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KF § 84 Dnr 2015/00739 438 

Antagande av objektsdel, Naturvårdsplan Trollhättans Stad 

Sammanfattning 
Trollhättan Stad antog sin första naturvårdsplan 1992. År 2010 antogs en 
ny version av planen. Målsättningen med den nya naturvårdsplanen var 
att på ett mer konkret sätt koppla samman Trollhättan Stads naturvårds-
arbete med de ”gröna” miljömålen. I planen presenteras förslag på 
aktiviteter för att bevara och utveckla naturvärden och biologisk mångfald i 
kommunen. Aktiviteterna bidrar till att nå miljökvalitetsmålen och till 
Trollhättan Stads arbete med en hållbar utveckling. 
Naturvårdsplanen från 2010 består av tre delar. En bakgrundsdel, en 
aktivitetsdel och en objektsdel. Den senare utgörs av de naturområden 
som redovisades redan i den första naturvårdsplanen från 1992. Miljöför-
valtningen har på uppdrag av Miljönämnden (Beslut 2010-03-03 Mn § 5) 
genomfört en uppdatering av objektsdelen.  
Objektsdelen redovisar områden av betydelse för biologisk mångfald samt 
större landsskapsavsnitt som har potential att vara landskapsekologsikt 
värdefulla för valda naturtyper. Planen anger också riktlinjer för hur 
Trollhättans Stad bör agera om något område blir föremål för en exploate-
ring. Det nya förslaget till objektsdel ersätter den äldre versionen från 1992 
som planeringsunderlag för Trollhättans Stad när det gäller värdefull natur. 
Uppdateringen av naturvårdsplanens objektsdel ingår i projekt- och 
aktivitetslistan för Översiktsplan 2013. 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 januari 2016 att skicka ut förslaget på 
samråd. Samrådet pågick under perioden 9 februari till 8 april. En sam-
rådsredogörelse har därefter sammanställts. Inkomna synpunkter har inte 
inneburit att innehållet i objektsdelen förändrats i sak.   

Beslutsunderlag 
Ny objektsdel i Naturvårdsplan. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning och miljöförvaltningen från 
den   
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta naturvårdsplanens objektsdel. Denna 
ersätter objektsdel från 1992 som planeringsunderlag för Trollhättans Stad 
när det gäller värdefull natur.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.    
____ 
Beslutet skickas till 
Miljöförvaltningen  
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KF § 85 Dnr 2016/00251 003 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter 

Sammanfattning 
Ordningslagen ger kommunerna en möjlighet att utfärda lokala föreskrifter. 
Enligt 3 kap 8 § får kommunerna meddela föreskrifter för att upprätthålla 
den allmänna ordningen på offentlig plats. Polismyndigheten har påtalat 
att Trollhättans Stad inte har bestämmelser om camping i sina lokala 
föreskrifter, vilket man tycker är önskvärt. 
Upplysningsvis kan nämnas att inom detaljplanelagt område gäller inte 
allemansrätten.                      
För att motverka camping på andra platser än iordningsställda platser för 
detta, bör det därför i bestämmelserna tas in en bestämmelse att camping 
endast får förekomma på iordningsställda platser. Husbilscamping får 
även förekomma på särkilt anvisade platser. Bestämmelsen införs som ny 
§ 15 i föreskrifterna.                        

Beslutsunderlag 
Allmänna, lokala ordningsföreskrifter. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 2 maj 2016.                          
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige antar förslag till reviderade allmänna lokala föreskrif-
ter; enligt följande: 
(ny) § 15 
 ”Camping får endast förekomma på iordningsställda platser. (År 2016 
finns Hjulkvarn och Stennäset) 
Husbilscamping får även förekomma på särskilt anvisad plats. (År 2016 
finns Nysätra/Slussen).”     

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.                         
____ 
Beslutet skickas till 
Stadsbyggnadsförvaltningen  
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KF § 86 Dnr 2016/00292 042 

Årsredovisning 2015 Samordningsförbundet Trollhättan 
Lilla Edet och Grästorp -  

Sammanfattning 
Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 
har avlämnat årsredovisning och årsberättelse för verksamhetsåret 2015. 
Årets ekonomiska resultat uppgår till +981 (-518) tkr, vilket innebär ett 
bättre resultat jämfört med budget om +2 081 tkr. Det budgeterade 
resultatet uppgick till -1 100 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 3 492 tkr (2 
510) tkr. Trollhättans Stads bidrag år 2015 uppgick till 1 893 tkr. 
Förklaringen till budgetöverskottet är främst att planerade aktiviteter har ut-
gått eller kommit igång i mindre omfattning än planerat. 
Samordningsförbundets revisorer har tillstyrkt att årsredovisningen 
godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2015. 
I enlighet med förbundets stadgar ska förbundsmedlemmarna var för sig 
pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.                           

