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Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2020-09-17
§ 17-24
Plats och tid
Stadshuset, Sessionssalen, kl 15.45-18.15

Ledamöter
Sven-Åke Möll (s), Ordförande, Kommunstyrelsen
Patricia Valeria Labrana (s), Kommunstyrelsen
Bedros Cicek (kd), Kommunstyrelsen tom §22, kl 17.30
Roger Johansson, PRO Trollhättan
Birgitta Olsson, PRO Upphärad-Sjuntorp
Siv Kriewitz, PRO Södra
Lisbeth Svanström, PRO Södra
Kjell Gunnarsson, SPF Seniorerna Södra Väne
Ingemar Apelstig SPF Seniorerna Trollhättan
Barbro Åkerblad, RPG Missionskyrkan
Gerd Blom, SKPF avd 13
Sirkka-Liisa Nevanen, Finska Pensionärsföreningen
Britta Karlsson, RPG Pingstkyrkan

Övriga närvarande
Susanna Wallin, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Jane Johansson, Omsorgsförvaltningen
Karin Persson, Utbildningsförvaltningen
Peter Jacobsson, Kultur- och fritidsförvaltningen
Tommy Svensson, Kultur- och fritidsförvaltningen
Gigi Cederholm, sekreterare

Vid anteckningarna
………………………………….
Gigi Cederholm, sekreterare

Justeras
2020-09-28

………………………………….
Ordförande, Sven-Åke Möll

Justeringsmännens signatur

………………………………….
Justerande, Sirkka-Liisa Nevanen

Utdragsbestyrkande
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KPR § 17 Mötets öppnande
Sven-Åke Möll hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

KPR § 18 Val av justeringsperson
Sirkka-Liisa Nevanen väljs att justera protokollet.

KPR § 19 Föregående mötes protokoll
Inga oklarheter i förra protokollet, protokollet läggs till handlingarna.

KPR § 20 Byggnation Kungsgatan - Samhällsbyggnadsförvaltningen
Susanna Wallin är projektledare för ett antal ny- och ombyggnationer i
Trollhättan.. Sträckan från Drottningtorget till Folkets hus på Kungsgatan ska
byggas om tidigast 2023 och Samhällsbyggnadsförvaltningen samlar in så många
åsikter och tankar som möjligt innan dess. Under ombyggnaden finns mycket att
hantera bl a cyklister och tunga transporter. Sju av träden i den befintliga allén
behövs bytas ut. Föreslås att glesa ut träden och framöver plantera blandade
sorter, bl a för att försvåra spridning av sjukdomar bland träden. Kungsgatan är 30
m bred men mycket ska samsas på ytan; fler uteserveringar önskas, plats måste
lämnas för räddningsfordon, den befintliga lekplatsen föreslås utökas med
någon/några aktiviteter, mer grön växtlighet planeras, utanför biblioteket planeras
en lugn oas med sköna sittmöjligheter. Gatan kommer byggas upp i olika sektioner
såsom lekfulla platsen, lugna oasen, den levande platsen men samma material
som underlag för att skapa en sammanhållande yta. Frågor och tankar skickas till
susanna.wallin@trollhattan.se

KPR § 21 Ärenden till Omsorgsnämnden 18/9 samt ekonomi –
Omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef Jane Johansson, bilaga 1, berömmer sin personal som förhåller
sig till riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten på ett väldigt bra sätt. Fr o m 1
oktober är besöksförbudet upphävt på särskilda boenden för äldre.
Regeringen föreslå ett permanent årligt resurstillskott till äldreomsorgen i
kommunerna, för Trollhättans del handlar det om 22 miljoner.
Jane Johansson går igenom ärendena som ska föredras på omsorgsnämndens
möte den 18/9.
450 varma matlådor hämtas varje dag av hemtjänstens personal och lämnas ut till
brukare, valfrihet av maträtter finns inte. Med kyld mat finns större valmöjlighet

