla andra i kommunen. 
Som synskadad är man begränsad både i tid och kostnad. 
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KFR § 14 Kungsgatan 
Susanna Wallin informerade om ombyggnaden ny utformning av Kungsgatan från 
Drottningtorget till Folkets hus. 

Synpunkter som togs upp på rådet:  

• bättre med bara en färg inte som på torget med fler och plattorna bör inte glittra 
eller vara hala som på torget. 

• gångstråk som är svartvita är bra. 
• Problem med uteserveringar är att man inte kan följa husfasaden. 
• Hur går man från ledstråken i mitten in mot fasaderna.  
• Bra med utrymme bredvid bänkar så även rullstolar får plats. 

 

 

KFR § 14 Färdtjänst 
Synpunkter som kom upp på rådet på vägledande bestämmelser färdtjänst; 

• Orimligt att färdtjänst ska kosta mer än kollektivtrafik. 
• kommer slå hårt mot de som bor på landsbygden. 
• Lokal färdtjänst kostar för mycket och tar för mycket tid. 
• Bra att kunna åka långt men för dyrt. 
• Man åker inte av nöje. 
• Vissa förare beter sig konstigt. 

 

 

KFR § 15 Mötets avslutande 
Ann-Christin Holgersson avslutade mötet. 



Kultur & Fritid
Budget 2021

Funktionsrättsrådet ~ 20201208



Principen om 
universell 
utformning



Ändringar inför 
2021

(Angivet i mkr)

Generell besparing -0,5
Ökade kostnader -0,3
Sporty Friday -0,3
Kulturevenemang -0,3
Fritidsbanken 0,6
Integrera Mera 0,3
El sistema 0,4



Rubrik på bild, 
kan vara flera 
rader

Bibliotek Sylte
Fritidsgård Sylte
Fritidsbanken
Sjölandabadet
Slättbergshallen

Nytt under 2021



Riktade investeringar

Biblioteksplanen

Särskilda mål som mäts

Förstudie Granngården

Paletten Plus

Särskilt att nämna
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Syfte 
Information om Kommunfullmäktiges beslut  om tillämpningsanvisningar för taxan inom 
äldre-och handikappomsorgen 
Gäller för 
Gäller för äldre- och handikappomsorgen i Trollhättan från 2021-01-01. 
Ansvar och genomförande 
Omsorgsförvaltingen 
Uppföljning 
Omsorgsförvaltningen 
 

Tillämpningsanvisningar avseende taxa inom 
omsorgsnämndens verksamhet 2021 
 
Taxesystemets tillämpningsområde 
 
Taxan gäller för personer inom särskilda boendeformer och personer som beviljats bistånd 
enligt socialtjänstlagen eller är inskrivna i hemsjukvård. 
 
Avgiftskonstruktion 
 
Avgift erläggs för omvårdnad inom hemtjänst, dagverksamhet, boendestöd, ledsagning, 
korttidsvistelse/växelvård, gruppboende och hemsjukvård. Avgiften grundas på vad som 
anges i 8 kap Socialtjänstlagen. 
 
Den enskildes avgift får tillsammans med avgift för hemsjukvård per       
månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5392 gånger av prisbasbeloppet, 2138 kr 2021. 
Avgift uttages först vid uppnådd 19 års ålder. 
 
Utöver avgift ska den enskilde i förekommande fall även ersätta kommunen för hyra och 
mat.  
 
Samtliga belopp ska följa förändringar av prisbasbeloppet och justeras årligen. Avrundning 
ska ske till jämt krontal. 
 

Avgiftsgrundande inkomst 
 
Inkomstberäkningen ska ske enligt vad som anges i 8 kap 4§ Socialtjänstlagen.  
 
Vid avgiftsberäkning för gifta eller registrerade partners räknas hälften av den gemensamma 
inkomsten oavsett om man är sammanboende eller ej. 
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Aktuell inkomst såsom tjänst, pension, avtalsgruppförsäkringar, privat pension, privat 
pensionsförsäkringar, sjukpenning, livränta och utländsk inkomst. 
 
Inkomst av näringsverksamhet. 
 
Som inkomst räknas även bostadstillägg, bostadsbidrag, barnbidrag och underhållsstöd. 
 
Inkomst av kapital enligt senaste taxeringen. 
 
- Ränteinkomster 
- Avkastningar  
- Reavinster 
- Schablonintäkt som uppstår vid uppskjuten skatt räknas ej som inkomst. 
 
Förmögenhet påverkar inte avgiften. 
 
Skattefri handikapp- eller vårdnadsersättning ska inte räknas som inkomst. 
 
I de fall då bostadstillägg inte är fastställs eller förändras efter avgiftsberäkning får 
inkomstjustering göras retroaktivt i samband med att  bostadstillägg justeras retroaktivt. 
 