Beslutsunderlag 
Årsberättelse och årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet.                          

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Samord-
ningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp för 2015. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Samordningsförbundet Trollhättan, 
Lilla Edet och Grästorp ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet                            

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.         
____ 
Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet  
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KF § 87 Dnr 2016/00246 042 

Årsredovisning 2015 Kunskapsförbundet Väst 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2013 var starten för Kunskapsförbundet Väst (KFV) 
verksamhet, som en följd av att Trollhättans Stad och Vänerborgs 
kommun hade bestämt sig för att samla sina gymnasie- och vuxenutbild-
ningar i ett gemensamt kommunalförbund. 
För år 2015 redovisar KFV ett överskott på +17 417 tkr. I resultatet ligger 
ett ägartillskott på 30 396 tkr som täcker 2014 års underskott. Om 
ägartillskottet räknas bort visar utfallet ett underskott på -12 978 tkr. 
Alla verksamheter visar ett underskott och det är vuxenutbildningen som 
står för det största på -10 113 tkr. Vuxenutbildningen har inte snabbt nog 
kunnat anpassa sig till beslutad budget. När flera statsbidrag minskat 
markant och behovet av antalet platser inom grundläggande vuxenutbild-
ning ökat har det varit svårt att i motsvarande grad förändra antalet platser 
inom gymnasial yrkesutbildning. Gymnasiet redovisar ett underskott om – 
1 585 tkr. 
Det egna kapitalet uppgår den 31 december 2015 till -12 979 tkr (-30 396 
tkr). Under år 2015 har Trollhättans Stads kostnad för förbundsbidrag och 
uppdragsersättning till KFV uppgått till 286 mkr. Revisorerna tillstyrker att 
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.                            

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2015 kunskapsförbundet Väst   
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 29 april 2016.                         
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2015 för 
Kunskapsförbundet Väst. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet 
för 2015 års verksamhet.  
Yrkanden 
Dan Möllengård yrkar att direktionens presidium ej beviljas ansvarsfrihet.  
Monica Hanson, Peter Eriksson, Mats Häggner och Lasse Henriksen yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag.    
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forts kf § 87 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Dan Möllengårds yrkande dels 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2015 för 
Kunskapsförbundet Väst. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet 
för 2015 års verksamhet.                            
Jäv 
Maud Bengtsson och Sofia Lindholm anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Reservation 
Dan Möllengård, Johan Lundgren och Britt Hallgren reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Dan Möllengårds yrkande.    
____ 
Beslutet skickas till 
Kunskapsförbundet Väst  
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KF § 88 Dnr 2016/00315 042 

Årsredovisning 2015 Norra Älvsborgs Räddningstjänstför-
bund / NÄRF  

Sammanfattning 
Förbundet redovisar i bokslut 2015 ett negativt resultat om -4 793 tkr. I 
resultatet ingår jämförelsestörande post som avser uppsägningslön och 
pensionspremie för avgående förbundschef om -3 618 tkr. Exklusive 
denna post redovisar förbundet ett negativt resultat om -1 175 tkr.  
Det egna kapitalet uppgår per 2015-12-31 till +16 871 tkr (+21 664 tkr).        
Under 2015 har Trollhättan Stads kostnad för förbundsbidrag uppgått till 
31 623 tkr (42,01 %). 
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.                  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2015 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 29 april 2016.              
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2015 för Norra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet 
för 2015 års verksamhet.         

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.                  
____ 
Beslutet skickas till 
NÄRF  
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KF § 89 Dnr 2003/00362 252 

Tillägg till avtal Eidar ang kv Mars 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2015, § 95 att godkänna 
marköverlåtelseavtal där AB Eidar Trollhättans bostadsbolag förvärvar 
kvarteret Mars för bostadsbebyggelse. När avtalet skrevs pågick detalj-
planeändring och enligt avtalets paragraf 2.8 ska Eidar betala för den 
byggrätt som detaljplanen medger. 
Förslag till tillägg har nu upprättats där lydelsen av paragraf 2.8 ändras så 
att Eidar ska betala för den byggrätt som det söks bygglov för. Detta sätt 
att bestämma köpeskilling för mark har också tillämpats vid andra 
marköverlåtelseavtal upprättade efter Eidars ursprungliga avtal, t ex vid 
marköverlåtelse vid Gulsparven/Viggen och i Kronogården.                           

Beslutsunderlag 
Marköverlåtelseavtal ang kv Mars. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 27 april 2016.                          
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner ändring av paragraf 2.8 i tillägg till 
marköverlåtelseavtal avseende kvarteret Mars mellan Trollhättans Stad 
och AB Eidar Trollhättans bostadsbolag daterat den 22 juni 2015 och den 
2 juli 2105.      

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.    

