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Gärdhemsvägen 9 • 461 83 Trollhättan • Telefon: 0520-49 50 00 
trollhattans.stad@trollhattan.se • www.trollhattan.se 

Minnesanteckningar Pensionärsrådets utbildningsdag 
31 oktober 2019 kl. 8:30–14:30 Stadshuset, Åsaka-Velanda rummet. 
 
Närvarande: 
Sven-Åke Möll   Kommunstyrelsen 
Patricia Valeria-Labrana   Kommunstyrelsen  
Bedros Cicek   Kommunstyrelsen 
 
Ing-Britt Andersson Roger Johansson PRO Trollhättan 
Kjell Gunnarsson Kent Alexandersson SPF Seniorerna Södra Väne  
Berth Johansson   SPF Seniorerna Flundre  
Ingemar Apelstig Ingrid Almén  SPF Seniorerna Trollhättan 
Barbro Åkerblad   RPG Missionskyrkan 
Wera Larsson Gerd Blom  SKPF avd 13 
Sirkka-Liisa Nevanen Raija Pulkkinen Finska Pensionärsföreningen 
Britta Karlsson   RPG Pingstkyrkan 
 
Gigi Cederholm    Sekreterare, KSF 
Lena Johansson   Omsorgsförvaltningen 
Johan Bengtsson   Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Amanda Gerges   Västra Götalandsregionen (VGR) 
Jack Lennartsson   Polisen 
Malin Nyberg   Trollhättan exploatering 
 
 
Besparingsförslag Omsorgsförvaltningen – Lena Johansson 
Lena Johansson går igenom nämndens förslag och beslut om besparingar för 2019. 
Vissa förslag utreds fortfarande och vissa förslag har efter utredning beslutats att 
inte genomföras, bilaga 1. 
 
 
Nytt i staden – Johan Bengtsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Johan Bengtsson berättar om vad som är på gång i Trollhättan. För att Trollhättan 
ska nå målet om 70 000 invånare år 2030 behöver staden växa med ca 1000 st nya 
Trollhättebor per år. Idag ökar vi med cirka hälften. Johan visar en lista över 
detaljplaner som är på gång och förklarar processen, bilaga 2. 
Bil och parkering berör många och vecka 43 inventerades parkeringsmöjligheterna i 
centrala staden både morgon, middag och kväll. Det visade sig att ca 60% av 
platserna var belagda vid inventeringstidpunkterna. Ca 200 st av de befintliga 
parkeringsplatserna på Oden kommer att upptas av Trafikverket då de flyttar in i 
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lokalerna i Oden.  En skiss är framtagen över de nya bostäderna som planeras 
ovanpå Odenhuset.  
Drottningtorget ska invigas på nyårsafton och paviljongen i juni. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar fram en aktivitetsplan för 2020, torget ska 
användas och aktiviteter ska pågå där. Dialog har genomförts med bl a 
näringsidkare, fastighetsägare och föreningslivet för att samla in synpunkter. 
 
 
Sjuktransport, Västra Götalandsregionen (VGR) - Amanda Gerges 
Många ändringar i regelverket har skett senaste året och Amanda Gerges delar ut 
broschyrer samt förklarar de nya reglerna, bilaga 3. Det är kostnadsfritt att åka med 
Ronden och man kan få gratis anslutning med taxi till Ronden. Beställs via 
Västtrafik. 
Åker man kollektivt eller med egen bil kan man få ersättning för sitt utlägg. 
Ansökningsblankett, bilaga 4, kan t ex skrivas ut via 1177 eller erhållas från sin 
vårdgivare och skickas in till Sjukresor via post eller mejl. Sjukresor har ett 
högkostnadsskydd som man kan ansöka om när egenavgifterna uppnår 1650 kr 
under 12 månaders period. Viktigt att alltid be om kvitto från vårdbesöket, som ska 
bifogas ansökan och kan skickas in under innevarande år och ett år bakåt i tiden.  
Vid resa med sjukresetaxi behövs alltid ett reseintyg, som utfärdas av vården t ex 
hemtjänsten. Missar man att avboka sin sjukresetaxi utfärdas en avgift om 200 kr. 
Avbokas dygnet runt: 020-91 90 90. Feedback lämnas gärna till: 
synpunkt.anrop@vasttrafik.se Mer info finns på www.vgregion.se/sjukresor  
Amanda kommer gärna ut till seniorföreningarna och informerar: 
amanda.gerges@vgregion.se  
 
