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Justeringsmännens signatur  Utdragsbestyrkande 

Kommunala Funktionsrättsrådet Protokoll 2021-08-19  
§ 18-27 
 

Plats och tid 
Teams, klockan 18:00-21:25 
 

Ledamöter 
Ann-Christin Holgersson (s), Ordförande, Kommunstyrelsen  
Mikael Sundström (s), Kommunstyrelsen 
Bedros Cicek (kd), Kommunstyrelsen 
Anders Fridén, Autism och Asbergerföreningen Fyrbodal 
Gunilla Kämpe, Dyslexiförbundet i Fyrstad 
Lena Andersson, FUB Trollhättan 
Lars Sundman, Hörselskadades förening i Vänersborg-Trollhättan med omnejd 
Marjo Syri, Neuroförbundet Trollhättan-Vänersborg 
Ingrid Andersson, Strokeföreningen Fyrbodal 
Linda Wright, Synskadades riksförbund Trollhättan-Lilla Edet 
 

Övriga närvarande 
Anna Brask, Omsorgsförvaltningen 
Karin Persson, Utbildningsförvaltningen 
Joakim de Blanche, sekreterare 
 

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

Justeras 
2021-12-02 
 
 
………………………………….   …………………………………. 
Ordförande, Ann-Christin Holgersson  Justerande, Gunilla Kämpe  
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KHR § 19 Mötets öppnande 
Ann-Christin Holgersson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 
 

KHR § 20 Val av justeringsman 
Gunilla Kämpe vals att justera protokollet. 
 
 

KHR § 21.Färdtjänst  
 
Anna Brask Biståndshandläggare informerar och diskuterar förändringarna inom 
färdtjänst som har gjorts. Ny längdbaserad zonindelning, korta resor under 10km samt 
långresor kostar minde än tidigare. Månadskortet för arbete och studier som gör att 
personer med färdtjänst även kan använda kollektivtrafiken. 

Synpunkt att ta med sig barn, betala fullpris för barn över 6 år är inte ok. Att bära med sig 
en barnstol fungerar i vissa fall men inte om man exempelvis ska till Överby, ska man bära 
den undertiden man handlar? Ansvarsfråga gällande bilbarnstol. 

Kommit närgångna kommentarer från förare. Rapportera synpunkter till Västtrafik och 
definitivt allt som känns olämpligt. 

Anna Brask återkommer med svar angående barn, påverka Västtrafik i så fall. 

Frågor till Anna om barn och färdtjänst; 

1. Egen bilbarnstol, svårt om man ex. ska handla och bära med sig den hela tiden. 
2. Vad gäller för att barn som åker med, hur många, kostnad per barn?   

 
 

KHR §.22 MRP Utbildningsförvaltningen  
 
Karin Persson informerar om Utbildningsförvaltningens MRP, Ekonomi och 
verksamhetsinriktning. 

  
Kommunfullmäktiges prioriterade mål:  

1. Likvärdigheten avseende: barns kunskapsutveckling ska öka 
2. Lärandemiljö ska öka 
3. klimatsmart 
4. Stärka förutsättningar för hållbar 
5. Stärka den lokala kraften 
6. Stärka och utveckla skolorganisationen. 
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Sylteskolan byggdes större än den behövdes men kommer fyllas, kan gå att få in fyra 
förskoleavdelningar. 
  
2023 byggs det en ny skola i Upphärad. Under byggperioden kommer de äldre 
eleverna gå i Sjuntorp.  
   
Fråga om Its-learning att den inte fungerar med skärmläsare, Karin Persson tar med 
sig frågan. Utbildningsförvaltningen är inte heller nöjda med plattformen. 
 

 
 

KHR § 23.Föregående mötes protokoll 
 
Saknas frågeställningarna angående lokalförsörjningsplanen, kom inte med. 

Lokalförsörjningsplanen har gjort beskrivningar för LSS var en lång dialog om ämnet men 
den kom inte med. 

Rådsprotokollet ska vara ett beslutsprotokoll men Sekreteraren tittar igenom sina 
anteckningar och kompletterar. 

 

KHR § 24.Information från Hörselskadades 
 

Lars Sundman informerar om Promemorian från SRF som skickades ut inför mötet. 

Vill att kommunen anställer en syn- och hörselinstruktör, mer teknik som gör att fler 
behöver hjälp med sina hjälpmedel. Mycket nytt och de äldre har svårt att ta till sig den nya 
tekniken. 

Synskadades riksförbund Instämmer att en Syn- och hörselinstruktör skulle kunna 
förbättra både för brukare och personal. Hemtjänsten har inte kompetensen och vet inte 
alltid hur de skall hjälpa en person med synskada. 

