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Justeringsmännens signatur  Utdragsbestyrkande 

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2020-11-26 
§ 25-32 
 

Plats och tid 
Digitalt möte via Skype, kl 10-10.45 
 

Ledamöter 
Sven-Åke Möll (s), Ordförande, Kommunstyrelsen 
Patricia Valeria Labrana (s), Kommunstyrelsen fr o m §29 
Ing-Britt Andersson, PRO Trollhättan 
Lisbeth Svanström, PRO Södra 
Kjell Gunnarsson, SPF Seniorerna Södra Väne 
Barbro Åkerblad, RPG Missionskyrkan 
 

Övriga närvarande 
Jane Johansson, Omsorgsförvaltningen 
Johan Merking, Omsorgsförvaltningen 
Moa Grandin, Omsorgsförvaltningen 
Gigi Cederholm, sekreterare 
 

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

Justeras 
2020-12-07 
 
 
………………………………….  …………………………………. 
Ordförande, Sven-Åke Möll  Justerande, Ing-Britt Andersson   
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KPR § 25 Mötets öppnande 
Sven-Åke Möll hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 
 

KPR § 26 Val av justeringsperson 
Ing-Britt Andersson väljs att justera protokollet. 
 

KPR § 27 Föregående mötes protokoll 
Inga oklarheter i förra protokollet, protokollet läggs till handlingarna. 

 

KPR § 28 Tillämpningsanvisningar avseende taxa inom 
omsorgsnämndens verksamhet 2021 
Johan Merking, samordnande avgiftshandläggare inom Omsorgsförvaltningen, går 
igenom förslagen för de olika prishöjningarna bl a: 

Omvårdnadsavgift: Från 1 januari 2021 höjs prisbasbeloppet till 47600kr. Avgift för 
omvårdnad får högst uppgå till en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet 
vilket innebär en höjning av avgiftstaket från 2125kr till 2138kr.  

Avgift för trygghetslarm höjs från 330kr per månad till 340kr per månad. Avgiften 
hanteras inom reglerna för maxtaxan och är inkomstprövad. 

Avgift för inskrivning i hemsjukvård höjs från 330kr per månad till 340kr per 
månad. Avgiften hanteras inom reglerna för maxtaxan och är inkomstprövad. 

Avgift för ledsagarservice SOL höjs från 50kr per timme till 100kr per timme. 
Avgiften hanteras inom reglerna för maxtaxan och är inkomstprövad. 

Boendeavgift: För boende i rum där inte hyreslagen är tillämplig uttages en avgift 
med en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet, 2197kr. 

Mat: ersättningen för mat höjs till 3420pr per månad. Priset för matdistribution 
höjs med 2kr till 57kr per portion och övriga måltider höjs med 1kr. 

Läs mer på: https://www.trollhattan.se/globalassets/dokument/omsorg-och-
hjalp/omsorg/avgifter/broschyr-avgifter.pdf 

Omvärldsbevakning av andra kommuner visar att Trollhättan ligger på samma nivå 
som Uddevalla och Vänersborg. 

 

KPR § 29 Vägledande bestämmelser färdtjänst 
Moa Grandin, utvecklingsledare, har gjort utredningen för de nya bestämmelserna 
gällande färdtjänst och menar att förslaget leder till ett mer rättvist system. I 

https://www.trollhattan.se/globalassets/dokument/omsorg-och-hjalp/omsorg/avgifter/broschyr-avgifter.pdf
https://www.trollhattan.se/globalassets/dokument/omsorg-och-hjalp/omsorg/avgifter/broschyr-avgifter.pdf


  3 (4) 
 

Justeringsmännens signatur  Utdragsbestyrkande 

november ändrade Västtrafik sin zonindelning och därför behövde kommunen se 
över bestämmelserna och gjorde det tillsammans med Fyrbodal för att få mer 
enhetlighet. Föreslaget är avståndsbaserad egenavgift vilken beräknas på samma 
sätt oavsett varifrån man åker. Det ger en billigare resa för de flesta och för alla 
som åker upp till 13 kilometer. Förslaget är även att hela Västra Götaland ska ingå i 
Trollhättans färdtjänstområde. Det skulle innebära att respektive resenär betalar 
egenavgift för den faktiska resan och inte för vilka kommuner resorna skett 
mellan.  
Sjukresor påverkas inte av detta förslag.  
Ledsagare är en beslutad insats och styrs av behovet under resan. Medresenär 
betalar precis som den som bokat resan.  
Exempel på prisförändringar: Resa till Göteborg kostar idag ca 190 kr. Om förslaget 
går igenom kommer resan Trollhättan-Göteborg kosta ca 300 kr. I och med att 
Göteborg skulle ingå i färdtjänstområdet är det avståndet som påverkar 
egenavgiften.  
En resa till Vänersborg kostar idag 102 kr. Om förslaget går igenom skulle en resa 
mellan centrala Trollhättan och centrala Vänersborg kosta cirka 60 kr.  
 

KPR § 30 Indragning av servicelinjen 
Västtrafik föreslår att dra in servicelinjen och det protesterar Kommunala 
pensionärsrådet kraftigt emot. Insändare kommer att författas till TTELA från 
PRO Trollhättan samt PRO Södra. Kommunala pensionärsrådet föreslår att en 
skrivelse författas tillsammans med Funktionsrättsrådet och skickas till Västtrafik 
för att visa missnöjet över förslaget. 
 

KPR § 31 Omsorgsnämndens budget 2021 
Jane Johansson berättar att inga stora förändringar görs gällande metoder och mål 
framöver, då mycket resurser lagts på pandemin. 

När det gäller budgeten 2021 har Omsorgsförvaltningen jobbat med strategier för att få en 
budget i balans. Sammantaget har stora förändringar gjorts i ekonomin och medel flyttats 
till där ökat behov finns. Omsorgsförvaltningen kommer att ha en ekonomi i balans inför 
2021 och har dessutom fått förstärkning av staten till äldreomsorgen samt riktade medel 
om 22 mkr. 

Pandemiläget: vi har en ökad smittspridning i Trollhättan såväl som i Sverige. Antalet 
egentester har skjutit i höjden, har fått in smitta på vård- och omsorgsboende ett i taget 
och har därmed kunnat isolera. Jobbar med att personal inte ska vandra mellan olika 
vårdplan, för att minimera risk för smittspridning. Är beredda och har skyddsutrustning 
och rutiner för personalen. Helt andra förutsättningar än i våras. Träffpunkter och 
restauranger hålls fortfarande stängda. 
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KPR § 32 Mötets avslutande 
Sven-Åke Möll önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År och avslutade mötet. 
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