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande
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bland maträtterna, som levereras en gång i veckan och personal kan då finnas på
plats som stöd vid värmning och servering. I de fall det inte fungerar att ha
maträtter till alla veckans dagar hos brukaren, finns kylskåp i hemtjänsten att
tillgå, där maten förvaras och körs ut av personalen. Sen värms maten i brukarens
kök. Tjänstemannaförslaget vill gå vidare med frågan gällande kyld mat.
Delårsbokslut visar ett underskott på 13.8 milj. Vård och omsorgsboenden
genererar stora underskott, hemtjänsten går bättre och fler enheter börjar få en
ekonomi i balans. Staten ersätter kommuner för sjuklönekostnader perioden apriljuli om 16.5 miljoner kronor. Landbogården kostar 7.2 miljoner kronor att driva per
år och Omsorgsnämnden kommer att få medel i kompensation.
Åldersgruppen 80 år och äldre kommer att öka med ca 50 % de närmaste 5–10 år.
Befolkningen i arbetsför ålder ökar inte i samma utsträckning. Teknik kan vara ett
sätt att underlätta.

KPR § 22 Segregationsutredningen – Utbildningsförvaltningen
Karin Persson har jobbat ett år som förvaltningschef. En het fråga är
segregationsutredningen: ”Hur kan vi förändra skolorganisationen så vi kan
bedriva en likvärdig utbildning”. Alla barn och elever har rätt till likvärdiga
förutsättningar att nå målen i skolan. Trollhättans grannkommuner har 20-30 %
segregation, medan Trollhättan har ca 70 %. Föräldrar med eftergymnasial
utbildning är en framgångsfaktor för elevernas skolresultat. Många är involverade i
utredningen och har tittat på forskning samt omvärldsbevakat för att komma fram
till bästa resultatet. Hållbarhet ska råda när det gäller både likvärdighet, ekonomi
samt personal och kompetens. För att lyckas med att få blandad
elevsammansättning i skolorna föreslås vissa ändringar göras, bilaga 2, bland
annat föreslås Kronan F-9 göras om till F-3. Elever i åk 4-9 erbjuds plats på skolor i
östra och västra Trollhättan. Alla kommer att gynnas av mer heterogena
elevsammansättningar och få likvärdiga förutsättningar. Elever med lång resväg
till skolan föreslås få skolskjuts fr om 3 km.
Förskolan föreslås utökad vistelsetid för barn, utifrån att deras språkliga
utveckling gynnas av detta.
Ladda ner och läs hela utredningen på www.trollhattan.se/likvardigskola

Justeringsmännens signatur
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KPR § 23 Föreningar samt aktivitetstorg Granngården – Kultur och
fritidsförvaltningen
Peter Jacobsson, chef föreningsstöd, berättar att det varit en tuff tid för
föreningslivet under året pga Corona. Vissa tävlingar har ställts in, arrangerande
kulturföreningar har måst ställa in det mesta under året, studiecirklar och
kulturprogram har stått still och många seniorer har drabbats. När det gäller
ekonomin har många föreningar klarat sig hyfsat bra, svårast för de föreningarna
med höga fasta kostnader. Trollhättan Stad försöker hjälpa föreningar att
överleva. De föreningar som har ekonomiska problem kan ta en första kontakt
med föreningsstöd för en dialog kring förutsättningar för att få hjälp ifrån
Trollhättans Stad.
Kultur- och fritidsförvaltningens chef Tommy Svensson visar en förstudie av Nya
Granngårdens centrum, som ska vara klart i januari 2021. Förstudien handlar om
en framtidens mötesplats gällande fritidsområdet och det är Eidar samt Kulturoch fritidsförvaltningen som genomför förstudien tillsammans. Syftet är att stärka
Granngårdens centrum som resurs och nav för de södra stadsdelarna och skapa
en viktig träffpunkt inom fritidsområdet. Målet är bl a att minska segregationen
och öka tryggheten. Granngårdens centrum byggdes på 70-talet och
renoveringsbehov finns. En växande utmaning är åldersgruppen 18–25 år, som
kommer att öka i antal. Många av dem står utanför samhället och fångas upp
genom dialog. Att delta i fritidsaktiviteter ger många positiva effekter såsom ökad
livskvalitet och i förlängningen förbättras skolresultaten. Djupintervjuer
genomförs med föreningar på plats för att öka delaktighet och inflytande.

