
 
 Funktionsrättsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) 
Sammanträdesdatum 
2022-08-18 

 
 

 

 
 
Plats och tid Sjuntorpsrummet, kl 18:00-20:40 

 
Ledamöter Ann-Christin Holgersson (S) ordförande 

Mikael Sundström (S)  
Bedros Cicek (KD) 
Anders Friden, Autism och Aspergerföreningen Fyrbodal 
Eva Elmgren, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet 
Gunilla Kämpe, Dyslexiförbundet i Fyrstad 
Lars Sundman, Hörselskadades förening i Vänersborg-
Trollhättan med omnejd 
Ulf Skoglund, Reumatikerföreningen Trollhättan 
Linda Wright, Synskadades riksförbund Trollhättan-Lilla 
Edet 
 

Övriga närvarande Karin Persson, Förvaltningschef UTB 
Tommy Svensson, Förvaltningschef KFF 
Rebecka Ljunggren, Samverkansledare SBF 
Joakim de Blanche, sekreterare 
 

Justerare Eva Elmgren 
 

Justeringens plats och tid Mejl 2022-08-26 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

 

Ordförande  

Justerare  

 

Protokollet förvaras på Stadskansliet, Trollhättans Stad 



 
 Funktionsrättsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (6) 
Sammanträdesdatum 
2022-08-18 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 
 

§ 15 

Mötets öppnande 

a. Eva Elmgren väljs att justera protokollet. 

b. Inga synpunkter på föregående mötesprotokoll, läggs till handlingarna. 

 



 
 Funktionsrättsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (6) 
Sammanträdesdatum 
2022-08-18 

 
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 
 

§ 16 

MRP Utbildningsförvaltningen 

Karin Persson, Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen, Informerar om 
UTB:s Mål och resursplan (Se bilaga). 

Vill underlätta för att fler ska kunna ha sina barn i förskolan och elevantalet i 
grundsärskolan ökar. 

Diskussion om grundsärskolan, den har blivit mycket bättre men 
föräldrastödet behöver utvecklas samt utbildade lärare i stället för 
resurspersonal. 
Det är 20 personal på ingång till Grundsärskolan. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (6) 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 
 

§ 17 

MRP Kultur och fritidsförvaltningen 

Tommy Svensson, Förvaltningschef Kultur och fritidsförvaltningen, Informerar 
om KFF:s Mål och resursplan (Se bilaga). 

Trollhättans bibliotek ska samarbeta med och använda samma system för att söka 
böcker som Vänersborg, Uddevalla och Lysekils bibliotek. Togs upp varför inte även 
skolbiblioteken använder samma system för att slippa söka på två olika ställen. 
-Vore fördelaktigt men i dagsläget har vi inte samma system, är en kostnads och 
uppdragsfråga. 
 
Togs upp att personer fått dåligt bemötande i Kultur och fritidsförvaltningens 
verksamheter. 
-Om någon blir dåligt bemött anmäl det under synpunkter på hemsidan eller direkt 
till Tommy. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 
 

§ 18 

Projekt El-sparkcykel 

Rebecka Ljunggren, Samverkansledare Stadsbyggnadsförvaltningen 
informerar om hur staden arbetar tillsammans och reglerar uthyrningen av 
eldrivna enpersonersfordon. Arbetar tillsammans med uthyrarna för att 
kunna påverka i stället för att motverka då vi inte kan neka dem. (Se bilaga)  

Diskussion om hur sparkcyklarna används och hjälmanvändning, att det är 
polisen som ska se till att detta efterlevs. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (6) 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 
 

§ 19 

Synpunkter från OF frågeställningar 

Autism och Aspergerföreningen Fyrbodal lämnar in sina svar och synpunkter på 
Omsorgsförvaltningens frågor. Anders Fridén går igenom svaren på mötet. 

