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Svar på medborgarförslag om Rävlanda trädgård 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2022 § 108 att till 
kommunstyrelsen remittera medborgarförslag om Rävlanda trädgård. 
Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att besluta i ärendet.  
 
Förslagsställaren lyfter behovet av ekonomiskt stöd för Rävlanda trädgård och 
föreslår att kommunen hjälper till så att verksamheten kan fortsätta bedrivas.  
 
Trädgården är belägen i området Rävlanda Hed. I närområdet finns förskola, 
skola, ideella föreningar och Svenska kyrkan. Rävlanda trädgård har under fyra år 
byggts upp med medel från en EU-fond enligt en metod för lokal 
landsbygdsutveckling (Leader). Det fanns tre huvudsakliga målsättningar med 
projektet. Det första var att åstadkomma en naturlig mötesplats i Rävlanda 
samhälle för boende på orten. Ett ytterligare mål var att öka kunskapen om 
ekologisk odling och biologisk mångfald utifrån målen i Agenda 2030. En tredje 
målsättning var att bidra till att minska stress och psykisk ohälsa genom att 
etablera naturbaserad rehabilitering.  
 
Förvaltningen bedömer att Rävlanda trädgård är en betydelsefull mötesplats för 
invånarna i Rävlanda. Rävlanda trädgård marknadsför också de sydöstra delarna 
av Härryda kommun som ett attraktivt besöksmål.  
 
Förvaltningen bedömer att den verksamhet som bedrivs i Rävlanda trädgård är ett 
viktigt led i att värna natur- och kulturmiljö samt att öka kunskaper kring Agenda 
2030 i praktiken. Förvaltningen bedömer även att det finns fördelar ur ett 
trygghetsperspektiv med att verksamheten i Rävlanda trädgård upprätthålls och 
utvecklas. För att trädgården fortsatt ska kunna bedrivas bedömer förvaltningen att 
trädgården behöver skötas av en trädgårdsmästare, som även ansvarar för inköp 
och ersättning av växter och trädgårdsmöbler. Kostnaden för detta bedöms uppgår 
till ca 350 tkr per år. Detta innefattar trädgårdsmästartjänst på 25 procent samt 
kostnader för drift. 
 
Mot bakgrund av ovanstående bedömer förvaltningen att fortsatt arbete med 
Rävlanda trädgård kan finansieras inom ram. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 23 januari 2023 
 Medborgarförslag om Rävlanda trädgård  

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2022 § 108 att till 
kommunstyrelsen remittera medborgarförslag om Rävlanda trädgård. 
Kommunstyrelsen fick även i uppdrag att besluta i ärendet.  
 
Förslagsställaren lyfter behovet av ekonomiskt stöd för Rävlanda trädgård och 
föreslår att kommunen hjälper till så att verksamheten kan fortsätta bedrivas.  
 
Trädgården är belägen i området Rävlanda Hed. I närområdet finns förskola, 
skola, ideella föreningar och Svenska kyrkan. Rävlanda trädgård har under fyra år 
byggts upp med medel från en EU-fond enligt en metod för lokal 
landsbygdsutveckling (Leader). Det fanns tre huvudsakliga målsättningar med 
projektet. Det första var att åstadkomma en naturlig mötesplats i Rävlanda 
samhälle för boende på orten. Ett ytterligare mål var att öka kunskapen om 
ekologisk odling och biologisk mångfald utifrån målen i Agenda 2030. En tredje 
målsättning var att bidra till att minska stress och psykisk ohälsa genom att 
etablera naturbaserad rehabilitering.  
 
Under 2020 uppfördes även ett natur- och kulturcenter i trädgården med 
finansiering av ytterligare medel från EU-fonden. Centrat är inspirerat av 
Naturvårdsverkets kriterier för Naturrum. I centrat finns illustrationer och 
informationstexter som beskriver flora och fauna i området. EU-projektet 
avslutades under våren 2022. 
 
Trädgården används av familjedaghem, förskolor och skolan i Rävlanda. I 
trädgården finns en skolträdgård och där finns möjlighet till odling både i lådor, 
på odlingslotter och i växthus. Skolan har även möjlighet att få stöd i undervisning 
utifrån målen i Agenda 2030. På raster och fritidstid används trädgården av skolan 
för lek och aktiviteter. 
 
Rävlanda biodlarförening samutnyttjar lokaler med trädgårdsföreningen och håller 
biodlarkurser. De har haft skolbarn på besök som har fått titta på och lära sig om 
bin och deras betydelse för de grödor som människor är beroende av. 
 
Från 2020 har naturbaserad arbetsträning pågått i och omkring Rävlanda 
Trädgård. Naturbaserad arbetsträning är en metod med stöd i forskning som visat 
sig framgångsrik för att få människor med stressrelaterad ohälsa tillbaka i arbete. 
Arbetet har letts av en trädgårdsmästare tillika sociolog samt en utbildad 
samtalscoach och är nu en ordinarie verksamhet i Härryda framtids regi.  
 
