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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Olov Säfström (S), Ordförande 
*Mousa Younis (M) 
Viveca Dalhammar (S), 2:e vice ordförande 
Paul Åkerlund (S) 
Monica Hanson (S) 
Jonas Nilsson (S) 
*Anders Rapp (S) 
Mats Wiking (S) 
*Jeanette Olausson (S) kl 17.30-18.30 
Maud Bengtsson (S) 
Mussa Selim (S) 
Margreth Johnsson (S) 
Mikael Lundvall (S) 
*Peter Andersson 
Tony Georgiou (S) 
*Erika Wiking 
Sven-Åke Strandlind (S) 
Ann-Christine Tornebjer Torslid (S) 
Bengt Karlsson (S) 
Patricia Valeria - Labrana (S) 
Per Wennberg (S) § 112-118, kl 17.30-19.30 
*Jorge Pereira (S), § 119-128, kl 19.30-19.50 
*Stenåke Kjell (S) 
Simon Jonsson (S 
*Solveig Ullholm (S) 
Tallat Abdel Mallak (S) 
Carina Lorentzon (S) 
Lars-Gunnar Andersson (S) 
Lisa Thornadtsson (S) 
Hilkka Andersson (S) 
Fahimeh Nordborg (V) 
Eva Sandberg (V) 
*Salima Daidan 
Mattias Foldemark (V) 
Peter Eriksson (M) 
Remigiusz Bielinski (M) 
Jennie Bergius (M) 
Marie-Louise Coon (M) 
Sari Samuelsson (M) 
Michael Meijer (M) 
Lars Muregård (M) 
Angelica Lundgren Bielinski (M) 
Ulf Rörstad (M) 
Cecilia Gustafsson (M) 
Håkan Deleskog (KD) 
Maria Nilsson (KD) 
Kent Almkvist (C) 
Mats Häggner (C) 
Sofia Lindholm (C) 
Jens Jönsson (MP) 
Esther O´Hara (MP) 
*Maj-Britt Elmvik (-) 
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Johan Lundgren (-) 
Britt Hallgren (-) 
-   (L) 
*Marie Kide 
-  (MP) 
Sonny Larsson (SD) 
*Kim Henriksen 
Lasse Henriksen (SD) 
Bert-Ove Bonta (SD) 
Thomas Hamberger (SD) 
Thomas Valeklint (-) 

Närvarande, ej 
tjänstgörande ersättare 

Jeanette Olausson (S) 
Annelie Fredriksson (S) 
Alexander Myllyharju (S) 
Marie Gunnarsson (S) 
Sven Åke Möll (S) 
Alicja Zawadzka Przychodzen (S) 
Sune Svensson (S) 
Hans Hoffman (M) 
Theodor Ahrenberg (M) 
Ingrid Almén (M) 
Bengt Johansen (V) 
Bedros Cicek (KD) 
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KF § 112 Dnr 2016/00072 042 

Budgetuppföljning april 2016  

Sammanfattning 
Ekonomikontoret har sammanställt en budgetuppföljning per april 
månad samt en prognos för helåret 2016. Nämnderna befarar sam-
manlagt ett underskott om -21,4 mkr. De största underskotten har 
Arbetsmarknads och socialnämnden -19,0 mkr och kommunstyrelsen -
7,2 mkr. För Arbetsmarknads- och socialnämnden svarar stigande 
kostnader för institutionsplaceringar för den större delen av underskot-
tet. För kommunstyrelsen är det redan beslutad ökning av bidraget till 
Kunskapsförbundet Väst.  
Verksamhetens nettokostnader ökar enligt sammanställda prognoser 
med 5,9 % till 3 155,6 mkr. Det är 12,0 mkr lägre än budget. Resultatet 
blir enligt sammanställningen 36,0 mkr, vilket är 21,3 mkr bättre än 
budget   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 31 maj 2016. 
Nämndernas budgetrapport april 2016.   
Kommunstyrelsens förslag 2016-06-08 § 141 
Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen tilläggsanslag med 7,5 
mkr för frivilliga skolformer. Anslaget täcks ur särskilda åtgärder/tillfälligt 
stöd med anledning av flyktingsituationen. 
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens och nämndernas 
rapporter. 
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag. 
  ____  
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-06-20 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 113 Dnr 2016/00400 045 