Protokollsanteckning 
Peter Eriksson och Maria Nilsson lägger följande anteckning till protokollet: 
”Vi anser att detta avtal är bra för att öka incitamenten för byggande av 
bostäder i Trollhättan. Samma princip skall framöver gälla alla aktörer som 
avser bygga flerfamiljshus på mark som överlåts av Trollhättans kommun.”     
____ 
Beslutet skickas till 
Kontoret för Tillväxt och utveckling  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 90 Dnr 2016/00260 050 

Marköverlåtelseavtal med Eidar om kvarteret Fönsterlisten 
Upphärad 

Sammanfattning 
Kvarteret Fönsterlisten är beläget i Upphärad utmed Kärrbergsvägen och 
är detaljplanelagt sedan 1976. 
AB Eidar äger sedan tidigare bostäder i kvarteret och har under år 2015 
framfört intresse om att förvärva den mark som återstår i kvarteret 
Fönsterlisten och bebygga den med 12 markbostäder. 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtalet med AB Eidar 
Trollhättans Bostadsbolag gällande ett område av kvarteret Fönsterlisten 
och att fastställa markpriset till 316 250 kronor.                          

Beslutsunderlag 
Marköverlåtelseavtal. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 22 april 2016.    
Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna marköverlåtelseavtalet med AB 
Eidar Trollhättans Bostadsbolag gällande ett område av kvarteret Fönster-
listen och att fastställa markpriset till 316 250 kr.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.    
____ 
Beslutet skickas till 
Kontoret för Tillväxt och utveckling  
  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 91 Dnr 2016/00259 050 

Marköverlåtelseavtal med Eidar om kvarteret Gulsparven 
utmed Tunhemsvägen 

Sammanfattning 
Kvarteret Gulsparven är beläget i Dannebacken utmed Tunhemsvägen 
och ny detaljplan har antagits av Byggnads- och trafiknämnden i februari 
2016. Planen har ännu inte vunnit laga kraft. 
AB Eidar äger sedan tidigare bostäder i kvarteret och har under år 2015 
påbörjat rivning av befintliga bostäder. Den nya planen fastställer att 
bostadskvarteret utökas och att vissa delar får en högre byggrätt. Genom 
marköverlåtelseavtal förvärvar AB Eidar den nya kvartersmarken. Inom 
fastigheten möjliggörs totalt ca 140 nya bostäder i varierande storlekar. 
Avtalet reglerar kompensationsåtgärder som behövs eftersom allmän plats 
berörs och minskas genom detaljplanen.                         

Beslutsunderlag 
 Marköverlåtelseavtal. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den      
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna marköverlåtelseavtal med AB 
Eidar Trollhättans bostadsbolag gällande ett område av Dannebacken 1:1 
och att fastställa markpriset till 2 312 000 kr.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.    
____ 
Beslutet skickas till 
Kontoret för Tillväxt och utveckling 
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 92 Dnr 2015/00390 291 

Projektering och upphandling ombyggnation Sylteskolan 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har givit Tomt AB i uppdrag att utföra lokalplanering för 
Sylteskolan inkluderat fritidsgård, bibliotek samt idrottshall utifrån alternati-
vet nybyggnation.  
Lokalplanering har nu utförts och en ny preliminär kostnadsberäkning har 
tagits fram vilken innebär en total hyreskostnad på 26,2 mkr/år (UTB 21,6 
mkr och KFF 4,6 mkr. Nuvarande anslag för motsvarande verksamheter är 
6,9 vilket innebär en hyresökning om ca 16,0 mkr för Utbildningsförvalt-
ningen och ca 3,3 mkr för Kultur och fritidsförvaltningen. 
Projektet är tänkt att drivas som projektpartnering vilket är en vanlig 
entreprenadform för komplexa och tidsutsträckta projekt. Trollhättans Tomt 
AB önskar involvera entreprenören i ett tidigt skeda för att på så sätt nyttja 
entrenörens kunskap och erferenhet för att öka kvaliteten i prognos och 
kostnadsstyrning men också för att öka projektgruppens tekniska kompe-
tens. 
Projektet kommer att etappindelas under tiden 2017 – 2022. Större 
rivningsarbeten förläggs till lov. 
Lokalplaneringen har genomförts med betoning på stor delaktighet från 
verksamheterna samt fackliga organisationer.                    

Beslutsunderlag 
Lokalplanering rapport 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 26 april 2016                         
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling får ske.            