 
Kommunpolis Jack Lennartsson 
Jack Lennartsson började som fotpatrullerande polis i Göteborg 1975, kom till 
Trollhättan 1979 och idag är förutsättningarna för polisens arbete helt annorlunda. 
Polisen har ett brett internationellt samarbete som gör att kunskap sprids och 
polisen kan jobba på ett helt annat sätt. Polisen jobbar efter lagar och förordningar, 
styrs av staten och ska organiseras om till 2024. Polisdistriktet Östra Fyrbodal 
innefattar kommunerna från Lilla Edet till Åmål. När man larmar och ringer 112 
hamnar man i en central telefonväxel och Jack tipsar om appen ”SOS Alarm”, som 
visar var du befinner dig då du larmar 112.  
Seniorer är hårt drabbade när det gäller bedrägerier och blir t ex uppringda av 
personer som förklarar sig vara från bank/försäkringsbolag och vill ha bank-id. 
Lämna aldrig ut det! Tips: ”Skimsafe” – ett kort man köper och lägger i plånboken, så 
kan inte kortet kopieras. Man kan inte vara för blåögd och behöver anpassa sig efter 
det aktuella läget. 

mailto:synpunkt.anrop@vasttrafik.se
http://www.vgregion.se/sjukresor
mailto:amanda.gerges@vgregion.se


  3 (4) 

 

Läget i Trollhättan är stabilt. Men liksom andra kommuner har vi problem med 
droger, snatterier och cykelstölder. Ett fåtal individer står för ett stort antal brott. 
Läser i massmedia att personer grips och blir snabbt släppta igen. På senaste 
mötet med Folkhälsorådet beviljades polis och Arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen medel för projektet ”Tidiga insatser för unga lagöverträdare”,  
när en ungdom grips samlas de olika aktörerna och tar ett gemensamt grepp. 
 
 
Samråd Vårvik – Johan Bengtsson, Malin Nyberg 
Följ arbetet med en ny del av din stad på Trollhättans Stads hemsida: www.vårvik.se 
www.trollhattan.se/ennydelavdinstad   
Av detaljplanerna är det Stridsbergsbron som ligger först av de fyra detaljplanerna 
som pågår nu. Bron ska vara klar 2022 och har högre höjd så att fler segelbåtar kan 
passera under bron. 
Sanering av Stridsbergs och Björks-området är ett måste, från framförallt 
tungmetaller och oljeföroreningar om 170 tusen ton = 10 000 fulla lastbilsflak. Första 
spadtaget har tagits och 52 milj kr erhålls i bidrag av Naturvårdsverket. 
Det planeras för 16-1800 bostäder, ca 20 000 kvadratmeter verksamhet såsom 
förskola, äldreboende osv, bilaga 5. 
Fem hållbarhetsprinciper har tagits fram och innebär lite kortfattat att: 

• Det ska vara lätt att sopsortera och åka kollektivt. Klimatsmart bostad.  
• Vill utmana dem som bygger att vara lite bättre än vanligtvis. Att bygga i trä 

är mer hållbart för klimatet än att bygga i betong. 
• Vi vill att alla ska kunna bo här. Ska finnas både hyres- och bostadsrätter för 

både yngre och äldre. Skapa mötesplatser där folk kan träffas att mötas och 
umgås, även för dem som inte bor där. 