Renovering av inomhusbassäng Älvhögsborg - ökat 
driftbidrag 

Sammanfattning 
KB Älvhögsborg hemställer i skrivelse till Trollhättans Stad om beslut 
om ny- och ombyggnation av bad- och simhallen på Arena Älvhögs-
borg.  En garanterad utökad uppdragsersättning om ca 4,5 mkr/år 
begärs för att finansiera investeringens årliga driftkostnad.  KB Älv-
högsborg begär också att Trollhättans Stad står som garant för de av 
långivaren erforderliga kraven på säkerhet som ställs avseende investe-
ringen. 
I samband med upphandlingen och beslut avseende NIF-hallen togs 
även beslut om projektering av inomhusbadets renoverings- och ut-
vecklingsbehov. Likt de flesta liknade anläggningar i Sveriges kom-
muner har Arena Älvhögsborgs bad- och simhall ett akut behov av 
renovering. KB Älvhögsborg anser att det löpande underhåll som sker 
idag inte är hållbart på sikt och ett mer omfattande grepp behöver tas 
kring bad- och simhallsdelen samt dess utveckling. 
Ny- och ombyggnationen kommer att omfatta ombyggnad av simhallen, 
omklädningsrummen och familjebadet samt tillbyggnad av multibassäng 
och om- och tillbyggnad av terapibad & relaxavdelning. 
Förslag om finansiering av utökad uppdragsersättning beräknas före-
läggas kommunfullmäktige under hösten 2016. Byggstart beräknas ske 
under våren 2017 och färdigställande är beräknat till årsskiftet 
2017/2018. Helårseffekt på utökad uppdragsersättning beräknas uppstå 
fr.o.m. år 2018. 
Investeringen är beräknad till 75,0 mkr, varav inventarier 3,0 mkr. Den 
årliga kostnaden beräknas till 6,0 mkr och intäkterna beräknas till 1,6 
mkr. Det betyder en preliminärt beräknad nettokostnad om 4,4 mkr för 
ny- och ombyggnation av bad- och simhallen.                           
Beslutsunderlag 
Skrivelse från KB Älvhögsborg.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 13 maj 2016.                      
Kommunstyrelsens förslag 2016-06-08 § 142 
Kommunfullmäktige beslutar om ny- och ombyggnation av Älvhögs-
borgs bad- och simhall. 
Kommunfullmäktige beslutar att garantera utökad uppdragsersättning 
fr.o.m. år 2017 för finansiering av ny- och  
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Forts kf 113 
ombyggnation av bad- och simhall under förutsättning av beslut i 
MRP/Budget 2017. 
Kommunfullmäktige beslutar att slutlig uppdragsersättning fastställs av 
kommunfullmäktige i samband med utvärdering och acceptans av 
inkomna anbud i samband med färdigställandet av projekteringen. 
Kommunfullmäktige beslutar att stå som garant för de av långivaren 
erforderliga kraven på säkerhet avseende nybyggnation av gymnas-
tikhall.       
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag. 
____                            
Beslutet skickas till 
KB Älvhögsborg 
Ekonomikontoret  
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KF § 114 Dnr 2016/00389 042 

Årsredovisning och revisionsrapport Fyrbodals kom-
munalförbund verksamhetsåret 2015 

