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Justeringsmännens signatur  Utdragsbestyrkande 

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2022-02-17 
§§ 1 - 7 
 

Plats och tid 
Digitalt via Teams 

Ledamöter 
Sven-Åke Möll (s), Ordförande, Kommunstyrelsen  
Patricia Valeria Labrana (s), Kommunstyrelsen  
Bedros Cicek(kd), Kommunstyrelsen  
Ing-Britt Andersson, PRO Trollhättan Centrum  
Lisbeth Svanström, PRO Södra  
Anja Suntila, Finska pensionärsföreningen Ketterät  
Ingemar Apelstig SPF Seniorerna Trollhättan  
Kjell Gunnarsson, SPF Seniorerna Södra Väne  
Barbro Åkerblad, Missionskyrkans RPG  
Marianne Munther, RPG Pingstkyrkan  
 

Övriga närvarande 
Maria Ljungberg, Omsorgsförvaltningen §§ 1-4 
Anna-Sara Persson, Serviceförvaltningen §§ 1-4 
Torbjörns Nilsson, Kommunstyrelsens förvaltning § 5 
Peter Göthblad, Kommunstyrelsens förvaltning, sekreterare 
 

Vid anteckningarna 
 
 
…………………………………. 
Peter Göthblad, sekreterare 
 

Justeras 
2022-02-22 
 
 
………………………………….  …………………………………. 
Ordförande, Sven-Åke Möll  Justerande, Ingemar Apelstig  
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KPR § 1 Mötets öppnande 
Ordförande Sven-Åke Möll hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 

KPR § 2 Val av justeringsperson 
Ingemar Apelstig väljs att justera protokollet. Justeringen kommer att ske 
tisdagen den 22/2.  

KPR § 3 Föregående mötes protokoll 
protokollet har skickats till ledamöterna och lades till handlingarna. Peter får i 
uppdrag att se till att protokollen blir tillgängliga på hemsidan så fort som de 
justerats.  

KPR § 4 Vård och omsorgsboende, förskola samt kök i Vårvik 
Redovisning av förstudie  
Maria Ljungberg, Omsorgsförvaltningen och Anna-Sara Persson, Serviceförvaltningen 

Maria och Anna-Sara presenterar med hjälp av en Powerpoint (bifogas) kring den 
planerade byggnaden -  platsen för bygget är nära rondellen mot Vårvik gård/SP 
bensinmack, den ska på så sätt lätt  kunna nås via kollektivtrafiken. Det pågår för 
närvarande  detaljplanearbete etapp 2 – många bostäder ingår men också  förskola och 
vård- och omsorgsboende gemensamt med flera förvaltningar. Volymstudie är gjord kring 
hur mycket yta bland annat hur stor lek-yta som kan nyttjas för förskolan Man räknar 
normalt med c:a 40 kvadratmeter ute-yta per inskrivet barn men här blir det något lägre. 
Ytan beräknas ändå räcka till  max 6 avdelningar fördelat på två våningar. Vård o 
omsorgsboende är planerat att inrymma 108 läg på sex eller sju plan, troligen 12 
avdelningar med nio platser per avdelning – antalet lägenheter är dimensionerat utifrån 
hur man då kan samordna och samutnyttja den gemensamma  personalresursen. 
Kraftstaden med hjälp av Eidar projektleder det hela. En  skiss på tänkt placering av 
byggnaderna presenterades. Det blir i ena ändan en vinkelbyggnad  som utgör Vård o 
omsorgsboende därefter kommer det nya köket och längst in med  ingång från gården 
kommer  förskolan.  På Vårvik kommer det att finnas parkeringsgarage under samtliga 
fastigheter, c:a 100 garageplatser under detta bygge.  Man kommer nu att  gå vidare med 
trafiksituationen och planera för att få bra flöde , lättillgänglig kollektivtrafik samt goda 
möjligheter för  varuleveranser mm. Tillagningsköket kommer att kunna producera c:a 
250 portioner dagligen. 
Bedömd  total hyreskostnad 23 021 000 per år fördelat mellan OF, UTB och SF. 
Förvaltningarna hoppas kunna samverka kring vissa högtider mm men ändå tänka på att 
undvika smittspridning mm. I lokalprogrammet finns  projektstyrgrupp, 
projektledningsgrupp, fokusgrupper, huvudskyddsombud, övriga mötes-forum inklusive 
KPR, funktionsrättsråd, barn/elever, och eventuell annan expertis. Politikerna önskar 
också löpande rapportering under projektet. Man hoppas bli klara  i september  i år, 
fortsätta med projektering och upphandling okt 2022 – april 2023, byggnation under aug 
2023 – juni 2026 – och inflyttning under hösten 2026. Tidsplaneringen gäller under 
förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft.  
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Frågor o synpunkter, kan  lämnas löpande via sekreteraren – En fråga som kom upp direkt 
på sammanträdet var kring fördelningen somatisk/demens – där det inte fanns några klara 
fördelningar, men  Maria konstaterade att efterfrågan på demensplatser ökar i hela 
landet, att man också måste förbereda för fler äldre med andra språk än svenska, ökat 
vårdbehov inom psykiatri mm och att avdelningarna och inriktningen behöver styras 
utifrån aktuella behov. Det påpekades även att det finns ett förslag från den politiska 
oppositionen att dra ner antalet lägenheter till 72. Rådet påminde också om att man 
deltagit i en sammanställning för något år sedan kring den totala utemiljön på Vårvik och 
att dessa synpunkter också bör beaktas. Utemiljön kring det nu aktuella bygget innefattar 
förutom markplan även balkonger på respektive våningsplan. Ordförande konstaterar att 
vi får anledning att återkomma till Vårvik och följa paneringen och genomförandet de 
närmaste åren. 

