
 

Landsbygdsrådet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) 

Sammanträdesdatum 
2023-02-28 

 
 

 

 
 
Plats och tid Velanda hembygdsgård, kl 18:00-20:22 

 

Ledamöter Sofia Lindholm (C) ordförande 

Monica Hanson (S)  

Sofia Andersson Dharsani (S) 

Eva Nyberg, Norra Björke 

Jonas Fogelström, Gärdhem/Velanda 
Nina Granlund, Gärdhem/Velanda 
Ylva Johansson, Väne-Åsaka 
Marianne Bertilsson, Sjuntorp/Fors/Rommele 
Jan-Erik Fredriksson, Upphärad 
Per Hansson, Lagmansered 
Anders Appelgren, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 
Brynolf Appelgren, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) 
 

 

Övriga närvarande Maria Ljungberg, Kommunstyrelsens förvaltning, 

Lokalplanerare 

Emelié Hassel, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Planarkitekt 

Ida Gäskeby, Konsult (NIRAS) 

Marie, Uls, Omsorgsförvaltningen, Verksamhetschef 

vård- och omsorgsboenden 

Tommy Svensson, Förvaltningschef Kultur- och 

Fritidsförvaltningen 

Anders Ekholm, Kultur- och fritidsförvaltningen, 

Områdeschef idrott och friluftsliv 

Fredrik Hallstensson, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Gatu-/parkchef  

Frida Fredriksson, Sekreterare 

 

Justerare Nina Granlund 

 

Justeringens plats och tid Stadshuset 2023-03- 

Underskrifter 

Sekreterare 

 

 

Ordförande  

Justerare  

Protokollet förvaras på Stadskansliet, Trollhättans Stad 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 
 

§ 1  

Mötets öppnande  

Sofia Lindholm hälsar välkomna till sammanträde med Landsbygdsrådet i 

Velanda hembygdsgård och förklarar mötet öppnat. 

• Nina Granlund utses att justera dagens protokoll.  

• Inga synpunkter på föregående protokoll, läggs till handlingarna. 
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§ 2 

Representanter för området Gärdhem-Velanda berättar om 

Gärdhems hembygdsförening 

Representanter för område Gärdhem-Velanda berättar om Gärdhems 
hembygdsförenings verksamhet och Gärdhems historia.  

Gärdhems hembygdsförening bildades 1952 för att värna, bevara och 

tillvarata Gärdhems intressen, miljö och kultur, historia, nutid och framtid. 

Föreningen är bland annat engagerad i kultur- och naturstigen Baggeryr-

Björkås, en 7 kilometer promenadslinga med 34 informationstavlor på fyra 

olika språk. 

Beslut 

Landsbygdsrådet antecknar informationen till protokollet. 
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§ 3 

Redovisning av utredningen Vård- och omsorgsboende på 

landsbygden – förarbete inför förstudie  

Omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag från Omsorgsnämndenatt 

genomföra en förstudie för etablering av vård- och omsorgsboende på 

landsbygden. NIRAS har fått i uppdrag att ta fram en utredning för att 

kartlägga förutsättningar samt för- och nackdelar för att bedriva vård- och 

omsorgsboenden på landsbygden sett till organisation, ekonomi och olika 

nyttor. Utredningen är en inledning på förstudiearbetet och ett underlag i 

kommunens pågående arbete med landsbygdsutveckling. 

Ida Gäskeby, konsult på NIRAS, beskriver bakgrunden och förutsättningarna 

för förarbetet till förstudie Vård- och omsorgsboende på landsbygden. 

Utredningen ska innehålla en omvärldsanalys och verksamhetens behov. 

Syftet är att ge en bild över de generella förutsättningarna att bedriva vård- 

och omsorgsboenden på landsbygden. Förstudiearbetet i detta skede 

undersöker inga specifika tomter eller platser på landsbygden i Trollhättans 

kommun, utan genomförs på en övergripande nivå. 

Enkätundersökningar gjordes som riktades mot boende på våra Vård- och 

omsorgsboenden samt till det kommunala seniorrådet. Enkätstudien till 

boende på Vård- och omsorgsboende visar att de flesta inte vill byta boende. 

Respondenterna uppskattar lugn miljö och natur i sin boendeomgivning. Det 

är viktigt att boendet är placerat så att familj enkelt kan besöka boendet med 

bland annat bra kollektivtrafikförbindelse. 

Ida presenterade intervjun som gjordes med Rotviksbros äldreboende. Det är 

ett uppskattat boende men det är svårt med personalförsörjningen. I 

utredningen kartlades lokala förutsättningar i Trollhättan, bland annat 

geografi och befolkning. 

Slutsatsen är att Trollhättan har stora behov av vård- och omsorgsplatser 

framöver. Boendet kommer bli en pusselbit i helheten. Personalförsörjningen 

är viktig att ta hänsyn till. Geografisk plats är en viktig aspekt, där bland annat 

kollektivtrafik är en viktig del.  
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Det är viktigt att vi säkrar upp försörjningen av vård- och omsorgsboenden i 

kommunen totalt.  

En fråga kommer från landsbygdsrådet om vilka det är som har fått möjlighet 

att svara på enkäten? Marie Uls svarar att det är de befintliga boende som har 

fått svara på enkäten, vissa har fått hjälp av att svara på enkäten genom 

personal. 

Efter presentationen blir det en diskussion i rådet om betydelsen av att 

politiken från ett objektivt underlag att ta ställning till. Det är ett väsentligt 

samhällsintresse med Vård- och omsorgsboenden, Åsaka föreningsråd anser 

att rapporten är obalanserad. 