Sammanfattning 
Fyrbodals Kommunalförbund har översänt verksamhetsberättelse med 
årsredovisning jämte revisionsberättelse och revisionens PM för 2015. 
Omsättningen uppgick till 34,6 mkr (32,1 mkr). Basverksamheten 
omsätter 7,7 mkr (7,2 mkr), projekt och övrig verksamhet 26,9 mkr (24,9 
mkr). 
Kommunalförbundet har under året varit en fortsatt naturlig arena för att 
hantera gemensamma åtgärder och projekt. 
Basfinansieringen från medlemskommunerna uppgår till 26 kr/invånare. 
Trollhättan har erlagt 1 470 tkr i medlemsavgift. Basfinansieringen från 
kommunerna är drygt 6 mkr. Resterande intäkter är kopplade till pro-
jekten och kommer i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga 
program, Västra Götalandsregionen, staten och medlemskommunerna. 
I tillväxtprogrammet har Trollhättan bidragit med 1 942 tkr. Årets resultat 
uppgår till -602 tkr (-134 tkr), varav basverksamheten -678 tkr (-138 tkr), 
projektverksamheten +76 tkr (+4 tkr) och övrig verksamhet 0 tkr (0 tkr). 
Eget kapital uppgår till +3 193 tkr (+4 295 tkr). 
Revisorerna har tillstyrkt att årsredovisningen godkänns och att 
ansvarsfrihet beviljas.                 
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2015 Fyrbodals Kommunalförbund 
Förvaltningsrevision Ernst & Young 
Revisionsberättelse                          
Kommunstyrelsens förslag 2016-06-08 § 143 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2015 för 
Fyrbodals kommunalförbund. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen ansvars-
frihet för 2015 års verksamhet.         
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag. 
____               
Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund  
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KF § 115 Dnr 2013/00268 293 

Igångsättningstillstånd förskola Sjuntorp, Fors 1:47 

Sammanfattning 
Projektet avser en ombyggnation av f.d. Sjuntorps vårdcentral till en 
förskola med fem avdelningar. Projektet som varit mycket tidsutdraget 
har nu varit ute på anbud och en kostnadsberäkning har tagits fram. 
Den nya beräkningen ligger på ca 2,0 mkr per år vilket är i samma nivå 
som presenterats för Lokalstyrgruppen den 3 juni 2015, men högre än 
vad som redovisats i förstudien. Vissa förändringar har vidtagits efter 
lokalplaneringen (utemiljö, viss tillbyggnad samt att regionen dragit sig 
ur projektet). Dessa förändringar tillsammans med marknadsläget står 
troligtvis för fördyrningen. 
Hur finansiering av projektet ska hanteras efter 2017 måste beaktas i 
kommande budgetarbete. 
Utbildningsnämnden har 1 500 tkr avsatt för förskola i budget 2017. 
Under 2017 blir både Hälltorp och Sjuntorp färdiga, men det blir ej 
helårseffekt. 
Tidplan för projektet vid positivt beslut om byggstart är inflyttning under 
tidig sommar 2017.                           
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 25 maj 2016.                          
Kommunstyrelsens förslag 2016-06-08 § 144 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart för projektet För-
skola Fors 1:47 Sjuntorp. 
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag. 
____                         
Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
Lokalstrategen 
Ekonomikontoret  
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KF § 116 Dnr 2016/00401 043 

Reglering av tomträttsavgäld för småhus 

Sammanfattning 
Vid årsskiftet 2017-2018 kan tomträttsavgälden omregleras för 11 
tomträtter inom gruppen småhusfastigheter, belägna i Eriksro, Skof-
tebyn, Halvorstorp och Sjuntorp och enligt bifogad förteckning. Enligt 
gällande lagstiftning skall en eventuell förhandling företas och om möj-
ligt frivillig överenskommelse om ny tomträttsavgäld träffas senast ett år 
innan den nya avgäldsperioden börjar löpa. Förhandling med samtliga 
tomträttshavare enligt förteckning skall därför tas upp under inneva-
rande år. 
Vid avgäldsreglering skall fastställas ett värde på marken, så kallat 
avgäldsunderlag. Detta värde skall i sin tur generera en skälig avkast-
ning genom att en avgäldsränta fastställs. Inför 2014 års omregleringar 
skedde avstämning med ett antal andra kommuner med relativt stor 
omfattning av tomträtter. Vi kunde då konstatera att deras sätt att be-
räkna de olika parametrarna inte gett oss någon anledning att frångå 
det sätt vi gjort beräkningar under den senaste 20-års-perioden. 
Värdet föreslås fastställas genom att 90 % av innevarande års mark-
taxeringsvärde justeras med hänsyn till värdet av vatten- och avlopps-
anläggning och anlagd trädgård.  
Vid friköp av tomträtt föreslås köpeskillingen fastställas till ett belopp 
motsvarande 90 % av marktaxeringsvärdet för innevarande år, redu-
cerat med hänsyn till värdet av vatten- och avloppsanläggning och 
anlagd trädgård enligt gällande taxering.                             
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 16 maj 2016.  
Förteckning över berörda fastigheter.                      
 