Under projektets gång har ytterligare samarbeten vuxit fram. Exempel på detta är 
att Hermods trädgårdsmästarstudenter från Mölnlycke har en del av sin praktiska 
undervisning förlagd till trädgården. Här lär sig studenterna att anlägga rabatter, 
bygga gärdesgårdar, anlägga permakultur och tillgänglighetsanpassade gångar.  
 
Under pandemin har trädgården fungerat som en mötesplats för promenader och 
fikastunder. Äldre över 75 är en av de grupper som oftast upplever ofrivillig 
ensamhet. Denna grupp har genom att kunna vistas i trädgården fått tillgång till 
mer umgänge med varandra och med andra som rört sig i trädgården på ett 
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naturligt sätt. Eftersom trädgården är tillgänglighetsanpassad har personal och 
brukare från de intilliggande äldreboendena kunnat använda trädgården för 
promenader och rekreation. Barnfamiljer och andra boende på orten har nyttjat 
trädgården för lek men också för kalas, bröllop och dop. Ett stort växthus finns för 
ortens föreningar eller för personer som vill ha tillgång till en möteslokal. I 
trädgården finns även ett utekök och grillplats med bänkar för besökande. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Projektet har beviljats medel från Leader (Lokalt ledd utveckling) genom EU:s 
landsbygdfond i två olika omgångar. För båda projektperioderna uppgår det totala 
bidragsbeloppet till 3,2 mnkr kronor. Inom Leader är ett villkor för projektmedel 
att mycket av arbetet i uppbyggnadsfasen sker med hjälp av ideella krafter. I 
Rävlanda trädgård har detta skett i form av insatser från Hermods handledare och 
trädgårsdsmästarelever samt med hjälp av medlemmar i trädgårdsföreningen och 
deltagare från orten. 
 
Rävlanda trädgård är anlagd på ängsmark. Aktiviteter som var kostsamma i början 
av projektet hör till projektering, anläggning och markarbeten och staket. Andra 
stora utgifter har varit inköp av träd, buskar och andra växter och perenner samt 
iordningställande av gångar för att skapa tillgänglighet. En satsning på en 
paviljong och ett växthus har också gjorts för att möjliggöra för besökare att vistas 
i trädgården i alla väder. 
 
Trädgården är nu färdigbyggd och det finns en framtagen skötselplan för att sköta 
driften. För att trädgården ska bedrivas även fortsättningsvis bedömer 
förvaltningen att trädgården behöver skötas av en trädgårdsmästare, som även 
ansvarar för inköp och ersättning av växter och trädgårdsmöbler. Efter 
konsultation av handledare på Hermods beräknas kostnaden för detta vara ca 350 
tkr per år. Detta innefattar trädgårdsmästartjänst på 25 procent samt kostnader för 
drift.  
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att Rävlanda trädgård är en betydelsefull mötesplats för 
invånarna i Rävlanda. Rävlanda trädgård marknadsför också de sydöstra delarna 
av Härryda kommun som ett attraktivt besöksmål.  
 
Förvaltningen bedömer att den verksamhet som bedrivs i Rävlanda trädgård är ett 
viktigt led i att värna natur- och kulturmiljö samt att öka kunskaper kring Agenda 
2030 i praktiken. Förvaltningen bedömer även att det finns fördelar ur ett 
trygghetsperspektiv med att verksamheten i Rävlanda trädgård upprätthålls och 
utvecklas.  
 
Mot bakgrund av ovanstående bedömer förvaltningen att fortsatt arbete med 
Rävlanda trädgård kan finansieras inom ram. 
 
 
Päivi Malmsten Annika Gry 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Signeringsunderlag

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
0736996755

 E-postadress
carlssonrosmarie@gmail.com

 Telefon
0301-44663

 Postnummer och ort
438 52 Rävlanda

 Adress
RAMMSJÖN 137

 För- och efternamn
ROS-MARIE CARLSSON

Lämna ett medborgarförslag

1. Inlämnat av

Inlämnat av

2. Ditt förslag

Rubrik på ditt förslag
Rävlanda trädgård

Beskriv förslaget
I Rävlanda har vi "Rävlanda trädgård" som ligger nära skolan, förskolor, natur slingan, ja kort sagt nära för många människor.Den 
har byggts upp med projektpengar vilka förvaltats väl och nu erbjuder en härlig miljö för alla som vill besöka den. T.ex har det 
bedrivits rehab grupper med gott resultat, odlingslotter, öppen trädgård för tips och hjälp, träffpunkt för flyktingar, lärostunder för 
barnen m.m. Nu behöver "Rävlanda trädgård" hjälp med ekonomin och då anser jag att kommunen har ett ansvar, även för 
Rävlanda, och nu hjälpa till så att man kan fortsätta bedriva denna verksamhet, som är till stor glädje för så många människor i alla 
åldrar. Så mitt förslag är att Härryda kommun tar kontakt med "Rävlanda trädgård" snarast och diskuterar vad man behöver hjälp 
med.
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