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.                           
____ 
Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
Lokalstrategen  
Ekonomikontoret 

 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 93 Dnr 2015/00500 291 

Igångsättning förskola i Hälltorp Mioäpplet 1 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade 2015-09-09 (§ 202) 
respektive 2015-09-21 (§ 120) att godkänna lokalprogrammet för projekt 
förskola/ skola Hälltorp Mioäpplet 1samt att genomföra projektering och 
anbudsförfrågan. Den nya flexibla förskolan/skolan ska inrymma 120-150 
barn/elever. Byggnaden planeras i två plan med certifiering Miljöklass 
Silver samt uppförd som träbyggnad. 
Jämfört med lokalplaneringen har BRA ytan i projekteringsfasen ökat från 
2 000 kvm till 2 162 kvm främst beroende på ökade ytor för 
musik/slöjd/bild och idrott. 
Projektet har nu varit ute på anbud och en ny beräknad hyreskostnad har 
tagits fram. Den nya kostnadsberäkningen som ligger på drygt 3,8 mkr/år 
ligger drygt 300 tkr under tidigare beräkning som gjordes i lokalplane-
ringen. 
I gällande Mål- och resursplan finns objektet upptaget med 2,6 mkr 2017 
och 4,0 mkr 2018. 
Tidplan för projektet vid positivt beslut om byggstart är produktion t.o.m. 
augusti 2017 och inflyttning av verksamhet i september 2017                           

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 27 april 2016.                          

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart för projektet 
förskola/skola i Hälltorp Mioäpplet 1.            

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.                            
____ 
Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
Lokalstrategen 
Ekonomikontoret  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 94 Dnr 2016/00162 102 

Valärenden 

Sammanfattning 
Abshir Anbasche (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i Utbildnings-
nämnden.     

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns. 
Till ny ersättare i Utbildningsnämnden utses: 
Patrik Byström (M)    
____ 
Beslutet skickas till 
Patrik Byström 
Utbildningsnämnden  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 95 Dnr 2016/00081 730 

Rapport till kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 
2016 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har lämnat en rapport om bifallna ej verkställda 
biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till 
funktionshindrade.    

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens beslut den 27 april 2016, § 30.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten läggs till handlingarna.    
____ 
Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 96 Dnr 2016/00005 009 

Inkomna motioner  

Sammanfattning 
dnr 2016/421 
Angelica Lundgren Bielinski (M) och Maria Nilsson (KD). Motion om rätt till 
amning i det offentliga rummet. 
dnr 2016/429 
Sofia Lindholm (C). Motion om mikroplaster.      

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.    
____ 
  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 97 Dnr 2016/00308 009 

Svar på fråga: Panamaskandalen inte bra för Trollhättans 
framtid, var går er etiska och moraliska gräns för föränd-
ring? 

Sammanfattning 
Dan Möllengård ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande Paul 
Åkerlund om Panamaskandalen. 
Kommunstyrelsens ordförande svarar muntligt på frågan i kommunfull-
mäktige.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.    
____ 
  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 98 Dnr 2016/00375 009 

Svar på fråga Rörande personalpolicyn som verktyg för 
förbättrad integration 

Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Paul Åkerlund om personalpolicyn som verktyg för förbättrad integration. 
Kommunstyrelsens ordförande svarar muntligt på frågan i kommunfull-
mäktige.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.    
____  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 99 Dnr 2016/00371 009 

Svar på interpellation om bemanning på äldreboende 
nattetid 

Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson ställer en interpellation till Omsorgsnämndens 
ordförande angående bemanning av äldreboenden nattetid.  
I interpellationen ställs följande frågor:  

- Vilka konsekvenser får de skärpta reglerna i Socialtjänstförordningen på 
de särskilda boendena i Trollhättan, 

- Hur ser nyckeltalen ut för bemanningen nattetid i Trollhättan i jämförelse 
med rikssnittet för landets övriga kommuner, 

- Hur ser bemanningen i nuläget ut nattetid på våra boenden 
- Är den nuvarande bemanningen tillräcklig för att säkerställa en bra 

arbetsmiljö för personalen och en trygg boendemiljö för våra äldre.  
Omsorgsnämndens ordförande Ann-Christine Holgersson har lämnat ett 
skriftligt svar på interpellationen, vilket hon redogör för i kommunfullmäk-
tige.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna.    
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 100 Dnr 2016/00374 009 

Svar på interpellation om verksamma medel för integration 
i Trollhättan 

Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson ställer en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande angående medel för integration i Trollhättan. I interpellationen 
ställs följande frågor:   
På vilket sätt avser Trollhättans Stad påverka regeringen till att lägga fram 
förslag om ev. möjliga ändringar i de regelverk som idag säkerställer fri 
bosättning? 
På vilket sätt anser kommunalrådet att goda pizzor medverkar till bättre 
integration på just Kronogården? 
Om kommunalrådet instämmer i statsministerns uttalande – vilka verk-
samma verktyg förfogar staden över för att säkerställa ett sådant uppträ-
dande bland företrädare för staden? 
Vilka fler åtgärder anser kommunalrådet det finns anledning att aktualisera 
i staden för att förbättra arbetet med integration och respekt för de i 
grundlagen och i riksdagen uttryckta grundläggande värderingar som 
senast statsministern givit uttryck för? 
Kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund har lämnat ett skriftligt svar 
på interpellationen, vilket han redogör för i kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna.    
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 101 Dnr 2016/00382 009 