Kommunstyrelsens förslag 2016-06-08 § 145  
Kommunfullmäktige beslutar att för gruppen småhusfastigheter, med 
tillämpning av avgäldsräntan 3 % av 90 % av innevarande års mark-
taxeringsvärde reducerat med värdet för kommunalt vatten/avlopp och 
10 % för anlagd trädgård, med berörda tomträttshavare söka träffa 
överenskommelse om reglering av tomträttsavgälden för den kom-
mande avgäldsperioden på tio år. 
Kommunfullmäktige beslutar att för de nu aktuella tomträttsfastighe-
terna erbjuda friköp till ett belopp motsvarande 90 %  
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Forts kf § 116 
 
av marktaxeringsvärdet reducerat med värdet för vatten/avlopp och  
trädgård enligt ovan samt vid önskan om friköp från övriga tomträtts-
havare, avseende småhus; fastställa priset enligt samma princip 
Yrkanden 
Mats Häggner yrkar att avgäldsräntan sätts till 3,5 % av 80 % av taxe-
ringsvärdet. Peter Eriksson instämmer. 
Paul Åkerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Mats Häggners och Peter 
Erikssons yrkande, dels kommunstyrelsens förslag och finner att kom-
munfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.     
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att för gruppen småhusfastigheter, med 
tillämpning av avgäldsräntan 3 % av 90 % av innevarande års mark-
taxeringsvärde reducerat med värdet för kommunalt vatten/avlopp och 
10 % för anlagd trädgård, med berörda tomträttshavare söka träffa 
överenskommelse om reglering av tomträttsavgälden för den kom-
mande avgäldsperioden på tio år. 
Kommunfullmäktige beslutar att för de nu aktuella tomträttsfastig-
heterna erbjuda friköp till ett belopp motsvarande 90 % av marktaxe-
ringsvärdet reducerat med värdet för vatten/avlopp och trädgård enligt 
ovan samt vid önskan om friköp från övriga tomträttshavare, avseende 
småhus; fastställa priset enligt samma princip.                             
Reservation 
Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Jenny Bergius,Sari Samuelsson, 
Michael Meijer, Marie-Louise Coon, Lars Muregård, Angelica Lundgren 
Bielinski, Ulf Rörstad, Cecilia Gustafsson, Håkan Deleskog, Maria 
Nilsson, Kent Almkvist, Mats Häggner, Sofia Lindholm, Sonny Larsson, 
Lasse Henriksen, Kim Henriksen, Bert-Ove Bonta, Thomas Hamberger, 
Thomas Valeklint och Mousa Younis reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Mats Häggners och Peter Erikssons yrkande.     
____ 
Beslutet skickas till 
Kontoret för Tillväxt och utveckling  
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KF § 117 Dnr 2016/00402 043 

