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Justeringsmännens signatur  Utdragsbestyrkande 

Kommunala Funktionsrättsrådet Protokoll 2021-05-
25 § 8-17 
 

Plats och tid 
Stadshuset, klockan 18:00-21:30 
 

Ledamöter 
Ann-Christin Holgersson (s), Ordförande, Kommunstyrelsen  
Bedros Cicek (kd), Kommunstyrelsen 
Jan-Erik Adamsson, Afasiföreningen i Norra Älvsborg 
Anders Friden, Autism och Asbergerföreningen Fyrbodal 
Jan-Erik Herranen, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet 
Gunilla Kämpe, Dyslexiförbundet i Fyrstad 
Lena Andersson, FUB Trollhättan 
Lars Sundman, Hörselskadades förening i Vänersborg-Trollhättan med omnejd 
Marjo Syri, Neuroförbundet Trollhättan-Vänersborg 
Jan-Erik Adamsson, Strokeföreningen Fyrbodal 
 

Övriga närvarande 
Jenny Eisfeldt Nystedt, kommunstyrelsens förvaltning 
Maria Ljungberg, Omsorgsförvaltningen 
Daniel Engelin, Utbildningsförvaltningen 
Tommy Svensson, Kultur och fritidsförvaltningen 
Christina Christiansson, Omsorgsförvaltningen 
Joakim de Blanche, sekreterare 
 

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

Justeras 
2021-xx-xx 
 
 
………………………………….   …………………………………. 
Ordförande, Ann-Christine Holgersson  Justerande, Marjo Syri  
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KHR § 8 Mötets öppnande  
Ann-Christin Holgersson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 
 

KHR § 9 Val av justeringsman 
Marjo Syri vals att justera protokollet. 
 
 

KHR § 10 Föregående mötes protokoll 
Inte klart ännu så det skjuts fram till nästa möte. 
 
 

KHR § 11 Kontaktcenter 
 
Jenny Eisfeldt Nystedt chef kontaktcenter informerar om kontaktcentret och dess roll 
och uppdrag. Kontaktcentret skall vara en väg in till kommunens verksamheter och kunna 
hjälpa till med enklare uppdrag och svara på frågor utan att behöva koppla vidare till 
verksamheterna. Detta ger tjänstemännen mer tid att arbeta med sina frågor. 
 
De som jobbar i kontaktcentret är generalister till skillnad mot tjänstemännen i 
förvaltningarna som är specialister. (Se bilaga 1.). 
 
 

KHR § 12 Lokalförsörjningsplanen 
 
1. 
Maria Ljungberg Informerar om förslaget till omsorgsförvaltningens lokalförsörjningsplan. 
Förvaltningen reviderar årligen sin femårsplan för att se hur verksamheterna utnyttjar 
sina lokaler. Vilka behov finns, pågående lokalprojekt och kommande behov 2022-2026.  
 
Det som påverkar lokalförsörjningen är den årliga befolkningsprognosen, tillgång på 
ordinära bostäder, tekniska hjälpmedel. Framtida boenden måste vara mer anpassade till 
målgruppen exempelvis ställer högre krav på teknik och digitala hjälpmedel. 
 
Kommande projekt inom LSS 

• Nybyggnad Alingsåker och Lärketorpet 
• Ombyggnad av Lextorpsvägen 19 och Edsvägen 

 
Vill få till en bra spridning av boendena över både staden och landsbygden. 
Socialpsykiatrin har inget stort behov av nya lokaler i dagsläget, har lediga platser. 
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Fråga angående habiliteringen kom upp i diskussionen, Ann-Christin Holgersson svarar 
att det är en fråga för Anja Hellman Omsorgsförvaltningen. 
 
Jan-Erik Herranen - Extramöten när dessa kommer upp i agendan? 
Ann-Christin - Viktigt att aktuella frågor kommer till Joakim så det kan planera för detta i 
rådet. 
 