Svar på interpellation I samband med Drottningtorgets 
ombyggnad vill Sverigedemokraterna att träden i allén 
sparas i sin helhet 

Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande ang allén vid Drottningtorget. I interpellationen ställs följande 
frågor: 
1. Hur ställer du dig Paul Åkerlund till att bevara hela allén?   
2. Finns det planer på att ta bort hela eller delar av allén? 
Kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund har lämnat ett skriftligt svar 
på interpellationen, vilket han redogör för i kommunfullmäktige.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna .   
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 102 Dnr 2016/00384 009 

Svar på interpellation Efter turbulensen med Nordea Bank 
och deras Panamaaffärer 

Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Med anledning av turbulensen kring Nordea bank och deras 
"Panamaaffärer":   
1. Kommer Trollhättans Stad att lämna Nordea bank?  
2. Utreds frågan inom Trollhättans Stad om svaret är nej på fråga 1? 
Kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund har lämnat ett skriftligt svar 
på interpellationen, vilket han redogör för i kommunfullmäktige.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna .   
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 103 Dnr 2016/00385 009 

Svar på interpellation Nu när Drottningtorget ska byggas 
om så uppstår några frågor om fontänen på torget kallad 
Trollkällan 

Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande angående fontänen på torget kallad "Trollkällan". I interpella-
tionen ställs följande frågor: 
1. Kommer denna fontän att finnas kvar på Drottningtorget?   
2. Om inte - Kommer den att placeras i en annan park eller plats i Troll-
hättan?  
3. Kan kommunalrådet lova att fontänen i vart fall inte skrotas? 
Kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund har lämnat ett skriftligt svar 
på interpellationen, vilket han redogör för i kommunfullmäktige.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna .   
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 104 Dnr 2016/00386 009 

Svar på interpellation om Trollhättans värdegrund/policy 

Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) har inlämnat en interpellation ställd till kommun-
styrelsens ordförande Paul Åkerlund angående "Trollhättans värdegrund". 
I interpellationen ställs följande frågor: 
Är det förenligt med Trollhättans värdegrund eller policy: 
1. Att rösta på Sverigedemokraterna? 
2. Att engagera sig politiskt i Sverigedemokraterna? 
3. Att vara anställd av Trollhättans stad och samtidigt vara politiskt aktiv i 
Sverigedemokraterna? 
4. Vi Sverigedemokrater tycker att det är en självklarhet att man ska få 
engagera sig i vilket parti man vill, men då vi har ett problem bland våra 
medlemmar som vill engagera sig men inte vågar Då de tror att "då blir jag 
av med jobbet så det vågar jag inte" Detta är inte bra för demokratin så 
denna situation kan vi inte ha fortsättningsvis. Kan du ge klartecken på att 
man kan vara aktiv inom Sverigedemokraterna och samtidigt få behålla sin 
anställning i Trollhättan Stad? 
Kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund har lämnat ett skriftligt svar 
på interpellationen, vilket han redogör för i kommunfullmäktige.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna .   
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 105 Dnr 2015/00380 009 

Beslut med anledning av motion Förbättrad motionshan-
tering 

Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion om 
”förbättrad motionshantering”. I motionen påtalas att många motioner med 
liknande innehåll och förslag lämnas in till kommunfullmäktige. Motionens 
förslag är att man inleder en lättare möjlighet (trots nya system) för alla att 
söka information om motioner från samtliga partier. 
Alla inlämnade motioner finns registrerade i Trollhättan Stads ärendehan-
teringssystem Ciceron. Ciceron nås från Trollhättans Stads hemsida – 
Kommun och politik – Diarium och arkiv – Diarium och postlistor – 
Ärendehanteringssystem Ciceron Webb. Här kan man själv söka fram 
information om motioner. Begränsningen är att det vid byte till detta 
system, som skedde i april 2015, inte gick att lägga ut konverterad 
information från tidigare system. Sökmöjligheten från webben går alltså 
från april 2015 och framåt. Vill man ha information från längre tillbaka får 
man kontakta personal på stadskansliet som kan ta fram all tillgänglig 
information om motioner. Stadskansliet står ofta till tjänst med just den 
typen av information. 
Kommunstyrelsens förvaltning anser inte att det finns behov att bygga 
särskilda sökmöjligheter för en typ av ärende, då all information redan idag 
finns tillgänglig på stadens hemsida eller via stadens förvaltning. Förvalt-
ningen anser därmed att motionen ska anses behandlad.                         

Beslutsunderlag 
Motion från Dan Möllengård (-). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 26 januari 2016.                            
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses 
behandlad.  

Yrkanden 
 
Dan Möllengård och Lasse Henriksen yrkar bifall till motionen. 
 
Fahimeh Nordborg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.     