Reglering av tomträttsavgäld för vissa fastigheter 

Sammanfattning 
Den löpande avgäldsperioden för tomträttsfastigheterna Myggan 4 och 
Hebe 11 upphör vid årsskiftet 2017-2018. Under näst sista året av 
löpande avtalsperiod har såväl kommunen som den enskilde tomt-
rättshavaren rätt att väcka talan angående omprövning av avgälds-
beloppet för kommande period. Lagtexten är mycket kortfattad, men 
antyder att avgäldsunderlaget skall bedömas med hänsyn till markens 
värde vid tidpunkten för omregleringen. 
Kommunen har under en längre tid i huvudsak använt sig av mark-
taxeringsvärdet för respektive fastighet som avgäldsunderlag vid be-
räkning av den nya avgälden. Detta förfaringssätt föreslås även för de 
nu aktuella fastigheterna. Eftersom Hebe 11 (Folkets Hus) är taxerad 
som specialfastighet och därför saknar taxeringsvärde har marktaxe-
ringsvärdet räknats fram genom att använda taxeringsvärdet för lokaler, 
1200 kr/kvm BTA byggrätt, i det aktuella värdeområdet, och applicera 
det på byggnadens yta BTA, 14 500 kvm, vilket ger ett värde på 1 740 
tkr. Den nya avgälden för samtliga fastigheter föreslås sättas till 3 % av 
avgäldsunderlaget.  
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 25 maj 2016                           
Yrkanden 
Mats Häggner yrkar att avgäldsräntan sätts till 3,5 % av 80 % av taxe-
ringsvärdet. Peter Eriksson instämmer. 
Paul Åkerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.     
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Mats Häggners och Peter 
Erikssons yrkande, dels kommunstyrelsens förslag och finner att kom-
munfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.     
Kommunstyrelsens förslag 2016-06-08 § 146  
Kommunfullmäktige beslutar att, för tomträttsfastigheten Myggan 4, 
med tillämpning av avgäldsräntan 3 % av gällande marktaxeringsvärde, 
samt för tomträttsfastigheten Hebe 11, med tillämpning av avgälds-
räntan 3 % av marktaxeringsvärde, med berörda tomträttshavare söka 
träffa överenskommelse om reglering av tomträttsavgälden för den 
kommande avgäldsperioden på tio år.      
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Forts kf § 117 
Kommunfullmäktiges beslut   
 Kommunfullmäktige beslutar att, för tomträttsfastigheten Myggan 4, 
med tillämpning av avgäldsräntan 3 % av gällande marktaxeringsvärde, 
samt  för tomträttsfastigheten Hebe 11, med tillämpning av avgälds-
räntan 3 % av marktaxeringsvärde, med berörda tomträttshavare söka 
träffa överenskommelse om reglering av tomträttsavgälden för den 
kommande avgäldsperioden på tio år                    
Reservation 
Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Jenny Bergius, Sari Samuelsson, 
Michael Meijer, Marie-Louise Coon, Lars Muregård, Angelica Lundgren 
Bielinski, Ulf Rörstad, Cecilia Gustafsson, Håkan Deleskog, Maria 
Nilsson, Kent Almkvist, Mats Häggner, Sofia Lindholm, Sonny Larsson, 
Lasse Henriksen, Kim Henriksen, Bert-Ove Bonta, Thomas Hamberger, 
Thomas Valeklint och Mousa Younis reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Mats Häggners och Peter Erikssons yrkande.       
____ 
Beslutet skickas till 
Kontoret för Tillväxt och utveckling  
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KF § 118 Dnr 2015/00438 009 