 

Svaret skickas till  
Omsorgsnämnden 
Kommunstyrelsen 

 

 



MRP
Utbildningsnämnden



Omvärldens utveckling
• Lagförändringar inom förskolan

• Uppsökande verksamhet
• Ett särskilt erbjudande om plats för 

bättre språkutveckling i svenska 

• Kompetensförsörjning - personal i 
förskola, fritidshem, grundskola, 
grundsärskola och psykologer

• Lagändring kring kommuners rätt
att granska fristående huvudmän

• Lagförändring om extra studiestöd
och utökad lovskola

• Allsidig social elevsammansättning

• Förändrade kursplaner inom
grundskolan

• Skärpta krav på säkerhet
• Tjänstelegitimation
• Inrymning, utestängning och intern 

kommunikation



Möjligheter och 
utmaningar

Likvärdig skola
Utökad vistelsetid
Avgiftsfri förskola §7 
Lagförändring
Pedagogiska, sociala och organisatoriska processer

Social hållbarhet
Föräldrastöd
Skolnärvaro
Samverkan med externa aktörer

Förändringar i barn- och elevantal.
Ökat antal elever i grundskolan
Minskat antal barn 1-5 år
Ökat antal mottagna elever I grundsärskolan

Bidrag på lika villkor
Ökade hyreskostnader

Förändrade statsbidrag
Arbetsmiljöbidraget

Kompetensutveckling outbildad resurspersonal
Ändamålsenliga och hållbara förskole- och
skollokaler



Volymförändringar

Antal elever
Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Förskoleklass 702 730 732 699 672
År 1-3 2170 2153 2137 2 162 2 174
År 4-6 2193 2182 2209 2 191 2 181
År 7-9 2206 2179 2210 2 237 2 277
Summa antal elever 7271 7244 7288 7289 7304

Antal barn Bokslut 
2021

Budget 
2022

Budget 
2023

Plan 
2024

Plan 
2025

Barn 1-5 år 2996 2922 2901 2902 2944
Barn 6-9 år 2136 2190 2180 2174 2163
Barn 10-12 år 494 502 541 537 534



Fristående grundskolor och fritidshem

• På grund av ökade lokalkostnader 
samt volymökning förväntas en 
ökning av friskolebidraget med 
3,5% till grundskolan och 3,9% till 
fritidshem.

• Avsättningen till enskilda 
grundskolor beräknas behöva 
stärkas med ca 1,5-2 mkr och ca 
0,6 mkr till fritidshem
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Barn i enskild verksamhet 2022-23, 1-5 år



Grundsärskola

• Volymökning på 11 elever gör att ca 
4,1 mkr behöver omfördelas till 
grundsärskolan.

• Korttidstillsynen behöver ca 0,2 
mkr mer än föregående år på grund 
av volymökningar.

• Inom fritidshem för elever i 
grundsärskola minskar det 
budgeterade antalet barn i 
verksamheten. Minskad budget om 
ca 0,8 mkr.



Prioriteringar/åtgärder

• Ökad vistelsetid för fler barn i behov av särskilt stöd inom
förskoleverksamheten kommer att innebära en minskad
barnpeng om inte mer medel avsätts för ändamålet.

• Ny lagstiftning om extra studietid och utökad lovskola
• Ökat antal elever mottagna i grundsärskolan kommer att

innebära minskad elevpeng för alla elever.