Mitt i området finns värdefulla byggnader som är över 100 år gamla. Martinverket, 
filfabriken och kontorsbyggnaden kommer att bli kvar, medan cisternerna och en 
del andra byggnader måste rivas då de är i väldigt dåligt skick. 
Hundbadet blir kvar men ingen badplats för människor pga starka strömmar i älven. 
Dammfladdermusen finns i området och är med på EU:s lista över utrotningshotade 
arter. Därför måste extra hänsyn tas under byggnationen. 
Vårvik planeras vara klart i etapper, mellan 102–200 lägenheter beräknas bli klara 
för inflyttning per år. Första huset klart 2022–2023.  
Pensionärsrådet diskuterade gruppvis vad de önskar i Vårvik: bl a hiss i alla hus, 
boulebanor, övernattningslägenheter för de boendes gäster, utegym, många 
samlingsplatser och mycket grönområden. 
Öppet möte 13/11 kl 18-20 i Parkhallen, alla är välkomna. Kommer gärna ut till olika 
föreningar, kontakta: malin@varvik.trollhattan.se 
josefin.akesson.bengtsson@trollhattan.se eller johan.bengtsson@trollhattan.se  
 

http://www.v%C3%A5rvik.se/
http://www.trollhattan.se/ennydelavdinstad
mailto:malin@varvik.trollhattan.se
mailto:josefin.akesson.bengtsson@trollhattan.se
mailto:johan.bengtsson@trollhattan.se
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Budget 2020 – Monica Hanson, vice ordförande i Kommunstyrelsen 
Punkten utgår pga dubbelbokning, men Monica kommer till mötet med 
pensionärsrådet den 5 december. 
 
 
Ersättning till aktiv förening i pensionärsrådet 
Blankett om ersättning till aktiva föreningar i pensionärsrådet delades ut. De 
föreningar som inte deltog får den hemskickad med posten. Ersättningen gäller 
2018 och ska skrivas under både av ordförande och kassör i föreningen. Lämnas till 
Gigi vid nästa möte, 5/12, eller skickas in per post eller mejl. 
Föreslagen höjning av ersättningen till 1500 kr fr o m 2019 beslutas i 
Kommunstyrelsen, troligtvis 4/12. 



Besparingar 2019
Omsorgsnämnden



Nämndens beslut om besparingar under 
2019 i januari
• Generell neddragning med 1%
• Förvaltningen får i uppdrag att ta fram 

sparförslag och konsekvensbeskrivningar
• Förvaltningen ska varje månad presentera det 

ekonomiska, personella och verksamhetsmässiga 
läget för nämnden

• Alla chefer och medarbetare ska tas sitt ansvar i 
det kommande förändringsarbetet



Nämndens beslut om besparingar feb 2019

Sänkt sjukfrånvaro 25% 6 mnkr
Åtgärder har påbörjats i samverkan med personalkontoret och Hälsan, jan-sep 2019 har 
kostnaderna ökat med 12,3% (2 676 tkr)

Sänkt kostnader för övertid med 50%, 3,6 mnkr
Har minskat med 23,8% (2 761 tkr), jan – sep

Sänkt kostnader för externbemanning, 2,8 mnkr
Kostnaden för extern bemanning har minskat med 41 % (3 584tkr) .

Optimera schemaläggning 8 mnkr



Nämndens beslut om besparingar under 
2019 i februari
• Minskad administration 0,9 mnkr

1,0 tjänst vakant från januari, 1,0 tjänst pensionsavgång i augusti

• Välfärdsteknik 3,3 mnkr
Upphandling; handla digitalt till brukare
Tekniska lösningar på viss tillsyn på natten.
Ta bort en nattpatrull

• Effektivisera boendestruktur 7 mnkr

• Totalt 31,6 mnkr



Nämndens beslut om besparingar under 
2019 i juni
• Säga upp avtal med Vänersborg om korttidsplatser, Regnbågen

från 1 jan 20, ca 1,4 mnkr
• Avveckla Slottsön 6 boende platser för yngre dementa, från 

hösten 2019, 3 mnkr
• Avveckla Kastanjebacken 20 pl vård och omsorg. Brukare flyttas 

till nya boendet på Hagtornsstigen, slutet 2020, 8,4 mnkr
• Fyra LSS-boende flyttas till gamla Kastanjebackens lokaler, 

Början 2021, 2,6 mnkr



Nämndens beslut om besparingar under 
2019 i juni
• Arbetspass på natten - minskas från 10 till 9 timmar, 3 mnkr
• Ändra start och stopptider för dagligverksamhet i syfte att 

minska kostnader för omsorgsresor.
• Minskad kostnad för administration, planerare hemtjänst 2,2 

mnkr, en områdesassistent 0,4 mnkr, minska en enhetschef 0,4 
mnkr. 