Beslut med anledning av motion Träffpunkt Unga Vuxna 

Sammanfattning 
 Maria Nilsson (KD), Sari Samuelsson (M) och Mats Häggner (C) har till 
kommunfullmäktige inlämnat en motion om träffpunkt för unga vuxna. I 
motionen föreslås att: 
-    en arbetsgrupp tillsätts för att kartlägga behovet av en träffpunkt för 
Trollhättans unga vuxna i åldern 17-25 år. Arbetsgruppen ger även 
förslag på lämpliga lokaler centralt beläget  
-   arbetsgruppen består av ungdomar, personer från olika förvaltningar, 
näringsliv och andra myndigheter som har anledning att lätt kunna 
komma i kontakt med åldersgruppen i olika frågor.  
Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat ett yttrande över motionen. 
Förvaltningen anser att man istället för att etablera ytterligare en 
mötesplats bör utveckla N3 – mötesplats för ung kultur, till en arena för 
fler unga vuxna, vilket kräver vissa förändringar såväl i den fysiska 
miljön som i verksamheten. Innovatumområdet är inne i ett mycket 
expansivt skede där flera olika verksamheter redan är etablerade och 
andra är på väg in. Förvaltningen hävdar att Innovatumområdet mycket 
väl kan anses tillhöra de centralare delarna av Trollhättan med goda 
kommunikationer och bra tillgänglighet. 
Förvaltningen har gjort en jämförelse mellan Trollhättan och några 
andra kommuner och konstaterar att det erbjudande som finns på N3 – 
mötesplats för ung kultur, för åldersgruppen 17 – 25 år är mycket gene-
röst. Detta gäller såväl lokaliteter, utbud, tillgänglighet som personal-
resurser. Kultur- och fritidsförvaltningen ser inte att det finns behov av 
ytterligare en plats för målgruppen unga vuxna och föreslår därför att 
motionen avslås. 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och beslutat enligt 
förvaltningens förslag.                            
Beslutsunderlag 
Motion från Maria Nilsson (KD), Sari Samuelsson (M) och Mats Hägg-
ner (C). 
Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen från den 22 februari 2016. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 27 april 2016, § 23. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 13 maj 2016. 
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Forts ks § 118 
Kommunstyrelsens förslag 2016-06-08 § 146  
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. 
Yrkanden 
Maria Nilsson, Sofia Lindholm och Sari Samuelsson yrkar bifall till 
motionen. 
Carina Lorentzon och Monica Hanson yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.   
Mats Häggner yrkar att ärendet återremitteras för beredning även av 
arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt kommunstyrelsens 
förvaltning.                  
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall återremitteras eller 
avgöras i dag och finner att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag.    
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 
röstar ja avslår återremissyrkandet den som röstar nej bifaller åter-
remissyrkandet. 
Omröstningsresultat 
Se bilaga.  
Kommunfullmäktige har med 37 ja-röster, 22 nejröster (2 platser 
tomma) beslutat att återremittera ärendet. (För återremiss krävs en 
tredjedelsmajoritet).     
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen återremitteras för beredning 
även av arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt kommunstyrel-
sens förvaltning.                    
____ 
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KF § 119 Dnr 2016/00309 009 

Svar på fråga om Nya Drottningtorget 

Sammanfattning 
Maj-Britt Elmvik ( -) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
om nya Drottningtorget: Har projektet nya Drottningtorget fått i direktiv 
om att ordna en praktisk cykelparkering, gärna inomhus? Bevakning av 
denna liksom bevakning av toaletter ger ordning och reda. 
Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan muntligt i kommun-
fullmäktige.     
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.    
____ 
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KF § 120 Dnr 2016/00310 009 

Svar på fråga rörande hjälp till asylsökande 

Sammanfattning 
Maj-Britt Elmvik ( -) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
om asylsökande: 
-Vilka tips får våra asylsökande i kommunen om hjälpmedel för att öva 
på svenska språket? Finns det någon app att tillgå? 
- Har våra asylsökande i kommunen fått hjälp att starta självhjälps-
grupper?   
Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan muntligt i kommun-
fullmäktige.     
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.    
____ 
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KF § 121 Dnr 2016/00450 009 

Svar på fråga om brukartid inom äldreomsorgen under 
semesterperioderna 

Sammanfattning 
Maria Nilsson (KD) ställer frågan till Omsorgsnämndens ordförande om 
verksamheterna kan garantera att våra äldre får behålla sin brukartid 
även under semesterperioderna?   
Sven-Åke Möll (S) vice ordförande i Omsorgsnämnden besvarar frågan 
muntligt i kommunfullmäktige.    
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.    
____ 
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KF § 122 Dnr 2016/00438 009 

Inkommen interpellation om hanteringen av Sjölanda 
5:10 
 

Sammanfattning 
 
Mats Häggner (C) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ord-
förande angående hanteringen av Sjölanda 5:10. I interpellationen ställs 
följande frågor: 

- När ska det fattas beslut om eventuell planläggning av denna mark?    
- Hur kompenserar staden säljaren för värdeminskningen som uppstått 

oavsett om staden köper marken eller inte?  
- Varför har det tagit så lång tid att få fram detta ärende?    
Kommunstyrelsen beslut 
Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.    
____ 
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KF § 123 Dnr 2016/00319 009 