KPR § 24 Mötets avslutande
Sven-Åke Möll avslutade mötet.

Justeringsmännens signatur

Utdragsbestyrkande

Det nya normala

Vi har klarat det bra

Upphävt besöksförbud
Från och med den 1 oktober upphör besöksförbudet på särskilda
boenden för äldre i Sverige. Beslutet grundar sig på den minskade
smittspridningen i samhället, de åtgärder som redan vidtagits ute i
äldreomsorgens verksamheter tillsammans med nya
myndighetsföreskrifter och rekommendationer.

Konsekvenser efter pandemin
Fokus äldreomsorg - Budgetproposition 2021
• I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen den största
nationella satsningen någonsin på äldreomsorgen.
• Ett permanent årligt resurstillskott om 4 miljarder kronor
föreslås fördelas till kommunerna för att skapa ökade
förutsättningar att stärka äldreomsorgen.
• Därutöver föreslås regeringens Äldreomsorgslyft breddas och
förlängas. För 2021 avsätts för detta ändamål ytterligare 1,7
miljarder jämfört med vad som tidigare aviserats.

Omsorgsnämndens möte 18 sept. 2020
Ärende
1.

Årets verksamhetsutvecklare inom välfärdsteknik 2020
Dnr 2020/00210

1.

Motion - Inför språkkrav i svenska för anställning inom
äldreomsorgen
Dnr 2020/00030

1.

Lena Hult
Lena Johansson
Införande
av kyld mat i hemtjänsten nämndsekreterare
ordförande
Dnr 2020/00377

1.

Motion - Insatser för äldre döva
Dnr 2019/00412

1.

Motion - Renodling av undersköterskans arbetsuppgifter i
hemtjänsten
Dnr 2020/00242

1.

Delårsbokslut augusti 2020
Dnr 2020/00087

Matdistleverans i
Trollhättans Stad

Matdistribution idag…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ca 450 matlådor varje dag som tillagas i 7 ÄO kök
Levereras varm till brukaren av hemvårdspersonal
Brukaren bör äta när maten levereras
Brukaren får äta den maten som serveras för dagen
Obruten kyl- och värmekedja kan ej garanteras idag
Näringsinnehållet sjunker i och med varmhållning av maten
Kan ej säkerställa att maten håller korrekt temperatur vid leverans
Kvaliteten på maten sjunker med långa varmhållningstider
Smakupplevelsen sjunker med varmhållen mat

Vad innebär det för den enskilde brukaren?
•

Ett antal rätter att välja på varje dag

•

Meny efter säsong

•

Huvudkomponent med potatis, ris eller
pasta samt kokt grönsak finns i lådan.

•

Vid sopp-dagar serveras även dessert

•

Brukaren får ökad valfrihet och
självbestämmande om vad och när
brukaren äter

•

Kan aktivt välja önskade tillbehör till
måltiden genom e-handel

•

Högt näringsinnehåll i maten (närings
beräknad meny)

•

Färsk sallad, tillbehör, dessert (undantag
sopp-dagar) och bröd ingår ej i måltiden

•

Matlådan levereras till brukarens hem, 1-2
gånger per vecka

•

Hemtjänsten ansvarar för allt stöd i
samband med måltider

Delårsrapport
augusti 2020
Omsorgsnämnden

Bokslut Bokslut Bokslut
2017
2018
2019
Vård o omsorgsboende
Hemtjänst
Hälso- och sjukvård
Specialiserat omr
Pers förs o bemanning
Summa ga VO
-15 587 -11 726 -10 905

