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Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2021-10-14
§§20 -27
Plats och tid
Sessionssalen Trollhättans Stadshus

Ledamöter
Sven-Åke Möll (s), Ordförande, Kommunstyrelsen
Patricia Valeria Labrana (s), Kommunstyrelsen
Ing-Britt Andersson, PRO Trollhättan Centrum
Lisbeth Svanström, PRO Södra
Birgitta Olsson, PRO Upphärad/Sjuntorp
Ingemar Apelstig SPF Seniorerna Trollhättan
Ingrid Almén SPF Seniorerna Trollhättan
Kjell Gunnarsson, SPF Seniorerna Södra Väne
Berth Johansson, SPF Seniorerna Flundre
Gerd Blom, SKPF avd 13
Barbro Åkerblad, Missionskyrkans RPG

Övriga närvarande
Andreas Oskarsson Samhällsbyggnadsförvaltningen
Lena Johansson Kommunstyrelsens förvaltning
Peter Göthblad, Kommunstyrelsens förvaltning, sekreterare

Vid anteckningarna
………………………………….
Peter Göthblad, sekreterare

Justeras
2021-10-27

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

Justeringsmännens signatur

………………………………….
Justerande, Lisbeth Svanström

Utdragsbestyrkande
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Innan det formella mötet startade bjöds rådet på kaffe och tårta för
att fira att vi äntligen kan träffas på riktigt igen .……..

KPR § 20 Mötets öppnande
Ordförande Sven-Åke Möll hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

KPR § 21 Val av justeringsperson
Lisbeth Svanström väljs att justera protokollet.

KPR § 22 Föregående mötes protokoll
protokollet har skickats till ledamöterna och lades till handlingarna. Peter får i
uppdrag att se till att protokollen blir tillgängliga på hemsidan så fort som de
justerats.

KPR § 23 Information kring ”Kontaktcenter – en väg in”
Peter Göthblad informerade med hjälp av en Powerpointpresentation (bifogas) om
tankarna bakom det nya Kontaktcentret. Det förväntas bli lättare för allmänheten att
redan på kontaktcentret få svar på sina frågor och att annars nå den person som har
sakkunskap inom de olika specialområdena. Vi gjorde också en rundvandring i de öppna
delarna av de nya lokalerna i Stadshusets bottenvåning och blev guidade av husvärden Per
Eliasson. Inga externa besökare har nu tillträde till trapphus, hissar och de olika
förvaltningarna i huset utan måste vänta i foajén för att bli mötta av den eller de som man
ska träffa. En del av förändringen har tillkommit p.g.a. den utökade hotbilden mot såväl
politiker som tjänstepersoner.

KPR § 24 Utvecklingen av Resecentrum
Planarkitekt Andreas Oskarsson redogjorde med hjälp av en Powerpointpresentation
(bifogas) Planprogrammet för Resecentrum och del av Tingvalla målen med
Planprogrammet är att:
•
•
•

Ge en överblick över föreslagen/framtida markanvändning inom området samt
exploateringsgrad inom kvarteren
Ge vägledning för utformning av kvarter, byggnader samt upplåtelseformer för
bostäder
Ge vägledning för hur offentliga miljöer och viktiga stråk ska användas, utvecklas
och bevaras
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•

Ge vägledning för trafikplaneringen inom området

Samråd kring planprogrammet är planerat till första kvartalet 2022 med ett
kommande beslut i kommunfullmäktige under juni 2022.

KPR § 25 Digitaliseringsstrategi
Kontorschef Lena Johansson redogjorde med hjälp av en Powerpointpresentation
(bifogas) för Trollhättans Stads koncerngemensamma digitaliseringsstrategi. Strategin
handlar om ett helhetsperspektiv på digitaliseringens möjligheter i syfte att skapa
förutsättningar för de som bor, verkar i och besöker Trollhättans kommun att uppleva
livskvalitet samt känna trygghet, delaktighet, stolthet och framtidstro på lika villkor.
Ur regeringens övergripande mål: ” Sverige ska bli bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter” - vilket enligt strategin kräver följande möjliggörande
faktorer:
•
•
•
•
•

Digital ledning,
digital innovation,
digital kompetens,
digital infrastruktur och
digital säkerhet

Strategin kommer att vara styrande för nämnder och vägledande för bolag och
kommunalförbund.

KPR § 26 Övriga inkomna frågor
Flera frågor väcktes kring det nya sättet att organisera tjänsten till de som har hemtjänst
med matdistribution – ordförande kommer att bjuda in representanter från
Omsorgsförvaltningen till vår gemensamma utbildningsdag den 27/10 för att få en liten
uppdatering kring hur det har gått att starta upp detta.

KPR § 27 Mötets avslutande
Ordförande S-Å Möll tackade för ett engagerat möte, och avslutade detsamma.
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