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§ 12 

Mötets öppnande  

I frånvaro av ordförande Paul Åkerlund träder Monica Hanson in som 
ersättare på ordförandeposten vid det aktuella sammanträdet. Monica hälsar 
välkomna till sammanträde med Landsbygdsrådet i OK Flundrehofs 
klubbstuga i Sjuntorp. 
 
Nina Granlund utses att justera dagens protokoll. 
 
Inför sammanträdet har följande synpunkter inkommit från Ylva Johansson -
Väne-Åsaka, och Eva Nyberg - Norra Björke, gällande protokollet från 
sammanträdet den 2022-09-28: 
 
Vi saknar information i protokollet beträffande några av de punkter som vi 
lyfte till diskussion, dels i anslutning till punkten om cykelplanen, dels under 
punkten ”övrigt”. Punkterna listas nedan. 
 
• I anslutning till diskussionen angående cykelplanen ställde vi en fråga 

angående om kommunen inte själv kan tänka sig att bekosta en ny 
cykelväg längs med landsvägen till Åsaka, utan bidrag från Trafikverket. 
Detta framgår inte av protokollet.  
 

• Vi ifrågasatte vidare varför det i cykelplanen anges att cykelvägar är 
utbyggda till samtliga tätorter trots att det saknas cykelväg till bland 
annat Åsaka.  
 

• I anslutning till punkten ”övrigt” framförde vi önskemål om insyn i den 
utredning angående brukningsvärd jordbruksmark som 
Hushållningssällskapet har fått i uppdrag att göra samt i den utredning 
som omsorgsförvaltningen genomför vad gäller ett nytt äldreboende i 
Åsaka. Som vi uppfattade saken så gav ordförande sekreteraren i uppdrag 
att ta fram information om detta till nästa möte. Kanske är det tänkt att 
detta ska behandlas vid nästa möte men det framgår inte i protokollet.  
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Beslut 
 
Landsbygdsrådet antecknar informationen till protokollet och noterar tillägg 
till protokoll daterat 2022-09-28. 
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§ 13 

Information från representanter området Sjuntorp-Fors-
Rommele 

Representanter för område Sjuntorp-Fors-Rommele berättar om 
Sjuntorpsrådet och om orienteringsklubben Flundrehof. 

Marianne Bertilsson gick igenom stadgarna för Sjuntorpsrådet. Det startades 
efter milleniumskiftet. Fokus för Sjuntorpsrådet numera är Sjuntorpsdagen 
och nationaldagen.  

Rasmus Persson berättade om föreningen OK Flundrehof, sammanträdet hålls 
i OK Flundrehofs klubbstuga. Föreningen driver elljusspåret och äger 
klubbstugan, bedriver träningsverksamhet och tävlingar. 

Elljusspåret används mycket av Sjuntorpbor. Kommunen ger lite ekonomiskt 
bidrag till fastigheten, men inget stöd för den praktiska verksamheten. 

Beslut 
 
Landsbygdsrådet antecknar informationen till protokollet. 
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§ 14 

Kartläggning brukningsvärd jordbruksmark 

Torbjörn Nilsson, Hållbarhetsstrateg på Kommunstyrelsens förvaltning, och 
Hanna Johansson, Växtnäringsrådgivare på Hushållningssällskapet, gick 
igenom process för framtagande av, innehåll i och syftet med kartläggning av 
brukningsvärd jordbruksmark. 
 
Jordbruksmarksinventeringen ska vara klar i mars 2023. Det finns en 
rekommendation genom Jordbruksverket om att man kan göra en 
kartsammanställning för att visa vilka områden som utgör brukningsvärd 
jordbruksmark, med olika klassning som görs utifrånd definierade kriterier.  

Hanna berättar att kartläggningen ska man på något sätt värdera 
jordbruksmarken. Rapporten kommer att bestå i två delar; En rapport och ett 
kartmaterial. I kartan ska det finnas tre olika klassningar som redovisar 
brukningsvärdet. I rapporten beskrivs vad man tagit hänsyn till när man gjort 
kartan.  

Jordbruksverkets blockdatabas updateras årligen och visar vilka 
jordbruksmarker som finns och mark som lantbrukare någon gång sökt stöd 
för. Det kan också finnas jordbruksmark som inte finns med i blockdatabasen. 
Det kan till exempel handla om mark som markägaren inte vill söka stöd för. 
Marker man inte söker för är ofta hästgårdar. För att ha en godkänd ansökan 
krävs att man söker på minst 4 hektar och därmed går mindre gårdar miste 
om möjligheten att söka stöd.  

Kartläggningen ska även visa på det historiska brukandet av jordbruksmark. I 
rapporten beskrivs jordbruksmarken i sig och jordbrukandet. Historiskt har 
ungefär 800 ha mark som var obebyggd i Trollhättan på 1960-talet nu blivit 
bebyggt.  