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Forts kf § 105 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Dan Möllengårds och Lasse 
Henriksens yrkande dels kommunstyrelsens förslag och finner att kom-
munfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.    

Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 
röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag.  Den som röstar nej bifaller 
Dan Möllengårds och Lasse Henriksens  yrkande.  
Se bilaga. 
Omröstningen utfaller med 51 ja-röster, 7 nejröster (3 frånvarande). 
Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens 
förslag.      

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses behandlad.                            

Reservation 
Lasse Henriksen, Bert-Ove Bonta, Thomas Hamberger, Thomas Valeklint, 
Dan Möllengård, Johan Lundgren och Britt Hallgren reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Dan Möllengårds och Lasse Henriksens yrkande.    
____ 
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 106 Dnr 2016/00189 009 

Beslut med anledning av motion Förbättrad motionshan-
tering  

Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion om 
”förbättrad motionshantering”. I motionen påtalas att många motioner med 
liknande innehåll och förslag lämnas in till kommunfullmäktige. Motionens 
förslag är att  
man i ett tidigt skede kollar av om liknande eller samma förslag är lagda, 
då får tidigare utredning följa förslaget för ge ett vidgat perspektiv. Att man 
i tjänstemanna yrkandena tar upp tidigare infallsvinklar och svar som 
komplement till aktuellt svar. 
man lättare visar på vilka förslag som är lagda typ modell Umeå där det 
finns en motionsbank på hemsidan. Man ser över om man lätt tillgängli-
gare kan se på, tidigare lagda motioner för politiker. 
Enligt kommunallagen ska alla ärenden till kommunfullmäktige beredas. 
Motioner bereds i berörd förvaltning och nämnd och passerar därefter via 
kommunstyrelsen tillbaka till kommunfullmäktige. Beredningen är ofta lång 
och omfattande. En grundlig beredning av motioner är en viktig del av det 
demokratiska systemet.  
Som motionären påtalar är det många motioner som upprepas. An-
ledningarna till det kan vara flera, frågan har uppmärksammats i staden 
och kommunstyrelsen har informerat nämnderna om att motioner som 
nyligen behandlats, inte ska bli föremål för en lika omfattande utredning 
som för den tidigare motionen om denna utredning fortfarande är relevant 
och kan utgöra underlag för motionsbehandlingen. Motionens första 
förslag föreslås med hänvisning till detta, anses som behandlat. 
När det gäller motionens andra förslag är detta i princip identiskt med 
motion om förbättrad motionshantering, (dnr 2015/380). Därför hänvisas till 
skrivelse till denna motion. Den modell som Umeå har anser vi inte är 
tillämplig. Umeå lägger ut skannade dokument, som inte är tillgängliga, 
vilket vi i Trollhättan strävar efter att komma bort ifrån.             

Beslutsunderlag 
Motion från Dan Möllengård (-). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 18 april 2016 
avseende motioner dnr 2015/00380 och dnr 2016/00189.                          



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Forts kf § 106 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att motionens första förslag ska anses 
behandlad.      
Kommunfullmäktige beslutar att motionens andra förslag ska avslås.   

Yrkanden 
 
Dan Möllengård och Lasse Henriksen yrkar bifall till motionen. 
 
Fahimeh Nordborg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Dan Möllengårds och och Lasse 
Henriksens yrkande, dels kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionens första förslag ska anses 
behandlad.      
Kommunfullmäktige beslutar att motionens andra förslag ska avslås.          

Reservation 
Lasse Henriksen, Bert-Ove Bonta, Thomas Hamberger, Thomas Valeklint, 
Dan Möllengård, Johan Lundgren och Britt Hallgren reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Dan Möllengårds och Lasse Henriksens yrkande.    
____ 
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 107 Dnr 2015/00537 009 

Beslut med anledning av motion Kompassen utanför Oden 
ska nyttjas som debattplats för politiker där allmänheten 
inkluderas 

Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion med 
förslag om att "Kompassen" utanför Oden ska nyttjas som debattplats för 
politiker där allmänheten inkluderas. Motionären tycker att en representant 
från samtliga partier i kommunfullmäktige samlas på Kompassen och har 
en debatt där vi inkluderar invånarna som får delta i debatten. 
Kompassen är en allmän plats. Den som önskar hålla ett möte av något 
slag får vända sig till polisen för att få tillstånd att göra det. De politiska 
partierna använder ofta platsen för att lämna information om sin politik och 
sitt parti. Det står varje parti fritt att även anordna debatter av olika slag, 
om man så önskar. Att arrangera den typen av debatter är någonting som 
tillhör partiarbetet och är inte kommunens ansvar. Kommunstyrelsens 
förvaltning föreslår därför att motionen avslås.                        

Beslutsunderlag 
Motion från Lasse Henriksen (SD) 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 15 april 2016.                          

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.     
Yrkanden 
Lasse Henriksen yrkar bifall till motionen. 
Monica Hanson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.     