Hänsyn tages till tidigare sammanboende om den som har den högsta inkomsten flyttar in på 
särskilt boende. Avgiften ska i dessa fall beräknas på hälften av den sammanlagda inkomsten 
om detta blir mer fördelaktigt. 
 
Avgift till trossamfund som betalas via skattesystemet avräknas vid beräkning av 
nettoinkomst. 
 
Om den enskilde ej önskar lämna uppgift om sin eller maka/makes inkomst och 
boendekostnad utgår avgiften utan beräkning mot förbehållsbelopp. 
 
I de fall inkomstuppgifter inlämnas eller förändras justeras avgiften tre månader bakåt. I de 
fall felaktiga uppgifter lämnats justeras avgiften bakåt så länge de felaktiga uppgifterna legat 
till grund för debitering. 
 
Vid förändringar i inkomster gäller de nya inkomsterna från den månaden förändringarna 
inträffat. 
 
Omsorgsförvaltningen kontrollerar inkomster med andra myndigheter/bolag och gör 
efterkontroller mot taxerad inkomst. 
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Minimibelopp och Boendekostnad 
 
Minimibeloppet utgör per månad, enligt socialtjänstlagen, lägst en tolftedel av för 
närvarande 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående eller för närvarande 1,1446  
gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor. För år 2021 
innebär det 5373 kr respektive 4540 kr per månad.  
 
Minimibeloppet för funktionshindrade yngre än 61 år ska höjas med 5 % av minibeloppet. 
För år 2021 innebär det 5641 kr för ensamstående och 4767 kr per månad för var och en av 
sammanlevande makar och sambor. Höjningen ska upphöra det år personen fyller 61 år. 
 
För personer i särskilt boende ska minimibeloppet sänkas med vissa kostnader för 
möbler/husgeråd, hygien- och förbrukningsartiklar. Denna sänkning motsvarar en tolftedel 
av 0,11 gånger prisbasbeloppet. För år 2021 är detta belopp 436 kr per månad. 
 
Minimibeloppet ska höjas med den merkostnad som uppstår till följd av tillagning och 
distribution av färdiglagad mat.  
 
Minimibeloppet ska enligt vad som följer av socialtjänstlagen höjas i vissa fall.  
 
Minibeloppet höjs då den enskilde har kostnader för god man som inte täcks av 
handikappersättning.  
 
Minimibeloppet höjs då den enskilde har underhållsskyldighet eller försörjningsplikt mot 
barn. Höjningen minskas med barn/studiebidrag samt erhållet underhållsstöd. 
 
Boendekostnad ska beräknas utan hushållsel i de fall hushållsel ingår i hyra eller avgift. 
Avräkning sker med Försäkringskassans schablon för hushållsel. För småhus beräknas 
boendekostnaden enligt Försäkrings-kassans schabloner för drift och uppvärmning samt 
kostnad för fastighetsavgift och tomträttsavgäld. Som boendekostnad räknas också 70% av 
räntekostnad på lån för bostad. Vid uthyrning av del av bostad minskas boendekostnaden. 
 
Då den enskilde får bostadstillägg används den boendekostnad som ligger till grund för 
beslutet om bostadstillägg vid avgiftsberäkning. 
 

Avgifter 
 
Avgiften för trygghetslarm är 340 kronor per påbörjad månad. 
 
Avgift för korttidsboende, växelvård och trygg hemma uttages med 72 kr per dygn (Max 
2138kr för hel månad). 
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Avgiften för inskrivning i kommunal hemsjukvård/rehabilitering är 340 kr per påbörjad 
månad. 
 
Avgiften för ledsagarservice SOL är 100 kronor per timme. 
 
I de fall där vaccination sker inom omsorgsförvaltningen ska en avgift om 100kr uttagas. 
 
Kommunens självkostnadspris fastställs för 2021 till 349 kronor per timme. 
 
För boende i rum där hyreslagen inte är tillämplig uttages en avgift med en tolftedel av 
0,5539 gånger prisbasbeloppet, 2197 kr per månad 2021. 
 
Avgift för insats uttages från den dag insatsen påbörjas till och med dagen då beslutet 
avslutas. 
 
Avgiften för hemtjänst och boendestöd ska differentieras enligt följande:    
 
                                                                                         Andel av maxtaxa Belopp 
Nivå 0            20 %                              428 kr 
Nivå 1 samt enbart matdistribution                                 40 %                              855 kr 
Nivå 2                                                                         60 %                           1283 kr 
Nivå 3                                                                                     80 %                  1740 kr 
Nivå 4                                                                                   100 %  2138 kr 
 
Ändring av inplacering i hemtjänstnivå ska ske vid varaktig förändring av insatsen.  
 

Avgiftsreduktion vid frånvaro 
 
Reduktion av avgift ges från första frånvarodagen. 
 
Reduktionen beräknas som en trettiondel av fastställd omsorgsavgift per dag.  
 