Framåtblick –
2023-2025





Budget 2023
Kultur- och fritidsnämnden
2022-06-14



Ramförändringar 
2023

Budget 2022 171 mkr

Uppräkning 2 mkr

Budget 2023 173 mkr



Äskande över ram
Lokalhyra Sylte bibliotek 
och fritidsgård
Nevs-hallen

Ofinansierade 
behov 2023

Ofinansierade 
behov 2023

Ofinansierade 
behov 2023

Omprioriteringar
Kompetensutveckling
Fritidsbanken



Investeringar 
2023

Konstsnöspår

Konstgräs

Reinvest. Kommunägda anläggningar

Fastighetsinvestering

Konst i fall- och slussområdet

Biblioteksdatasystem

Ram: 16,6 mkr



Investeringar 
2024

Edsborg, bl a banor friidrott

Konstgräs

Bassäng Sjuntorp simhall

Reinvst. Kommunägda anläggningar

Fastighetsinventering

Ram: 16 mkr



Investeringar 
2025

Konstgräs

Fastighetsinventering

Reinvst. Kommunägda anläggningar

Utveckling friluftsliv

Återlämningsrobot

Plan: 16 mkr



Utmaningar 2023
Generella kostnadsökningar

Friluftsliv

Nya anläggningar för idrott

Fritidsgårdarna

Programutveckling

N3

Föreningsstöd

Granngården

Digitalisering och kommunikation

Friidrott

E-sport och nya trender

Kronan och Klubb Kul

Biblioteksverksamheten





Reglering av 
eldrivna 
enpersonsfordon
Rebecka Ljunggren



• Beslut att SBF ska ta fram 
riktlinjer för elsparkcyklar

• Behovsutredning & förslag

• Förslag på reglering av 
uthyrningsverksamhet av 
eldrivna enpersonsfordon

Bakgrund



Elsparkcykeln
• Cykelfordon

• Uthyrningsverksamhet & företag (delad mikromobilitet)

• Teknisk utveckling för mer hållbara resor

• Popularisering & användning 



Problembilder

• Parkeringsmöjligheter & felparkering

• Hastighet & användning

• Brist på samverkan/samsyn

• Oklarhet i relaterade regelverk/lagrum

• Regleringsmöjligheter



Transportstyrelsen
• Inga elsparkcyklar på gångbana 
• Begränsning motoreffekt tas bort 
• Förändringar i cykelpassager & cykel på körbana 

Regeringen
• Ingen parkering på gång- eller cykelbana
• Inga elsparkcyklar på gångbana & trottoar 

Överklagan Förvaltningsrätten
• Tillståndsplikt för verksamheten
• Tillhörande villkor: maxantal, taxa, krav

Nationell 
förändring på 
ingång!



Vad kan vi 
reglera & hur?

Hur påverkar kommande förändringar?

Hur gör andra kommuner?

Hur säkerställer vi långsiktig & hållbar 
reglering?

Hur främjar vi ansvarsfull etablering?



Förslaget Pilotperiod
Start Pilot Resultat

Övergripande mål
• Säkerställa en ansvarsfull & medveten etableringsperiod
• Identifiera lokala behov- & problembilder och agera på dessa löpande & flexibelt
• Främja dialog & samverkan med företag och omkringliggande samhälle
• Invänta nationella förändringar & lokalt implementera dessa
• Skapa ett ökat kunskapsläge om mikromobilitets-system, verksamhet & den 

lokala kontext

Att efter genomförd pilotperiod presentera långsiktig och hållbar reglering med 
stöd av lagar & förordningar, baserat på lokala förutsättningar & behov. 



Pilot

Etableringsplan & förarbete

• Samverkansforum

• Informationsinsatser

• Kunskapsinsamling 

Juni 2021 - Oktober 2023 
Förslag på vidare reglering 
sker innan årsslut 2023. 
Reglering sker genom 
avsiktsförklaring & tillstånd 
för markupplåtelse.



Pilot

Avsiktförklaring
• Begränsningar 
• Information & felanmälan
• Fordonskrav & fordonshantering
• Klimatmedvetenhet
• Samverkan & delning av data
• Vad vi kommer överens om

Tillstånd för markupplåtelse 
• Tillståndskravet, 

utplacering av fordon
• Antal platser, storlek, 

geografisk plats
• Antal fordon per plats 



Förändring i lokala ordningsföreskrifter att 
kräva tillstånd för verksamheter som bedriver 
uthyrning av eldrivna enpersonsfordon. 
Tillståndet villkoras & hanteras med bas i 
kunskap från pilotperioden.

Framtiden

Vi har kunskapen 
Vi har erfarenheten 

Vi har relationen 



Tack!
Rebecka Ljunggren



     2022-08-18 

 
 
Att:     Dnr: 
Trollhättans Stad     KS 2022/00183 

Funktionsrättsrådet    KS 2022/00492 
Omsorgsnämnden 
Kommunstyrelsen 

    

 
 

Autism- & Aspergerföreningen FYRBODAL, yttrande gällande 

frågeställningar LFP 2023-2027, 
 

• Vad har Rådet för visioner kring framtidens LSS-boenden respektive bostäder med 

särskild service enligt socialtjänstlagen (SoL)/vård- och omsorgsboenden? 