Jordbruksverket har vägledning för hur jordbruksmarken kan värderas baserat 
på ett antal kritierier; Storlek, fältform, flikighet, jordart och arrondering har 
ingått i kartläggningen. Markavvattningskriteriet har uteslutits i detta fall, då 
en mark som idag är odikad på sikt skulle kunna dikas. Flikighet handlar om 
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hur rationellt det är att köra på fältet och arrondering beskriver hur fältet 
ligger i förhållande till andra jordbruksmarker. Kriterierna poängsätts och 
summan av poängen för de olika kriterierna bestämmer en klass för blockets 
brukningsvärden. Om det är ett högt naturvärde på en jordbruksmark med 
höga biologiska värden klassas ytan lite högre. 

Produkten ska bli ett objektivt underlag. När en ny översiktsplan för 
kommunen ska tas fram är det viktigt att veta var den brukningsvärda 
jordbruksmarken finns någonstans.  

Hanna får frågan om tanken är att markägare ska bli involverade i 
kartläggningen. Svaret blir att det inte är planen för den här utredningen. 

Diskussion sker i rådet kring vikten av att kartläggningen inte blir hela 
sanningen när man tar fram översiktsplanen. Innan kartläggning och rapport 
blir beslutad och fastslagen önskar rådet få underlaget för påsyn. TorBjörn ska 
fundera på hur detta kan förankras före antagande.   

Beslut 
 
Landsbygdsrådet antecknar informationen till protokollet. 
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§ 15 

Information om energirådgivning 

Patrik Dokken, Energi- och klimatrådgivare, besrkiver att Energi- och 
klimatrådgivningstjänsten.  

Energi- och klimatrådgivningstjänsten har funnits i över 40 år. En helt 
kostnadsfri tjänst som vänder sig till små- och medelstora företag samt 
privatpersoner för opartisk rådgivning. Svårast att nå företag, mer 
privatpersoner som kontaktat Patrik historiskt. Bra för villaägare, företag och 
föreningar. Ett platsbesök innebär att Patrik kommer ut på plats i ett par 
timmar som resulterar i åtgärdsförslag i en rapport. Om det är mer 
komplicerade åtgärder så kan man behöva vända sig vidare till konsult. 

Finns bidrag att söka genom Riksidrottsförbundet, bra om man vill göra någon 
typ av investering.  

Patrik har hand om allting som har att göra med en byggnad, till exempel 
uppvärmning. Kan hjälpa till med att hitta bidrag att söka och stöd, till 
exempel Klimatklivet som vänder sig till alla utom privatpersoner. 

Patrik ger även rådgivning kring bland annat solceller och elbilsladdning. 

Beslut 
 
Landsbygdsrådet antecknar informationen till protokollet. 
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§ 16 

Trygghetsarbetet i Trollhättan 

Gigi Cederholm, Brottsförebyggnade samordnare, går igenom kontoret för 
Tillväxt och hållbarhet på Kommunstyrelsens förvaltning dit enheten för 
Trygghet och säkerhet hör. Trygghet och säkerhet handlar bland annat 
uppdrag inom brottsförebyggande verksamhet och civilt försvar.  

Gigi samordnar grannsamverkan, trygghetsvandrare och trygghetsronder. 
Trygghetsronder har genomförts i Trollhättan under flera år och är en viktig 
del i det trygghetsskapande arbetet. Det har genomförts 22 trygghetsronder 
på olika platser i Trollhättans kommun sedan 2017, blanda annat i Sjuntorp 
och i Upphärad. När man går trygghetsrond tittar man på den fysiska miljön 
och diskuterar var det är tryggt eller otryggt. Polisen är med och tjänstemän. I 
samband med att rond görs så skickas även enkäter ut till exempel till vård- 
och omsorgsboende och skola. En av de stora utmaningarna är att få ut 
informationen om att trygghetsronderna äger rum.Det är Trollhättans Stad 
som anordnar ronden och alla som vill är välkomna att delta. Gigi ansvarar för 
att synpunkter protokollförs, besvaras och eventuellt åtgärdas. Allt finns med 
i protokollet och följs upp efter 6 månader.  

Representant för Sjuntorp-Fors-Rommele ser att det kan vara bra att skicka ut 
inbjudan till föreningarna. Gigi svarar att det är svårt att nå föreningarna, men 
ibland skickas enkäter ut till föreningar. 

Det finns idag 55 stycken trygghetsvandrare i Trollhättan. Det är ett helt 
ideellt och frivilligt engagemang och det går att anmäla sig som 
trygghetsvandrare till Gigi. Man får en utbildning som hålls vid två tillfällen 
under året där Polisen deltar, man blir försäkrad och går alltid minst två och 
två. Alla trygghetsvandrare utbyter kontaktuppgifter och är med i en sluten 
Facebookgrupp. Trygghetsvandrarna rapporterar till Facebookgruppen som 
rapporterar vidare till bland annat fältsekreterare.  

Det finns 194 stycken grannsamverkansområden i Trollhättan. Syftet är att 
minska förutsättningrna för brott och öka tryggheten i bostadsområden. 
Grannsamverkan bygger på att grannar håller en naturlig kontakt med 
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varandra och skärper vaksamheten i och kring sitt boende. Man håller extra 
uppsikt över grannars bostäder och är vaksam över vilka som rör sig i 
bostadsområdet. Det ska finnas en skylt vid alla vägar in i ett område som 
visar på att det är ett grannsamverkansområde, sådana skyltar är gratis att få. 