Avdragen regleras senast i samband med nästkommande månads fakturering. 
 

Individuell prövning 
 
Individuell prövning av avgift och förbehållsbelopp kan göras för att fastställa eventuellt 
behov av avgiftsreducering. Beslut om detta fattas enligt gällande delegationsordning. 
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Mat 
 
Kostnaden för samtliga måltider fastställs till 3420 kr per månad.  
 
 Andel Vuxen Barn 7 - 15 år Barn tom 6 år 
Frukost   19%   22 kr 18 kr 14 kr 
Lunch   50%   57 kr 45 kr 36 kr 
Mellanmål   10%   11 kr   9 kr   7 kr 
Kvällsmat   21%   24 kr 21 kr 17 kr 
Heldag                           114 kr 93 kr 74 kr 
 
 
I de fall månadsavgift för mat används, debiteras 1/30 per dag för del av månad. 
 
Fika i dagverksamhet 13 kr. 
 
Kaffe i daglig verksamhet 80 kr per månad. 
 

Avgifter inom OFF och Socialpsykiatri 
 
För resor till och från daglig verksamhet uttages avgift motsvarande Västtrafiks periodkort 
för en månad. 
 
För utflykt eller fritidsresa inom Trollhättans tätort uttages ersättning motsvarande en 
enkelbiljett inom tätort med Västtrafik. 
 
För utflykt eller fritidsresa inom Trollhättan för brukare 7 - 20 år uttages ersättning 
motsvarande en enkelbiljett inom tätort med Västtrafik. 
 
För resa med mål utanför Trollhättans tätort betalas 30,00 per mil delat på antal resande i 
bil. 
 

LSS §9 kap 8 placering barn och ungdom under 18 år 
 
Föräldrar har enligt 7 kap Föräldrabalken, var för sig, försörjningsskyldighet gentemot sitt 
barn. Föräldrar som inte bor med barnet fullföljer denna skyldighet genom underhållsstöd. 
Underhållsstödet beräknas enligt Socialtjänst-förordningen 6 kap och Socialförsäkringsbalken 
19 kap. Vid placering av barn ska Försäkringskassan informeras då detta kan komma att 
påverka de bidrag som är kopplade till socialförsäkringsbalken. 
 
Vid frånvaro över fem dagar på en månad görs avdrag från föräldrars underhållsstöd med 
1/30 per dygn. 
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Jämkning av avgift vid inflyttning till särskilt boende 
 
Vid inflyttning till särskilt boende från ska hänsyn tas till de månader den enskildes dubbla 
hyresutbetalningar påverkar förbehållsbeloppet.  
 
Nedsättning medges ej om den enskildes förmögenhet överstiger ett prisbasbelopp. För 
makar räknas hälften av den sammanlagda förmögenheten. 
 
Avgiften beräknas då utifrån att den enskild betalar två hyror samtidigt. 
 
Jämkning sker så länge dubbla hyresutbetalningar förekommer, dock längst tre 
månadsskiften efter inflyttningsdagen. 
 

Uttag av faktiska kostnader för utförd insats 
 
Kommunens faktiska kostnader för utförda insatser ska uttagas när på grund av 
skadeståndsrättsliga regler eller på grund av försäkring ska bekostas av annan än den som får 
hemvården. 
 
 

 
 

 

 

 

 


	Funktionsrättsrådet Protokoll 2020-12-08
	Kommunala Funktionsrättsrådet Protokoll 2020-12-08 § 9-15
	Plats och tid
	Ledamöter
	Övriga närvarande

	Vid anteckningarna
	Justeras
	KFR § 9 Mötets öppnande
	KFR § 10 Val av justeringsman
	KFR § 11 Servicelinjen
	KFR § 12 Förvaltningsbudgetar
	KFR § 13 Taxeförändringar Omsorgsförvaltningen
	KFR § 14 Kungsgatan
	KFR § 14 Färdtjänst
	KFR § 15 Mötets avslutande


	Kultur & Fritid Funktionsrättsrådet 2020
	Kultur & Fritid�Budget 2021
	Principen om universell utformning
	Ändringar inför 2021�(Angivet i mkr)
	Rubrik på bild, kan vara flera rader
	Särskilt att nämna
	Bildnummer 6

	Tillämpningsanvisningar taxa 2021 (002)
	Tillämpningsanvisningar avseende taxa inom omsorgsnämndens verksamhet 2021
	Avgiftsgrundande inkomst
	Minimibelopp och Boendekostnad
	Avgifter
	Avgiftsreduktion vid frånvaro
	Individuell prövning
	Mat
	Avgifter inom OFF och Socialpsykiatri
	LSS §9 kap 8 placering barn och ungdom under 18 år
	Jämkning av avgift vid inflyttning till särskilt boende
	Uttag av faktiska kostnader för utförd insats