• Kyld mat i matdistribution inom hemtjänsten, 4 mnkr 



Förslag till besparingar oktober

• Minskad bemanningstäthet på vård-och 
omsorgsboenden

• Minskat antal sjukskötersketjänster

• Översyn av vägledande bestämmelser



Pensionärsrådet



Plan- och 
byggnationsläget i 
kommunen

Presentation Johan Bengtsson

• Några färdiga byggprojekt

• Pågående byggnation

• Större pågående planprojekt

• Planbeskedsansökningar

• Översiktlig planering







Följ arbetet:

Följ vår planering

https://drive.google.com/open?id=1qr21nUjyp
UF-Lk1pEi30Lzd82ld9HLuH&usp=sharing

https://drive.google.com/open?id=1qr21nUjypUF-Lk1pEi30Lzd82ld9HLuH&usp=sharing


Kv. Mars
• 177 hyresrätter

• Inflyttning nov 2018

• Eidar

Blåvingen, Lextorp
• Vård- och omsorgsboende

• 45 lgh

• Inflyttning dec 2018

• Eidar

Zebran, Tingvalla
• 50+50 bostadsrätter

• Etapp 1 inflyttad

• Etapp 2 pågår

• HSB

Några färdiga byggprojekt…



Gulsparven

• 165 hyresrätter

• Inflyttning sommaren 
2019

• Eidar



Innovatum, Turbinen
• 69 bostadsrätter
• Inflyttning höst 2020
• PEAB

Innovatum, kontor
• 7 våningar, 10 400 kvm
• Butik och restaurang
• Inflyttning 2020
• Kraftstaden (Serneke)



Lodjuret

• Tingvalla

• 39 bostadsrätter

• Inflyttning sommaren 
2020

• Hammar Nordic



Hälltorp
• Markanvisningstävling
• Ca 140 radhus och lgh
• Byggnation ej påbörjad
• OBOS 

Nysätra
• Skoftebyn
• 40 bostadsrätter
• Byggnation ej påbörjad
• Riksbyggen

Sjölanda
• Ca 40 villor/bostäder
• Utbyggnad av väg och VA pågår



Större pågående 
planprojekt

Detaljplaner under arbete
2019: Nya detaljplaner för ca 2500 
bostäder

2020: Nya detaljplaner antagna för drygt 
2000 bostäder 



Läkaren 1 & 3
• Ca 300 bostäder i 6-8 

våningar

• På- och tillbyggnad 
Swedenborg Center

• Grönt område

• Willhem & 
Kungsleden 



Lärketorpet
• Första etappen

• Ca 40 villatomter

• Ca 45 lgh

• Förskola 6-8 avd.

• Särskilt boende



Oden



Älvhögsborg



Kuratorn 2
370 studentlägenheter



Bostadsplaner utanför Trollhättan
• Gärdhems-Artorp, ca 30 villatomter

• Skinnmo, Velanda, 30-35 lgh/radhus



Fler bostadsplaner i Trollhättan
• Fotkvarnen, Hjortmossen – ca 50 lgh

• Kv, Gullön – förtätning av befintligt kvarter

• Heimer 7, Strömslund – ca 17 lgh



Bostadsplaner utanför Trollhättan
• Gärdhems-Artorp, ca 30 villatomter

• Skinnmo, Velanda, 30-35 lgh/radhus



Övriga planprojekt
• Toppluvan, förskola i Strömslund

• Kv. Renen, P-hus vid resecentrum/Tingvalla

• Alingsåker verksamhetsområde,( 6-7 ha)

• Götalunden förskolan







Välkommen på invigning på nyårsafton 







Gatuprojekt 2019
Myrtuveparkens lekplats

GC-bana snart klar på Modhs väg och projektet med ny GC 
bana på Lantmannavägen precis uppstartat och likaså 
arbetet med GC bana på Nohabgatan på Innovatum.

Kameraövervakning Järvägsparken samt på Folkets parks 
parkering.