Diskussion om fördelar och ansvarsfrågor gällande syn/hörsel instruktörer, regionens 
ansvar ha denna kunskap både för syn och hörsel. 

Rådet beslutar att skrivelsen skickas vidare till Kommunstyrelsen / Fullmäktige. 
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KHR § 25.Förslag extramöte 
Joakim de Blanche redovisar förslag på utformning av extramöte. 

”Extramöten utöver ordinarie möten skall kunna hållas digitalt med kort varsel. För de 
ledamöter som inte kan medverka digitalt ska det finnas möteslokal i Stadshuset eller 
jämförbart. Kallelse bör vara ledamöterna tillhanda senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. 

 
Dessa möten fokuserar på en eller ett fåtal punkter som behöver behandlas av rådet 
skyndsamt. Digitala extramöten räknas inte in i ordinarie möten och ledamöter väljer att 
delta beroende på om frågan rör sin förening eller inte.” 

Rådet röstar och godkänner förslaget. 
 

 

KHR § 26 Rapporter: 
 

a. Test av kyld mat 
Funktionsrättsrådet blev inbjuden av omsorgsförvaltningen att delta i testat av kyld mat. 
Som representant från rådet deltog Gunilla Kämpe. Inte helt nöjd med maten då viss var 
överkokt annan var torr, medan andra var perfekt. Så varierande kvalité. Negativt att vissa 
förpackningar var svåra att öppna. 

Saknas beskrivning för synskadade på förpackningarna, samt kunde vara bra med 
förklaring av annorlunda rätter. 

Bedros Cicek – Var även med och testade den kylda maten, känner igen dina 
beskrivningar, lite ojämn på värmen och håller med dig i övrigt. 

Ann-Christin Holgersson - När det nya centralköket är färdigt och staden tar över det 
själva kan vi vara ännu mer lyhörda och styra hur vi vill ha det. Och de som behöver hjälp 
att beställa kommer att få det på samma sätt med kolonialbeställning. 

 

b. Västtrafik 
Joakim de Blanche redovisar svaren från Västtrafik 

Alla utrop är automatiserade, chaufför kan eventuellt justera ljudvolymen men inte stänga 
av. Enda anledningen att inte hålla tidtabellen är att hjälpa person med 
funktionsnedsättning. Västtrafik ska följa upp så detta görs. 

Om inte bussen stannar kontakta kundservice, så skapas ett ärende och det tas upp med 
trafikföretagen och förare. Meddela buss/linje och tid om det går. Gör även detta för allt 
som inte fungerar exempelvis utrop, skyltar med mera.  

Använd även gärna kundsynpunkter hos Västtrafik. 
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Västtrafik kommer framöver även ställa krav på hörslinga i bussarna vid upphandling. 

Kontaktuppgifter till kundservice telefon 0771-41 43 00 

Kontakta Västtrafik - kundservice | Västtrafik (vasttrafik.se) 

 
 
Svaret angående Yttrande om Servicelinjerna från Funktionsrättsrådet och 
Pensionärsrådet i Trollhättan.  

Sekreteraren läser upp Västtrafiks svar. Se Bilaga 

Diskussion om Servicelinjen: Skillnaden mellan flexlinje och servicelinje är att 
servicelinjen går efter en tidtabell medan flexlinjen får man beställa. Nackdel kan vara att 
flexlinjen är full och man får vänta tills det finns en minibuss med plats i. 

Det var Västtrafik som kom med förslaget Kommunen var inte med och planerade detta, 
alla blev förvånade när detta kom. Västtrafik gör saker utan samråd och att en kommun 
får alla sina önskemål igenom har aldrig ännu hänt. Nu ligger bollen hos kommunledningen 
och KSF, vi har gjort det vi kan. Servicelinjerna är oersättlig. 

 

c. Handikapplan 
Joakim de Blanche gick igenom om revideringsarbetet av handikapplanen. Se bilaga. 
 
Diskussion om revideringsarbetet och rådets roll. Synpunkter från föreningarna att det tar 
lång tid. Förändringar på grund av 2030 arbetet och pandemin har gjort att det dragit ut på 
tiden samt bättre att det drar ut på tiden och att det blir en bra plan. Både strategi för 
social hållbarhet och arbetet med planen kommer kontinuerligt tas upp i rådet. 
 
 

KHR § 27 Mötets avslutande 
Ann-Christin Holgersson avslutade mötet. 

https://www.vasttrafik.se/kundservice/
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