De flesta vill bo kvar på sin ort. Man skapar en otrygghet för de som bor 

hemma när det inte finns alternativa boendeformer i sitt närområde. Det 

finns behov av 55+ boende, eller trygghetsboende, för de som inte vill bo kvar 

i sitt hus. Gärna med multifunktion till exempel kombinerat med förskola. 

Politiken har beslutat sig för att vi ska satsa på och utveckla landsbygden. 

Därav har bland annat Landsbygdsrådet bildats och arbetet med 

landsbygdsutvecklingsplan påbörjats.  

Beslut 

Landsbygdsrådet antecknar informationen till protokollet. 
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§ 4  

Del av översiktsplanen: Trollhättans Landsbygder 

Emelie Hassel presenterar resultatet av dialogerna under hösten och hur 
planerna ser ut framöver.  

Svarsfrekvensen har sett olika ut i de olika områdena, i vissa områden har vi 

fått fler svar och andra färre svar.  

Syftet var att träffa invånare för att få en ”nulägesbild” av hur det är att leva 

och bo i respektive område. Lagmansered och Edsvid har inte fångats upp av 

bokbussen, för dessa områden vill vi gärna ha hjälp att hitta vägar att nå de 

boende. 

Referat från dialogerna vi haft under hösten finns på hemsidan. Viktiga frågor 

är bland annat barn och ungdomar, aktiviteter för ungdomar. Det blir nästa 

steg att titta på vad vill barn och unga ha. Vi har också märkt att vi inte nått 

gruppen äldre under de tidiga dialogerna så därför kommer riktade dialoger 

ske med äldre också. 

En projektgrupp har startats upp och haft sitt första möte i januari, där sitter 

representanter med från alla förvaltningar och bolag. Under våren kommer 

dialoger hållas i varje område/bygd preliminärt v.16-18 i slutet av april, början 

av maj. Arbetsgruppen tittar på datum och lokaler och återkommer till 

landsbygdsrådets representanter när datum är satt. 

Frågorna som ställdes i slutet av presentationen skickas ut till rådet så att 

möjligheten finns att se över dem. Skicka in svaren till Frida, sekreteraren, för 

inspel i planeringen. 

 

Beslut 

Landsbygdsrådet antecknar informationen till protokollet. Frida får i uppdrag 

att skicka ut frågorna till ledamöterna tillsammans med protokollet.  
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§ 5 

Inkomna punkter och övrigt 

Frågor och punkter att ta upp under ”övrigt” har inkommit från 

Sjuntorp/Fors/Rommele genom Sjuntorpsrådet samt Väne-Åsaka och Norra 

Björke genom Björke/Lagmansered/Åsaka föreningsråd. Frågorna har på 

förhand skickats ut till samtliga ledamöter och övriga deltagare vid 

sammanträdet. 

En skolreseplan ska upprättas av Gatu-/Parkkontoret tillsammans med MEX 

och Samhällsbyggnadsförvaltningen. En sak som kom upp vid 

trygghetsronden var att barn klättrar över staketet mot v 42:an. Trafikverket 

har en studie i gång för ev. åtgärder. Trafikverket tittar även på ev. passager 

mot hållplats. En tydligare passage vid Dommarringsvägen (närmare kyrkan). 

Sedan finns även en dialog med Trafikverket vid Slätternavägen (en synpunkt 

från trygghetsronden).  

Parkeringar Landbogården: Gatu- /parkkontoret vill inte hårdgöra ytor om det 

inte behövs. Parkeringssituationen är inte så bra där dock. Osäkert om vi ska 

ta bort grönytor till förmån för parkeringar. Gatu-/parkkontoret tittar på 

frågan men har ingen bra lösning idag som förslag. 

Fotbollsmål: Är de dem som tidigare har ställt målen där så är det dem som 

har hand om det. Tommy säger att det är bättre att börja prata med rektor, 

denne har ansvar för utrustningen på skolgården. Om denne inte vet får det 

tas vidare till Kultur- och fritidsförvaltningen. 

Gällande upphandling av mat inom omsorgen så är det Lag (2016:1145) om 

offentlig upphandling (LOU) som styr. Den upphandling som är genomförd för 

mat till brukare är upphandlat utifrån konstens alla regler. Det krävs mycket 

muskler, till exempel webbutik, för att kunna lämna anbud i upphandlingen. 

Personalen ska lägga tiden på brukarna, därför är det så. Tidigare handlade 

hemtjänstpersonalen, men det gäller att man ser vad personalen ska lägga tid 

på. Upphandlingsavdelningen kan komma och presentera hur LOU fungerar 

vid tillfälle. 
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En synpunkt kommer från Sjuntorpsrådet om att det har blivit färre aktiviteter 

på boendena, har blivit ett tomrum. Marie Uls tar med sig synpunkten. 

Frida informerar om möjligheten till reseersättning för ledamöter och 

återkommer med blankett. 

Beslut 

Landsbygdsrådet antecknar informationen till protokollet. Frida får i uppdrag 

att skicka ut frågorna i slutet av Emeliés presentation till ledamöterna.  
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§ 6 

Nästa möte 

Nästa möte hålls den 1 juni i Norra Björke bygdegård. Landsbygdsrådet skulle 

vilja att Lokalförsörjningsplanen och Leader kommer med som 

informationspunkter vid detta sammanträde. 

Beslut 

Landsbygdsrådet antecknar informationen till protokollet. Frida tar med sig 

rådets önskemål om kommande punkter i planeringen av kommande möte. 

 

 