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Lasse Henriksens yrkande, dels 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag    

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.                            



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Forts kf § 107 

Reservation 
Lasse Henriksen, Bert-Ove Bonta, Thomas Hamberger och Thomas 
Valeklint, reserverar sig mot beslutet till förmån för Lasse Henriksens 
yrkande.    
____ 
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 108 Dnr 2015/00538 009 

Beslut med anledning av motion Alla människor ska 
behandlas lika och alla problem med tillgänglighet ska 
åtgärdas omedelbart 

Sammanfattning 
Lasse Henriksen, (SD), menar i motion att det finns brister i tillgänglig-
heten i kommunen och att Trollhättans Stad måste prioritera dessa frågor 
och arbeta för att tillgängliggöra kommunen för personer med rörelsened-
sättande funktionsnedsättningar. I motionen yrkas att ”Alla människor ska 
behandlas lika och att alla problem med tillgängighet ska åtgärdas 
omedelbart.”  
Trollhättans Stad arbetar efter den antagna Handikapplanen som säger: ”I 
Trollhättans kommun ska alla invånare kunna uppnå samma grad av 
delaktighet och jämlikhet att kunna ta del av stadens utbud. Alla invånare 
ska ha goda förutsättningar att leva ett värdigt liv.”  
Vid ny- och ombyggnation arbetar Stadsbyggnadsförvaltningen med 
tillgänglighet i planarbete, lovgivning och tillsynsprocesser i samarbete 
med Agenda 22- samordnaren. Kommunen kan inte påverka befintliga 
verksamhetslokaler som  inte är kommunens egna. Agenda 22- samord-
naren arbetar inom kommunstyrelsen förvaltning med koordinering av 
avlägsnandet av enkelt avhjälpta hinder samt bistår även förvaltningar och 
bolag med expertis vid ny- och ombyggnad. ”Enkelt avhjälpta hinder” är 
hinder för personer med funktionsnedsättning som ej är orimliga att 
åtgärda med hänsyn till de praktiska och ekonomiska konsekvenserna, i 
lokaler och platser dit allmänheten har tillträde. 
Kommunstyrelsens förvaltning delar motionärens synpunkt att kommunen 
inte är fullt tillgänglig. Sedan 2005 har Staden därför arbetat aktivt med 
tillgänglighetsfrågor och sedan 2008 avsätts årligen medel till att bygga 
bort Enkelt avhjälpta hinder i Stadens verksamheter samt på publika 
platser. 
I Stadens egna verksamhetslokaler är näst intill alla enkelt avhjälpta hinder 
Steg 1 borttagna, så det går att ta sig in i verksamheterna och kunna bli 
bemött av personal, samt i över 50 % av dessa verksamhetslokaler är alla 
enkelt avhjälpta hinder avlägsnade. 
Det tar både tid att identifiera och skapa resurser för att avhjälpa hinder för 
personer med funktionsnedsättningar. Trollhättan Stad är på god väg 
genom det arbete som utförs i enlighet med antagen Handikapplan.   



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Forts kf § 108 

Beslutsunderlag 
Motion från Lasse Henriksen (SD). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 25 april 2016.                          
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till 
skrivelse daterad den 25 april 2016. 
Yrkanden 
Lasse Henriksen yrkar bifall till motionen.  
Mikael Lundvall yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.    

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Lasse Henriksens yrkande, dels 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag    

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning skrivelse 
daterad den 25 april 2016.   

Reservation 
Lasse Henriksen, Bert-Ove Bonta, Thomas Hamberger och Thomas 
Valeklint, reserverar sig mot beslutet till förmån för Lasse Henriksens 
yrkande.    
____ 
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 109 Dnr 2015/00539 009 

Beslut med anledning av motion Alla partier ska ha en 
representant i Valberedningen 

Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion med 
förslag om att alla partier ska ha en representant i valberedningen. 
Det finns inget beredningstvång för valärenden till kommunfullmäktige och 
således ingen reglering när det gäller valberedningar. Kommunfullmäktige 
kan av praktiska skäl utse en valberedning om man så önskar och kan fritt 
bestämma sammansättningen av beredningen. Bestämmelser om 
valberedningen tas i så fall in i kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 I arbetsordning för kommunfullmäktige i Trollhättan, § 36, stadgas bl.a. att 
kommunfullmäktige på det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige 
ska välja en valberedning för den löpande mandatperioden samt att 
valberedningen ska bestå av sju ledamöter och lika många ersättare. 
Gällande arbetsordning är antagen av kommunfullmäktige i mars 2015. 
Enligt praxis bestäms sammansättningen för valberedningen på samma 
sätt som för nämnder och styrelse, vilket ger en fördelning utifrån partier-
nas antal mandat och utifrån vilka konstellationer man valt att samarbeta i. 
Undertecknade ser inga skäl till att förändra det arbetssättet.   