Lilla Spiköbron





Sjukresor

- en del av vården   



Vi har ett gemensamt ansvar 

Det är viktigt att ge patienterna rätt information, så 
de kan känna trygghet och få åka med rätt färdsätt 
efter sina medicinska förutsättningar.

Vi tillsammans har en viktig roll i arbetet att påverka 
kostnaderna för sjukresor. 

Miljö- och kostnadseffektiva resor - öka andelen 
resor med kollektivtrafik och minska sjukresor med 
taxi.



Lagar och regler

Lagen om resekostnadsersättning
vid sjukresor (SFS 1991:419) reglerar när 
reseersättning ska utgå.

Sjukvårdshuvudmannen bestämmer på vilka 
grunder resekostnadsersättningen beräknas.

Regelverket för sjukresor i VGR är beslutat av 
regionfullmäktige. Nytt från 1 juni 2019.



Huvudregel vid sjukresor
Ersättning beräknas efter  billigaste färdsätt, 
vilket innebär resa med Ronden, tåg, buss, 
spårvagn eller privat bil.

Sjukresa ersätts normalt mellan
folkbokföringsadressen och vårdgivaren.

Resor ersätts till alla offentligt finansierade
vårdgivare inom Västra Götalandsregionen.



Billigare färdsätt - ersättning 
och avgifter

Bil - ersätts med 18,50 kr/mil. 
Egenavgiften är 100 kr/enkel resa.

Tåg/buss/spårvagn - ersättning utgår för det 
billigaste alternativet. 
Egenavgiften är 20 kr/enkel resa. 
Ersättning utgår för följeslagare utan intyg.

Ersättning utbetalas för den del av kostnaden 
som överstiger egenavgiften.



Besökskvitto
För att patienten ska kunna ansöka om 
ersättning/frikort för sjukresa krävs att 
besökskvitto finns med vid ansökan. 

Tänk därför på att det är viktigt att alltid  
patienten får ett besökskvitto.

En kallelse gäller inte som underlag för
reseersättning.



Utbetalning av ersättning
• Patienten skickar ansökan till Sjukresekontoret. 
• Ersättning utbetalas för innevarande år och 1 år 

bakåt i tiden.
• Belopp under 50 kr utbetalas inte.
• Utbetalning sker via Swedbank.



Resa med dyrare färdsätt
Med dyrare färdsätt menas sjukresetaxi och 
specialfordon. 

Gör vårdpersonalen den medicinska 
bedömningen att patienten inte kan åka 
kollektivtrafik, då måste de utfärda ett intyg som 
styrker detta – vårdgivarintyg.

Egenavgiften är 80 kr/enkel resa. 





Avgift vid utebliven resa
Om en patient uteblir eller inte har avbokat beställd 
sjukresetaxi och en kostnad för resan har uppstått ska 
patienten betala en avgift på 200 kronor. Avgiften får inte 
räknas in i högkostnadsskyddet för sjukresor. 

I de fall vårdgivaren är orsaken till ej avbokad sjukresetaxi 
ställs kravet till denna. 



Högkostnadsskydd
Sjukresor omfattas av högkostnadsskydd. 

Om patientens egenavgifter för sjukresor uppgår till  
1 650 kr eller mer under en kortare tid än 12 
månader, kan patienten ansöka om frikort. 

Det är patienten själv som får bevaka när
högkostnadsgränsen uppnåtts.

Frikort medför inte rätt att resa med taxi, intyg krävs.



Följeslagare vid sjukresa
• Barn och ungdomar tom 19 år har rätt att ha med sig en 

följeslagare utan kostnad och utan intyg från vårdgivare. 
Detta gäller samtliga färdsätt. 

• Personer fyllda 85 år har rätt att vid sjukresa med 
sjukresetaxi ha med sig en följeslagare utan kostnad och 
utan intyg från vårdgivare. 

• För sjukresa med sjukresetaxi eller flyg krävs intyg för 
följeslagare avseende åldersgruppen 20 till och med 84 
år. 

• Om behov föreligger för fler än en följeslagare krävs 
intyg från vårdgivare som styrker detta. Det gäller alla 
åldrar och alla färdsätt. 

• Följeslagaren betalar ingen egenavgift. 



