Kommunala Handikapprådet
Protokoll

Kommunala Handikapprådet Protokoll 2017-12-06 § 24-30
Plats och tid
Stadshuset, kl 18-21

Ledamöter
Mikael Sundström (s), Ordförande, Kommunstyrelsen
Ann-Christin Holgersson (s), Kommunstyrelsen
Bedros Cicek (kd), Kommunstyrelsen
Jan-Erik Adamsson, Afasiföreningen i Norra Älvsborg
Jan-Erik Herranen, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Helena Alexandersson, Dyslexiförbundet FMLS i Fyrstad - 20:30
Harry Eriksson, Hörselskadades förening i Vänersborg-Trollhättan med omnejd
Marjo Syri, Neuroförbundet Trollhättan-Vänersborg
Ulf Skoglund, Reumatikerföreningen Trollhättan
Monica Augustsson, Synskadades riksförbund Trollhättan-Lilla Edet
Zanna Melin, Trollhättans Dövas förening

Övriga närvarande
Stefan Jansson, Eidar - 20:30
Monica Hansson (s), Kommunstyrelsen - 20:30
Joakim de Blanche, sekreterare

Vid anteckningarna

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

Justeras

………………………………….
Ordförande, Mikael Sundström

Justeringsmännens signatur

………………………………….
Justerande, Zanna Melin
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KHR § 23 Mötets öppnande
Mikael Sundström hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
Presentation av Bedros Cicek (KD) som har tagit över Maria Nilssons uppdrag efter
att hon flyttat till Vänersborg. Bedros sitter i Kommunfullfäktige och är ersättare i
Kommunstyrelsen sitter även med i Omsorgsnämnden.

KHR § 24 Val av justeringsman
Zanna Melin vals att justera protokollet.

KHR § 25 Föregående mötes protokoll
Inga oklarheter i förra protokollet, protokollet läggs till handlingarna.

KHR § 26 Eidar
Stefan Jansson Fastighetsutvecklingschef på Eidar informerar om hur de jobbar och
vilka projekt som nu är aktuella.
Nu sker det flera renoveringar och ombyggnationer i Eidars bostadsbestånd,
i samband med renovering installeras i vissa fall även hiss. Numera finns inget
överskott på lediga lägenheter att evakuera boende till vid större renoveringar och då
är kvarboende det enda alternativet. I de fall där personen inte kan bo kvar vid ex.
funktionsnedsättning, så löses detta ifrån fall till fall.
Stefan gick igenom pågående och kommande projekt på exempelvis utökandet av
äldreboendet på Blåvingen, kv. Gulsparven på Dannebacken som kommer innehålla
trygghetsboende och eventuellt ett LSS boende samt kv. Mars. Vid nybyggnation är
sakkunnig i tillgänglighet alltid med.
Eidar genomgår nu även en organisationsförändring med ett större fokus på nöjda
hyresgäster, bland annat utökar de sin hyresgästenkät att går ut till fler hyresgäster.
Vision 1000 nya lägenheter före 2030 men vad som byggs och är planerat att byggas
så kommer 500 lägenheter vara färdiga 2019. Finns även ett behov av fler
studentlägenheter.
Jan-Erik Herranen meddelar att det inte finns plats att skriva in om behov av hiss
eller andra funktionshinder för personer med funktionsnedsättningar när man söker
bostad. Nu kan man endast lägga in det under övrigt och på så sätt inte skilja ut
exempelvis lägenheter på andra våningen utan hiss.
Stefan svarar att han tar med sig frågan.
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KHR § 27 KS Monica
Monica Hansson börjar att påpeka värdet av rådet att de bär frågor mellan
föreningarna och Kommunstyrelsen.
Hur mår Trollhättan idag?
Trollhättan växer och är nu uppe i 58 098 invånare. Har en ung befolkning, låg
medelålder, med en arbetslöshet som sjunker snabbt, nu under 10% från att legat på
16% för några år sedan. Arbetslösheten är nu lägre än innan SAAB konkursen. Och
skolresultaten blir även bättre.
I välfärdsredovisningen jobbar kommunen mycket med segregation, jämställdhet,
jämlikhet som ska vara del i alla verksamheter. I exempelvis skolor jobbas det
mycket med dessa frågor. I skolorna har det även införts resurspersoner som kan
vara med på lektionerna och lära barnen på dess egna språk, för att barnen inte ska
komma efter. Viktigare att barnen lär sig än på vilket språk de lär sig det på, det
kommer med tiden.
Kommunakademin väst, består av 14 kommuner tillsammans med högskolan och
näringslivet. De samarbetar för att förbättra kunskap och utbildningar för att vara mer
anpassade till kommun och näringsliv.
Kommunstyrelsen har som mål öka antalet arbetstillfällen samt bygga mer bostäder.
Samtal med näringslivet, för att veta vad de behöver.
Bolagen viktiga i detta arbete.
Ny förvaltning, serviceförvaltningen som består av städ, måltider och produktion. Mål
att få bättre och mer anpassad, näringsmässigt, mat för att passa de olika grupperna.

KHR § 28 Kommande mötestider 2018
2018-03-14
2018-06-07
2018-09-20
2018-11-29

KHR § 29 Rapporter:
1. Budget Omsorgsförvaltningen
Ann-Christin Holgersson informerar och visar hur budgeten för 2018 ser ut.
Laholmsmodellen ska testas från och med första mars och pågå i åtta
månader. Laholmsmodellen består i att personen inte behöver beslut för varje
tillfälle utan kan boka ledsagning när den vill upp till en maxtid. Om modellen
fungerar bra eller behöver anpassas så kan den eventuellt införas 2019.
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Färdtjänst
Utbildningsresor jämställs med arbetsresor med samma kostnad som
periodkort. Det kommer även gå att göra ett stopp på vägen, exempelvis
lämna ett barn på dagis på väg till jobbet. Om Västtrafik skulle höja 30 dagars
periodkort följer färdtjänstkostnaden med.

KHR § 30 Mötets avslutande
Mikael Sundström avslutade mötet.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

2018‐01‐22

Ej fördelat mellan programmen

Budgetram 2018

• ‐2,1 mkr generell neddragning 0,2% av
omslutning
• ‐1,6 mkr tillfällig sänkning vid övergång till
leasing av datorer. (felaktig beräkning)

Vård och omsorg
•
•
•
•

+5,7 mkr; korrigering av målgrupp tidigare år
+ 6,6 mkr; målgruppsökning
+0,15 mkr; hyra Källstorp
‐34,5 mkr; till Serviceförvaltningen

OFF
•
•
•
•

0,25 mkr; Kontaktpersoner
1,5 mkr; Ökade behov daglig verksamhet
1,5 mkr Ökad målgrupp personlig assistans
3,5 mkr helårseffekt Slättbergsv 200
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2018‐01‐22

Förutsättningar

Socialpsykiatri
• Ingen förändring av ramen

•
•
•
•

Vård och omsorg
OFF
SP
Gemensamt

Behov

Tillskott

36 600
10 250
850
9 950

12 300
6 750
0
0

• Generell besparing ‐ 3 700
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