Beslutsunderlag 
Motion från Lasse Henriksen (SD). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 6 april 2016.   
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås. 

Yrkanden 
Lasse Henriksen yrkar bifall till motionen. 
Paul Åkerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.     

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till motionen dels bifall till 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.    



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Forts kf § 109 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.   

Reservation 
Lasse Henriksen, Bert-Ove Bonta, Thomas Hamberger och Thomas 
Valeklint, reserverar sig mot beslutet till förmån för Lasse Henriksens 
yrkande.    
____ 
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 110 Dnr 2015/00688 009 

Beslut med anledning av motion om Pridefestival i Trollhät-
tan en inkluderande framtidsstad 

Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion 
med förslag att Trollhättan ska arrangera ett Pridearrangemang 2016 samt 
att staden undersöker möjligheten att samordna detta arrangemang med 
Fallens Dagar.  
Kontoret Tillväxt och utveckling har i samråd med Kultur- och fritidsnämn-
den tagit fram ett yttrande över motionen.  
Trollhättans Stad tar inkluderingsarbete och arbetet med de Mänskliga 
Rättigheterna mycket seriöst. HBTQ- personers rättigheter ska vara lika 
givna som alla andras. Att ordna en festival är dock inte det enda sättet, ej 
heller räcker det med en festival för att skapa en tolerant och tillåtande 
kultur. En Pridefestival är i det arbetet en insats av flera. Förvaltningarna 
anser att frivilligsektorn är de som bör stå som arrangörer och drivkraft 
bakom en Pridefestival. Att Pride drivs av frivilliga och ideella krafter är det 
gängse förfaringssättet för arrangerandet av Pridefestivaler och är troligen 
en betydande del i förklaringen till många Pridearrangemangs framgång. 
Kultur- och fritidsförvaltningen och stadens övriga verksamheter bidrar 
bäst genom att stötta arbetet med det man är bra på. 
Förvaltningarna förordar inte ett Pridearrangemang i samband med 
Fallens Dagar. Pride är sitt eget varumärke och sitt speciella arrangemang 
och det samma kan sägas om Fallens dagar. Att försöka samköra dem 
skulle leda till att en av dem drunknar (Pride) och blir osynligt i den andra 
(Fallens Dagar).                         

Beslutsunderlag 
Motion från Rita Paulsson Svensson (L). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 28 april 2016. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 27 april 2016, §                      
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås.    

Yrkanden 
Rita Paulsson Svensson yrkar bifall till motionen. 
Tobias Sandberg, Monica Hanson och Maria Nilsson yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.     



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Forts kf § 110 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Rita Paulsson Svenssons yrkande, 
dels kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.     

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.                            

Reservation 
Rita Paulsson Svensson reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande.    
____ 
  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 111 Dnr 2016/00126 009 

Beslut med anledning av motion Nolltolerans mot kvinno-
våld 

Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) har inlämnat en motion till kommunfullmäktige med för-
slag om att införa mål för nolltolerans mot kvinnovåld i Trollhättans Stad. 
Motionären beskriver en bakgrund där uppklarningsfrekvensen gällande 
kvinnomisshandel inomhus av en bekant gärningsman endast är cirka 20 
procent. Siffror som under åren 2008 – 2012 har sjunkit. Mot bakgrund av 
den låga uppklarningsgraden för denna typ av brott föreslår motionären att 
det införs mål för nolltolerans mot kvinnovåld i Trollhättans Stad. 
Kommunstyrelsens förvaltning, kontoret Tillväxt och utveckling samt 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har lämnat ett yttrande över 
motionen. I yttrandet beskrivs det arbete som görs i Trollhättan idag. För 
att komma till rätta med våld i nära relationer krävs ett omfattande och 
samordnat arbete på många fronter; både inom skola, socialtjänst, 
fritidssektor, polisväsende, hälso- och sjukvård, frivilligorganisationer m fl. 
Inom Trollhättan har detta arbete bedrivits under flera år och är ständigt 
under utveckling   

Beslutsunderlag 
Motion från Dan Möllengård (-). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 17 mars 2016.   
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
behandlad. 

Yrkanden 
Dan Möllengård och Lasse Henriksen yrkar bifall till motionen. 
Esther O´hara, Monica Hanson, Fahimeh Nordborg och Sofia Lindholm 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.     

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Dan Möllengårds och Lasse 
Henriksens yrkande, dels kommunstyrelsens förslag och finner att kom-
munfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.    



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-05-30 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Forts kf § 111 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses behandlad.   

Resevation 
Lasse Henriksen, Bert-Ove Bonta, Thomas Hamberger, Thomas Valeklint, 
Dan Möllengård, Johan Lundgren och Britt Hallgren reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Dan Möllengårds och Lasse Henriksen yrkande.    
____ 
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