Mars
rapport
-1 000
-16 500
-1 700
450
300
-18 450

April
rapport
-3 000
-11 450
-1 800
1 400
300
-14 550

Maj
Juni
Aug
Sept
Okt
Bokslut
rapport rapport Rapport Rapport Rapport 2020
-2 700
-400
150
-12 250 -13 550 -10 550
-1 650 -1 650
-600
2 000
3 000
6 750
300
200
200
-14 300 -12 400 -4 050
0
0
0

Omsorg för funktionsn -1 065 -13 305 -24 500 -19 150 -18 950 -24 450 -10 350 -11 250
Socialpsykiatri

3 211

4 119

3 615

2 600

3 300

3 300

3 400

3 800

Förv.ledning

628

-117

-2 800

-900

-3 300

-4 250

-7 750

-2 300

Nämnd
Statsbidrag, demens

-49

-91

-117

0
3 000

0
3 000

0
0

0

0

Summa

-12 862 -21 120 -34 703 -32 900 -30 500 -39 700 -27 100 -13 800
-12 500 -21 700

0

0

0

0

0

Sjuklön janaug är 26,7
mnkr och
överskrider
budgeten med
14,4 mnkr.
Sjuklönekostnad, april till
juli är 16,5
mnkr

Verkligheten kvarstår med våra
gemensamma utmaningar

Förslag för en hållbar
skolorganisation och ökad
likvärdighet i Trollhättans
Stads förskolor och skolor
Kommunala pensionärsrådet 2020 09 17

Utbildningen ska
vara likvärdig

•

Likvärdig utbildning
1 kap. 9 § skollagen
Utbildningen inom skolväsendet
ska vara likvärdig inom varje
skolform och inom fritidshemmet
oavsett var i landet den anordnas.

Skolsegregation i Trollhättan
• Alla barn och elever har rätt till likvärdiga förutsättningar att nå målen
i skolan.
• En lyckad utbildning är en viktig förutsättning för varje människa att
nå sin framgång i livet, att få ett arbete, försörjning och ett gott liv.
• I Trollhättan innebär segregationen att barn och elever har olika
möjligheter att lyckas, beroende på vilken stadsdel de växer upp i
eller vilken skola de går på.

Uppdrag från nämnd
• Se över den kommunala skolorganisationen med syftet att
minska antalet skolenheter för att skapa bättre
elevsammansättningar och organisatoriska förutsättningar för
en mer likvärdig skola.
• Revidera nuvarande principer för upptagningsområde, val av
skola och tillämpning av närhetsprincipen.

Processen

• Förskolans och

grundskolans rektorer
delaktiga
• Omvärldsbevakning
• Simuleringar av en mängd
olika förslag

Förvaltningens
förslag

•

Mer blandade elevgrupper
• Migrationsbakgrund
• Socioekonomisk
bakgrund

•

Bättre använda resurser
• Personal istället för lokaler

Hållbara skolenheter
Målet för arbetet med
Likvärdig skola är att skapa
hållbara skolenheter utifrån
tre övergripande perspektiv:
• Likvärdighet
• Ekonomi
• Personal och kompetens

Vi har gjort mycket, men inte tillräckligt
Utbildningsförvaltningen har under många år genomfört
omfattande satsningar på förskolor och skolor med särskilt svåra
förutsättningar.
• Ekonomiska resurser
• Personalförstärkningar
• Insatser med stöd av Skolverket
• Utbildnings- och forskningsinsatser

Förvaltningens förslag

Centrala stadsdelarna – Kronan och Frälsegårdsskolan
● Kronan åk F-9 görs om till en F-3 skola från och med augusti 2021. Totalt ca 210
elever i åk 4-9 erbjuds plats på skolor i östra och västra Trollhättan
(Lyrfågelskolan, Stavreskolan, Strömslundsskolan, Paradisskolan, Skogshöjdens
skola).
● Frälsegårdsskolan åk F-6 stängs från och med augusti 2021. De ca 110 eleverna i
åk F-3 erbjuds i första hand plats på Kronan, och de ca 60 eleverna i åk 4-6
erbjuds plats på skolor i östra och västra Trollhättan
● Fördelningen sker utifrån elevernas individuella behov och förutsättningar, men
också de mottagande skolornas möjlighet att ta emot fler elever utöver de som
redan går på skolorna. Med skolskjuts kommer eleverna till sin nya skola på ca 2025 minuter.
○ Förslaget skulle minska skolsegregationen och öka blandningen av elever i
Trollhättan. Fler elever får möjlighet till en skolgång där många klasskamrater
har svenska som modersmål.