 

KPR § 5 Ekologisk hållbarhet – det prioriterade området Biologisk 
mångfald  Torbjörn Nilsson, Kommunstyrelsens förvaltning presenterade men hjälp av 
en Powerpoint (bifogas) det av fullmäktige prioriterade målet.  Vad är biologisk mångfald? 
Vad vill man uppnå? Trollhättans Stad har sökt och erhållit Statligt stöd för att bedriva 6 
olika delprojekt och flera ansökningar är på gång: LONA – Grönare skolgårdar där Lyrfågel 
och 10 förskolor jobbar tillsammans, TEAB- energibolaget ska jobba med  gröna tak i en 
del av deras fastigheter,  Eidars kvarteret Polisen ska genomföra  ”Räkna med grönt” , 
Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att  starta ett arbete med Biologisk mångfald i 
Trollhättans nya stadspark, och ett projekt  Gräsmark Boosta(d) för natur kommer att 
genomföras. 

Med de olika projekten vill man Inspirera och ge stöttning till aktörer även utanför stadens 
koncern. 

Det kommer att bedrivas Utbildningsinsatser för personal inom staden inkl chefer i olika 
förvaltningar och bolag. En rapport kommer att tas fram ( idé-lista för hur vi kan jobba 
med Biologisk Mångfald) för fortsatt spridning av goda exempel. Grönstrukturplan, 
Brynmiljöer – Gräsmarker, Invasiva arter, skyddsvärda träd, hyggesfritt skogsbruk mm 

Frågor o synpunkter – Erbjudande om att prenumerera på Trollhättans Stads  Hållbara 
Nyhetsbrev – Torbjörn skickar ut via mail. En kort diskussion uppstod kring vad man själv 
kan göra för att bidra – mer perenna växter – fler blommande växter – tänka på att de ska 
gynna insekter som pollinerar – blommande buskar mm Staden kan t ex plantera mer 
insektsvänliga växter i vägrenar och mellan trottoarer och gator. Torbjörn tipsade om den 
danska serien ” Ge oss naturen tillbaka” som sänts i SVT och nu troligen finns på SVT Play- 
där man får följa arbete i den danska kommunen Hjörring 

 

KPR § 6 Övriga och inkomna frågor 
Finns det i dagsläget något tillgängligt IT-stöd till seniorer?  Peter beskriver det tidigare 
projektet  IT-Guider, som även före Pandemin besökt KPR, och som sedan 2020 inte 
längre bedrivs -  Peter får i uppdrag att undersöka möjligheterna för en fortsättning i 
samarbete med Biblioteken. 
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Varför är det så svårt att komma fram på 1177.se? Den förklaring som presenterats av 
Regionen som ju äger och driver tjänsten är att det under Pandemin kommit in så väldigt 
mycket mer samtal , en del som hade kunnat få information på annat ställe men som i 
stället upptaget tid och plats för de mer akuta fallen. KPR ger uppdrag till Peter att 
tillskriva Regionen att det trots förklaringarna krävs en dimensionering av tjänsten som 
motsvarar det faktiska behovet. Det finns också behov av att kunna få råd o stöd via 1177 
på eget modersmål – något som kan utvecklas ytterligare. 

Ingemar Apelgren och Marianne Munther bär dessutom med sig frågan till Regionens 
pensionärsråd. 

 

KPR § 7 Mötets avslutande 
Ordförande S-Å Möll tackade för ett engagerat möte, och avslutade detsamma. 
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