Gigi får frågan om trygghetsronderna kommer att genomföras i Sjuntorp igen. 
Gigi svarar att det först ska göras en utvärdering av de trygghetsronderna som 
gjorts innan vi vet om och hur vi ska gå vidare. 

Beslut 
 
Landsbygdsrådet antecknar informationen till protokollet. 
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§ 17 

Övrigt och inkomna punkter 

Dialoger 
Frida Fredriksson, sekreterare, gav en återkoppling från dialoger som skett i 
Åsaka, Norra Björke, Upphärad, Sjuntorp och Velanda där arbetsgruppen för 
landsbygdsutvecklingsprojektet har samlat in synpunkter och inspel från 
invånare. Syftet med dialogerna har varit att fånga en ”nulägesbild” kring hur 
det är att leva och verka i respektive område, vilka utmaningar finns, vad vill 
man särksilt lyfta som bra med området man bor i och vad önskar man för 
området i framtiden.  
 
Dialogturnén har skett tillsammans med bokbussen och har därav blivit 
anpassad efter bokbussens stopp och tider. Inga besök har därför gjorts i 
Lagmansered och arbetsgruppen ser behovet av att få idéer kring hur vi kan 
bilda oss en uppfattning om nulägesbilden för området. Arbetet med att 
sammanställa underlaget ska nu påbörjas. Utöver dialogerna på plats har en 
enkät för respektive område tagits fram som finns att besvara på Trollhättans 
Stads hemsida till och med den 31 januari 2023. I vår planerar arbetsgruppen 
för fördjupade dialoger i möteslokal där allmänheten bjuds in att delta. 
Arbetsgruppen behöver ta fram en plan för kommunikation och ordna med 
praktiska detaljer så som bokning av lokal.  
 
Frida får frågan hur informationen om dialogerna har spridits, om det har 
publicerats något i tidningen. Svaret blir att information som har gått ut har 
skett via Trollhättans Stads hemsida och via Facebook. Information om 
enkäten har spridits vid dialogtillfällena och via bokbussen. Frida får 
uppmaningen att kontakta föreningar för att sprida information och 
annonsera via lokaltidningen för att få en bättre spridning av informationen. 
Vid nästa sammanträde, den 28 februari, planerar arbetsgruppen att 
presentera sammanställningarna och informera om den fortsatta processen. 
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Information om ersättning till förening som har ledamot i rådet 
Förening som har ledamot i rådet, som har deltagit i minst hälften av 
ordinarie möten, kan erhålla ett årligt ersättningsbelopp på 1 500 kronor per 
förening. Alternativt kan ersättningsbeloppet användas till utbildningar, 
studiebeskök, studieresor eller liknande efter beslut i rådet. Detta framgår av 
rådets reglemente och gäller alla kommunala råd. Blankett lämnas ut vid 
sammanträdet och skickas ut via mail. 
 
Inkomna punkter 
Ylva Johansson - Väne-Åsaka, och Eva Nyberg - Norra Björke, har efter 
diskussion i Åsakas föreningsråd på förhand skickat in önskemål om att 
följande punkter behandlas vid mötet; 
 
1. Hushållningssällskapets utredning kring brukningsvärd jordbruksmark  
Hur kan vi i landsbygdsrådet – och övriga berörda i bygden – involveras i den 
utredning beträffande brukningsvärd jordbruksmark som 
Hushållningssällskapet har fått i uppdrag att ta fram? Det är viktigt att 
bygden involveras innan utredningen är färdig. Hur är utredningen tänkt att 
avgränsas? Vad är tidplanen? Är det möjligt för kommunen att komma ut till 
bygden och informera om utredningen och dess avgränsning?  

 
2. Omsorgsförvaltningens utredning gällande nytt äldreboende i Åsaka  
Hur långt har utredningen kommit? Vad är nästa steg? 

 
3. Finns det möjlighet att få någon form av kommunalt bidrag för att klara 

ökade kostnader för uppvärmning av samlingslokaler, t.ex. 
bygdegårdar, med anledning av de ökade elpriserna? 

 
Rådet diskuterar hantering av inspelade punkter. Det kan finnas anledningar 
till att det dröjer innan punkter som skickas in för behandling i rådet tas upp 
vid ett sammaträde.  
 
Beslut 
 
Landsbygdsrådet antecknar informationen till protokollet.  
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§ 19 

Nästa möte 

Nästa möte hålls den 28 februari i Velanda hembygdsgård. Till mötet bjuds 
bland annat arbetsgruppen som har genomfört dialoger för redovisning av 
sammanställning från dessa och enkätsvar.  

Den 1 juni planeras det för att hålla mötet i bygdegården i Norra Björke.  
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§ 20 

Mötets avslutande 

Monica tackar för mötet och förklarar mötet avslutat. 
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