Sjukresetaxi/specialfordon
För att få åka sjukresetaxi, specialfordon krävs ett 
tillstånd i form av ett intyg.
Det är patientens medicinska hälsotillstånd som avgör 
vilket färdsätt patienten kan åka med. 
Intyget ska utfärdas av legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal som träffat patienten.
Västtrafik AB har upphandlat taxibolag samt Kund- och 
resetjänst för att sjukresor med taxi ska vara så 
kostnadseffektivt och miljövänligt som möjligt. 
Sjukresetaxi ska därför bokas via Kund- och resetjänst. 



Beställning av 
Sjukresetaxi/Ronden

Västtrafiks Kund -och Resetjänst  020 – 91 90 90
•Patient utan intyg blir hänvisad till kollektivtrafik och Ronden 
i första hand

•Patient med intyg måste alltid vara beredd på att samåka 
och anpassa avresetiden med upp till en timme.

•Patient utan intyg som får vänta mer än 3 timmar på 
kollektivtrafik eller Ronden har rätt till en sjukresa med taxi 
(vanligtvis kvällar och nätter).



Synpunkter!

Har ingen transport kommit 
10 minuter efter avtalad tid eller om ni vill lämna 

synpunkter på en resa ring 020-91 90 90. 
Du kan också maila din synpunkt till 

synpunkt.anrop@vasttrafik.se.



Att tänka på….

• Sjukresa skall i första hand göras med Ronden,
eller billigaste färdsätt. 

• Om patienten av medicinska skäl behöver resa
med sjukresetaxi skall detta intygas av 
vårdpersonal.

• Ta alltid besökskvitto för patienten.



Här kan du få mer information
• https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sa-

fungerar-varden/sjukresor-och-
fardtjanst/sjukresor-i-vastra-gotaland/

• https://www.vgregion.se/sjukresor

• Telefon Sjukresekontoren 010-473 21 00 
(knappval)

/ 

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sa-fungerar-varden/sjukresor-och-fardtjanst/sjukresor-i-vastra-gotaland/
https://www.vgregion.se/sjukresor


Beställning av patientbroschyr 
och ansökningsblankett
• Beställning görs hos Adress- och 

distributionscentrum ADC på webbadress:
• https://www.vgregion.se/om-vgr/sok-bestall-

publikationer/

• Vid frågor om din beställning ring 010-441 36 94 
eller maila till: 
adress.distributionscentrum@vgregion.se

/ 

https://www.vgregion.se/om-vgr/sok-bestall-publikationer/






Vårvik och 
Hjulkvarnelund
Tillsammans utvecklar vi en ny del av 
vår stad



En stolt och innovativ 
stad med plats för 

framtiden



En stolt och innovativ 
stad med plats för 

framtiden
En ny del av din stad
Vårvik och Hjulkvarnelund

Lugn? Miljövänlig? Naturskön?



Området som är 
aktuellt för 
utveckling. 



Hjulkvarnelund
– tar centrum 
närmare älven





Stridsbergsbron – för 
Trollhätteborna 
närmare varandra





Sanering – vi 
gör rent för 
hälsa och miljö



Sanering – vi 
gör rent för 
hälsa och miljö



Mål 1. 
Vårvik ger plats för en 
hållbar livsstil – det är 
lätt att göra rätt!



Mål 2. 
Byggprojekten i Vårvik bidrar till minskad miljö- och 
klimat-belastning, per kvm och per boende/arbetstagare, 
jämfört med normalprojekt, och visar vägen till nationella 
hållbarhetsmål.



Mål 3. 
Vårvik erbjuder stor variation på bostäder och 
kravlösa mötesplatser som attraherar många 
olika målgrupper.



Läget. 



Om industriarvet och 
kulturmiljön.  









Grönt och blått. 



De som redan 
finns stadsdelen

https://www.youtube.com/watch?v=aq9n-ZTCprE


Cykeln. 
Närheten. 
Bekvämligheten. 
Gemenskapen. 



Vilket liv 
kommer vi att 
erbjuda i Vårvik?







Vad är viktigt för dig 
när vi utvecklar en 
ny del av din stad?



www.trollhattan.se/ennydelavdinstad
www.vårvik.se

Häng med under resans gång
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