2. 
Daniel Engelin, Utbildningsförvaltningen informerar om lokalförsörjningsplanen. Planen 
skall ge en samlad bild av hur lokalerna nyttjas och vilka insatser samt framtida behov. 
Idag går var 5:e elev i friskola, påverkar framtida behov. Nya ventilationskrav som måste 
åtgärdas i flera lokaler. 
 
Jan-Erik Herranen - Har inte Kraftstaden ett ansvar att lokalerna fungerar när de hyr ut? 
Daniel - Elevantalet har ökar och det är fler i verksamheterna, lokalerna är inte perfekt 
anpassade längre. 
 
Framtida lokalbehov, förskolor:  

• Vårvik 
• Lärketorpet 
• Örtagården 
• Antilopen 
•  Götalunden. 

 
Pågående skolprojekt:  

• Lyrfågeln ombyggnad 
• Stavre projekteras 
• Ny grundskola Upphärad 
• Frälsegårdsskolan, utreds om att kunna ställa om till förskola  

 
3. 
Tommy Svensson Kultur och Fritidsförvaltningen Lokalförsörjningsplan 
 
Projekt: 

• Nytt bibliotek Sylte 
• Ny fritidsgård Sylte 
• Ny fritidsgård Lextorp 
• Renovering Slättbergshallens B-hall 
• Sjölandabadet 
• Folkets Park i Stadsparken 
• Etablering av parasportförbundet, en lokalavdelning som kan leda till en utveckling 

av parasporten. 
• Kommande projekt, Stall med mera vid Ängens gård och Sjuntorp. 
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Jan-Erik Herranen - Hur det blir i B-hallen i Slättbergshallen? i andra arenor får man som 
rullstolsburen en plats med assistent men kompisar och anhöriga får sitta på ett annat 
ställe. Dessutom har man en stång i ögonhöjd så det är svårt att se. Hur blir det här? 
Tommy tar med sig frågan. 

KHR § 13 MRP 
 
Christina Christiansson, Omsorgsförvaltningen går igenom Stratsys och de mål som är 
redovisade. 

Tryggheten ska öka för personer med omsorg. Andelen som känner sig trygga är hög från 
70 till 90 procent. Man ska även försöka minska antalet personer hos en brukare med 
hemtjänst. Nu möter en brukare 20 personer under en 14-dagarsperiod. Målet är 12 
personer. 

 

KHR § 14 Förslaget om extra möte 
 
Förslag på extramöte via Teams när det kommer upp ärenden med kort varsel, när man 
inte kan ha två veckors framförhållning. Viktigt att föreningarna får informationen och kan 
påverka innan beslut tas. 
Tanken är att man bara behandlar en fråga och håller mötet på Teams, för de som inte kan 
vara med digitalt kan man komma in till stadshuset. Detta gör processen enklare logistiskt 
både att få tag på lokal samt att ett kort teamsmöte kan vara smidigt, inte behöva åka in 
till stadshuset. Är det en fråga som inte rör ens förening så behöver man inte medverka. 
Om det inte skulle fungera kan man alltid lägga ner det. 
 
Förslag:  
Reglementet under: Organisation och arbetsformer 
”Extramöten utöver ordinarie möten skall kunna hållas digitalt med kort varsel. 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.” 

 
Diskussion om framförhållning, handlingar och att eventuellt vända på det så de som inte 
kan komma till stadshuset kan vara med digitalt.  
 
Joakim justerar förslaget till nästa möte. 
 

KHR § 15 Kyld mat 
Rådet har blivit erbjuden att en ledamot är med och provsmakar Kyld mat den 8 juni. 

Lars Sundman väljs att representera rådet. 
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Efter mötet avböjer Lars på grund av risk för Covid 19, Gunilla Kämpe som också visade 
intresse tillfrågas och tackar ja att provsmaka.   

 

 

KHR § 16 Nästa möte 
 

Information om Handikapplanen, Information från HRF samt Rapport Västtrafik skjuts 
fram till nästa möte i augusti. 

 

KHR § 17 Mötets avslutande 
Ann-Christin Holgersson avslutade mötet. 
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