 

- Att omsorgsförvaltningen och ON följer LSS samt Socialstyrelsens föreskrifter om 

bostäder. 

- Att ON och förvaltningen, tillsammans med brukarorganisationer i betydligt högre grad 

är delaktiga i en gemensam planering och utformning av LSS bostäder. 

- Att personalen som arbetar har relevant utbildning, erfarenhet samt kunskap om olika 

funktionsnedsättningar. 

- Att det i största möjliga utsträckning är fast personal som arbetar inom boendena för 

att säkra kontinuitet och kvalitet. Även vikarier skall ha relevant kompetens och 

kunskap. 

- Vidare anser vi att det är viktigt att kontinuerligt bygga LSS bostäder baserat på 

prognosen att det idag är många som fortfarande bor hemma. En fråga som behöver 

besvaras är varför är det så och vilka konsekvenser detta ger. 

 

 

• Finns det några värdeord kopplat till LSS- respektive SoL-boendet/vård- och 

omsorgsboenden Rådet vill lyfta fram? 

 

- Trygghet 

- Delaktighet 

- Självbestämmande 

- Respekt 

 

• Vad ser Rådet för lokalbehov i ett LSS-boende respektive SoL-boende/vård- och 

omsorgsboende sett till: 

- Den enskilda lägenheten (a) 

- Gemensamma utrymmen inomhusmiljö (b) 

- Gemensamma utrymmen utomhusmiljö (c) 

 

- (a) Det finns krav på grundläggande funktioner i Soc. Styrelsens föreskrift om LSS 

bostäder. Samtidigt så vill vi påpeka att det individuella behovet måste tillgodoses. 

- (b) Även här så finns det grundläggande funktionskrav i Soc. Styrelsens föreskrift om 

LSS bostäder.  

- (c) Vi anser det vara viktigt att ha tillgång till en utomhusmiljö som erbjuder 

naturupplevelser. 



 

• Vad är viktigt att ta hänsyn till i utformningen av de lokaler som personer med insatser 

enligt LSS respektive SoL bor och lever i? 

 

- Det finns stor erfarenhet i landet om vikten av att minska framförallt sinnesintryck för 

de boende, ljud, rörelser samt antalet sociala kontakter. Även utformningen av lokaler 

med avseende på ingång, utgång och korridorer måste anpassas så att den boende inte 

känner sig trängd. 

 

 

• Hur kan lokalerna hjälpa en person med insatser enligt LSS respektive SoL att känna 

ökad trygghet? 

 

- Fast anställd och kompetent personal med god kunskap om den boende. 

 

 

• Övriga tankar/medskick inför Omsorgsförvaltningens arbete kring lokalförsörjningsplan 

2023-2027? 

 

- Det är positivt att vi får lämna synpunkter på LFP även om vi hade velat få vara med 

delaktiga i framtagningen i enlighet med paragraf 15 i Lagen om stöd och Service om 

särskilt stöd för vissa funktionshindrade som anger att kommunen skall samverka med 

Intresseorganisationer. 

 

- Vidare ser vi positivt på att på sidan 14 så finns citat ur ”Socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen 

(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (SOSFS 2002:9)” vilket är 

grunden för att planera bostäder enligt LSS. 

 

- En sak som inte tydligt framkommer kap. 4.2 i LFP, när det gäller tillgången på LSS 

bostäder, är det faktum att Trollhättans stad sedan 2015 fått viten från IVO på 

sammanlagt 7,2 miljoner kronor, för åren 2015-2019 i 15 olika ärenden. IVO har under 

många år, sedan 2015 och framåt, beslutat om avgifter (viten) till Trollhättans stad 

eftersom det konsekvent tar för lång tid att verkställa beslut som fattats där personer 

som tillhör LSS kretsen fått beslut om en LSS bostad men alltså får vänta alldeles för 

länge med att få sin bostad. Enligt IVO så finns det ytterligare 5 pågående ärenden för 

åren 2020 och 2021 som kan komma att ge ytterligare viten. Detta anser vi vara ett 

kraftigt underbetyg för hur planeringen av LSS bostäder sköts sedan 2015. 