Förvaltningens förslag
Södra stadsdelarna

● Velanda skola F-6 stängs från och med augusti 2021. De ca 130 eleverna erbjuds i
första hand plats på nya Sylteskolan.
○ Velanda skola är en liten skola som står inför stora kostnader för renovering eller
nybyggnation. På nya Sylteskolan finns plats i moderna lokaler och förslaget gör
det möjligt att minska bland annat kostnaderna för lokaler, till förmån för
undervisningen. Med skolskjuts kommer eleverna till Sylteskolan på mindre än 15
minuter. Förslaget skulle minska skolsegregationen och öka blandningen av
elever i Trollhättan.

Förvaltningens förslag
Östra stadsdelarna

• Välkomsten (mottagningsverksamhet för nyanlända) flyttas från
Lyrfågelskolan.
○ Flytten gör det möjligt för Lyrfågelskolan att ta emot fler elever.

Förvaltningens förslag

Skolplacering av elever och Val av skola
Nya riktlinjer för placering av elever inom den kommunala grundskolan. Elever
erbjuds plats och turordnas utifrån vårdnadshavares önskemål (Val av skola)
och närhetsprincipen, dvs eleverna erbjuds plats på en skola nära hemmet.
•
•

Förändringen påverkar framför allt elever som idag tillhör Kronan och
Frälsegårdsskolan, och i viss mån Sylteskolan, så att de kan erbjudas
plats på skolor i andra stadsdelar.
Ett annat exempel är att de förskoleklasselever som idag tillhör
Sylteskolans upptagningsområde istället erbjuds plats på Skoftebyskolan
för att uppnå mer blandad elevgrupp på Skoftebyskolan.

Förvaltningens förslag
Nya regler för skolskjuts
● Regler för skolskjuts ändras för elever i åk 7-9, så att de får rätt till
skolskjuts om avståndet till skolan är 3 km eller mer. Tidigare krävdes ett
avstånd på minst 4 km.

Förvaltningens förslag
Utökad vistelsetid i förskolan
● En förändring av nuvarande riktlinjer för barnomsorgsplacering, som gör
det möjligt att tillämpa en mer generös bedömning av vilka barn som
erbjuds utökad vistelsetid i förskolan, utifrån att deras språkliga utveckling
kan gynnas av detta.

Fortsatt utredning:
● Utbildningsförvaltningen

utreder möjligheten att
flytta Hälltorpskolans
verksamhet till
Strömslundsskolan F-6 och
låta förskolan Mioäpplet ta
över lokalerna.
● Förskola i
Frälsegårdsskolans lokaler
● Utökad vistelsetid på
fritidshem
● Förskolebuss

Början på en
förändring
•
•
•

Förslagen är inte någon slutgiltig
lösning på problematiken med
skolsegregation och likvärdighet i
Trollhättans förskolor och skolor.
Vi måste arbeta vidare för att
förändra
De förslag som lyfts fram i denna
utredning är de som förvaltningen
bedömer vara särskilt angelägna.

Processen
• 18 augusti: Information gick ut till vårdnadshavare, allmänhet och
media
• Dialogforum i digitala kanaler vid tre tillfällen i september(1, 3, 10/9)
• Förberedelser kring elevförflyttningar
• Utbildningsnämnden tar upp frågan 27 Oktober

Mer information

Ladda ner och läs hela
utredningen på
www.trollhattan.se/likvardigskola

