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Plats och tid Åsaka-Velandarummet, kl 18:00-19:45 

 
Ledamöter Paul Åkerlund (S) ordförande 

Monica Hanson (S)  
Peter Eriksson (M) 
Eva Nyberg, Åsakaslöjdarna 
Jonas Fogelström, Gärdhems hembygdsförening 
Nina Granlund, Gärdhems hembygdsförening 
Ylva Johansson, Åsaka Sportklubb 
Marianne Bertilsson, Föreningen Sjuntorpsrådet 
Rasmus Persson, Föreningen Sjuntorpsrådet 
Jennifer Hedesbo, Upphärads föreningsråd 
Fredrik Eriksson, Upphärads föreningsråd 
Per Hansson, Kobergsbygdens intresseförening 
Stefan Ängberg, Kobergsbygdens intresseförening 
Anders Appelgren, Lantbrukarnas Riksförbund 
Karin Ljungquist, Lantbrukarnas Riksförbund 
Richard Johansson, Lantbrukarnas Riksförbund 
 

Övriga närvarande Emelié Carlsson, planarkitekt 
Frida Fredriksson, sekreterare 
 

Justerare Ylva Johansson 
 

Justeringens plats och tid Stadshuset, 2022-06-27 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

 

Ordförande  

Justerare  

 

 

 

Protokollet förvaras på Stadskansliet, Trollhättans Stad 
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§ 1 

Mötets öppnande 

Paul Åkerlund öppnar mötet och hälsar alla välkomna till det första 
landsbygdsrådet. 
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§ 2 

Presentationsrunda 

Rådsmedlemmarna presenterar sig.  
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§ 3 

Former för Landsbygdsrådet 

Samhällsplanerare Frida Fredriksson går igenom Landsbygdsrådets bildande och 
syfte. Presentationen vidarebefordras till deltagarna.  

Följande frågeställningar tas upp i rådet för diskussion: 

Vilka förväntningar som finns och varför vill representanterna vara med i rådet?  

Rådet ser att det måste finnas förutsättningar för alla generationer att bo på 
landsbygden. Det måste finnas en möjlighet för barn och unga att kunna stanna 
kvar på sin ort. 

Vilka utvecklingsfrågor är viktiga för landsbygden i Trollhättan?  

Diskussion sker i mindre grupper och redovisas muntligt och skriftligt. Resultatet 
kan bidra till att identifiera teman för kommande möten.  

Sammanställning: 

• Underlätta landsbygdsboende - Bostadsbyggande på landsbygden, 
tomter (småbygdsförtätning och enskilda boenden) och 
bostadsrättsföreningar. Många vill bo på landet men det är en trög 
process att bygga på landsbygden. 

• Hyresrätter saknas. Det finns behov av hyresrätter för b.la. yngre. 

• Kommunikationer och kollektivtrafik - Tågstopp i Upphärad. Dålig 
busskommunikation till Koberg. Vore bra om Västtrafik kan vara med. 

• Cykelbanor/GC-banor. 

• Framtagning av Kulturmiljöprogram i samråd med hembygdsföreningarna 
som har kunskap om kulturmiljön. 

• Vård- och omsorgsboenden. 

• Skola. 
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• Skapa mötesplatser för bygden för ökad samhörighet/levande landsbygd. 

• Infrastruktur - Fiberutbyggnad. 

I rådet kan både långsiktiga frågor komma att behandlas och kommande mer 
närtida investeringar. 

En önskan finns hos rådsmedlemmarna att både ledamot och ersättare får 
inbjudan till sammanträden, då det annars endast är en representant som ska 
föra mångas talan.  

Ordföranden svarar att enligt Trollhättans Stads reglementen för de kommunala 
råden är det i dagsläget en ledamot som kallas, men detta kan komma att ses 
över.  

Kommande sammanträden föreslås ske i respektive område som representeras i 
rådet; Velanda/Upphärad, Väne-Åsaka, Norra Björke, Lagmansered, Upphärad, 
Sjuntorp/Fors/Rommele. Området Edsvid representeras ännu inte i rådet. 

Tid för sammanträden fastställdes av rådet till klockan 18:00. 

Beslut  

Antecknas till protokollet. 
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§ 4 

Information om TÖP (Tematiskt tillägg till översiktsplan) 
Landsbygden 

Emelié Carlsson, planarkitekt, redogjorde för uppstarten av tematiskt tillägg till 
översiktsplan för landsbygden (TÖP). Presentationen vidarebefordras till 
deltagarna. Arbetet med TÖP:en väntas pågå fram till år 2025.  

Rådet anser att det är bra att en TÖP för landsbygden tas fram och att 
Landsbygdsrådet bjuds in till delaktighet i framtagandet. Diskussion bör föras i 
samråd med rådet om punkten lokaliseringsutredningar jordbruksmark. Rådet 
ser att det är bra att ett underlag tas fram. Bristande och felaktig bedömning 
av vad Brukningsvärd jordbruksmark är kan ha en begränsande faktor för 
utbyggnad av bostäder på landsbygden. Diskussion kring klargörande om vem 
som har beslutanderätt kring vad som är brukningsvärd jordbruksmark och vikten 
av att följa effekter av ny dom i Miljödomstolen.  

 

Beslut  

Antecknas till protokollet. 
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§ 5 

Nästa möte 

Nästa möte blir den 28 september. Plats meddelas i kallelsen. Om man vill ha 
med någon punkt på dagordningen skickas den till 
frida.fredriksson@trollhattan.se senast den 31 augusti.   
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