Inkommen interpellation Öppenhet och transparens 
måste vara överordnat ideologisk polemik 

Sammanfattning 
Said Abdu (L) Ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående öppenhet och transparens. I interpellationen ställs följande 
frågor:   
- Vilken politisk inställning man har till förslagen från Konkurrensver-

ket, och 
- om majoriteten kan tänkas implementera de i interpellationen ovan 

exemplifierade förslagen här i Trollhättan?    
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.    
____ 
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KF § 124 Dnr 2016/00320 009 

Inkommen interpellation ”Alla ska med” 

Sammanfattning 
Said Abdu (L) Ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
"alla ska med":  

- Finns det enligt den rödgröna majoriteten något som Trollhättans 
kommun lokalt kan göra för att underlätta ungdomars och nyanlän-
das möjligheter på arbetsmarknaden?  

- Vem ansvarar för att ungdomar och nyanlända kommer in på arbets-
marknaden, är det politikerna eller arbetsmarknadens parter? 

- Vad har majoriteten för lösningar för att hantera de långvariga sys-
selsättningsutmaningarna i Trollhättan? 

- Vad vill majoriteten göra för att ungdomar och nysvenskar ska bli 
anställningsbara? 

- Hur vill majoriteten skapa sysselsättning bland målgruppen mindre 
studiemotiverade?    

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.    
____  
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KF § 125 Dnr 2016/00005 009 

Inkommen motion  

Sammanfattning 
Peter Eriksson (M) "Linbana mellan Resecentrum - Drottningtorget - 
Innovatum.      
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.    
____ 
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KF § 126 Dnr 2016/00081 730 

Rapport till kommunfullmäktige över, bifallna, ej verk-
ställda biståndsbeslut   

Sammanfattning 
Arbetsmarknads- och socialnämnden har överlämnat förteckning över 
gynnande ej verkställda biståndsbeslut första kvartalet 2016, enligt 
beslut från den 26 maj 2016, § 80.   
Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten läggs till handlingarna.    
____ 
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KF § 127 Dnr 2016/00162 102 

Avsägelser 

Sammanfattning 
Solveig Jonsson (S) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i Byggnads- 
och trafiknämnden.  
Göran Rydstedt (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i Arbets-
marknads- och socialnämnden. 
Maud Bengtsson (S) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i styrelsen 
för Tolkförmedling Väst.    
Alexandra Johansson (SD), avsäger sig sitt uppdrag som ledamot av 
kommunfullmäktige samt ledamot i Utbildningsnämnden.     
Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelserna godkänns.  
Hemställes hos länsstyrelsen om ny sammanräkning.  
____    
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
Byggnads- och trafiknämnden 
Arbetsmarknads- och socialnämnden 
Tolkförmedling Väst 
Solveig Jonsson 
Göran Rydstedt 
Maud Bengtsson 
Alexandra Johansson  
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KF § 128 Dnr 2016/00050 102 

Val 

Sammanfattning 
Solveig Jonsson (S) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som 
ledamot i Byggnads- och trafiknämnden.  
Göran Rydstedt (S) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som 
ersättare i Arbetsmarknads- och socialnämnden. 
Maud Bengtsson (S) har beviljats entledigande från sitt uppdrag som 
ledamot i styrelsen för Tolkförmedling Väst.                            
Kommunfullmäktiges beslut 
Till ny ledamot i Byggnads- och trafiknämnden utses  
Malin Johansson (S).  
 
Till ny ersättare i Arbetsmarknads och socialnämnden utses  
André Norlén (S). 
 
Till ny ledamot i Tolkförmedlingen Väst styrelse utses  
Margreth Johnsson (S).    
____ 
Beslutet skickas till 
Byggnads- och trafiknämnden 
Arbetsmarknads- och socialnämnden 
Tolkförmedling Väst 
Malin Johansson 
André Norlén 
Margreth Johnsson 
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