 

- I kap. 1 beskrivs aspekten om behovet av re-investeringar d.v.s. om lokalerna skall 

renoveras eller ersättas genom nybyggnation. Vår uppfattning är att det i många fall blir 

enklast och billigast att renovera befintliga bostäder men att detta gäller under 

förutsättning att dessa har haft ett kontinuerligt underhåll. Vi anser att i flera fall när det 

gäller befintliga gruppbostäder som Eidar äger så utförs inte underhållet kontinuerligt, 

invändigt och utvändigt vilket leder till en dålig hållbarhet. 

 

- I kap. 2 anges följande, ”och till och med omöjligt att vid varje given tidpunkt ange det 

exakta behovet av boendeplatser.” Vi har förståelse för att det är komplicerat att göra 

en ”exakt” analys av behovet av bostäder enligt LSS. Enligt vår uppfattning finns det 

goda skäl för att ha en liten marginal i behovsuppskattningen eftersom det omvända 

förhållandet leder till långa väntetider samt i många fall viten från IVO som inte gagnar 

Trollhättans stad vilket har pågått sedan 2015. 

 

- I kap. 3.4 som omnämns IVO’s beslut om att minska på antalet boenden på 



Skogshyddevägen (SHV) från 11 till 5 platser. 

 

- I kap 5.5.1 saknas de mycket allvarliga säkerhetsbrister som under en längre tid 

förorsakat allvarliga incidenter vid Fågelbärsstigen 6-8 som fick till följd att flera barn 

kunnat avvika från korttidsboendet med stora risker för deras liv och hälsa. Detta fick till 

följd att IVO i maj beslutade att omgående stänga kortidsverksamheten för barn under 

18 år och att flera familjer fortfarande står utan avlastning i väntan på den 

ombyggnation som planeras färdigställd 2023. 

FUB och vår förening har länge påtalat bristerna på SHV’s LSS bostad till ON utan att få 

gehör och att dessutom IVO redan 2011, 2012 och 2013 påtalat bristen på SHV boende 

när det gäller antalet platser. Vi anser det vara viktigt att ON tar till sig de lärdomar som 

erfarenheterna kring SHV fört med sig. SHV’s brister har funnits under ca 10 års tid och 

att detta inte kommer att upprepas igen i Trollhättans stad. 

 

- Vi noterar att enligt kap. 3.4 så görs en kartläggning av fastighetskonsultföretaget 

NIRAS Sweden AB. Vi föreslår att Intresseföreningarna får tidigt ta del av denna 

kartläggning för att bidra med vår erfarenhet och kunskap kring nuläget för beståndet av 

LSS bostäder. På samma sätt vi vill kunna bidra i planeringen av LSS bostäder i 

Alingsåker och Lärketorpet. 

 

- Vi noterar med stor tillfredställelse att det i kap. 3.12 framgår att 

Omsorgsförvaltningen kommit fram till att befintliga byggnader inom 

Stavregårdsområdet inte skall göras om till LSS bostäder eftersom detta bryter mot 

intentionen i LSS och Socialstyrelsens föreskrift om LSS bostäder. 

 

- KS har antagit en strategi för digitalisering av Trollhättan bostäder och tillgången till ett 

snabbt internet vilket vi anser vara positivt. Vi vill dock här påminna om att det idag till 

stor del saknas internet för de boende med bostad enligt LSS och detta skall tas med i 

planeringen av både befintliga bostäder och nya eftersom det är sagt att ”alla” invånare 

skall ha tillgången till internet.  

 

- Vi önskar avslutningsvis att en fortsatt dialog kring lokaler för daglig verksamhet samt 

korttidsboende bibehålls och utvecklas. 

 

Vänligen, 

 

Autism och Aspergerföreningen Fyrbodals styrelse, genom 

 

 

 

Anders Fridén 
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