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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Olov Säfström (S), ordförande 
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*Stenåke Kjell (S) 
Paul Åkerlund (S) 
*Solveig Ullholm (S) § 1-10, kl 17.30-17.55 
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Tony Georgiou (S) 
*Jolanta Walkov (S) § 1-10, kl 17.30-17.55 
Erica Parkås (S) § 11-21, kl 17.55-22.10  
Sven-Åke Strandlind (S) 
Ann-Christine Tornebjer Torslid (S) 
Bengt Karlsson (S) 
Patricia Valeria - Labrana (S) 
* Jennie Olsson Örn (S) 
*Solveig Ullholm (S) § 11-21, kl 17.55-22.10 
*Jolanta Walkov (S) § 11-21, kl 17.55-22.10 
Sofia Andersson (S) 
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* Hans Hoffman (M) 
Remigiusz Bielinski (M) 
*Theodor Ahrenberg (M) 
Marie-Louise Coon (M) 
Sari Samuelsson (M) 
Michael Meijer (M) 
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Angelica Lundgren Bielinski (M) 
* Ingrid Almén (M) 
Cecilia Gustafsson (M) 
Håkan Deleskog (KD) 
Maria Nilsson (KD) 
* Karin Grahn, (C) § 1-5, kl 17.30-17.50 
Kent Almkvist, (C) § 6-21, kl 17.50-22.10 
Mats Häggner (C) 
Sofia Lindholm (C) 
Jens Jönsson (MP) 
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Esther O´Hara (MP) 
Dan Möllengård (-) 
Johan Lundgren, (-) § 1-14, kl 17.30-19.05 
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*Dennis Haglund (MP) 
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Sonny Larsson (SD) 
*Jarno Vallius (SD) 
Lasse Henriksen (SD) 
Bert-Ove Bonta (SD) 

- (SD) 
- (-) 
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KF § 1 Dnr 2016/00729 003 

Riktlinjer/beräkningsgrunder för föreningsbidrag  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har reviderat riktlinjer/beräkningsgrunder 
för föreningsbidrag med anledning av rekommendationer i revisionsrap-
porten ”Granskning av internkontroll och ändamålsenlighet avseende 
föreningsbidrag”. Revideringen innebär att tillägg görs avseende den 
inriktning som finns för föreningsbidragen för att betona vikten av att 
följa FN:s barnkonvention och bedriva ett målmedvetet jämställdhets-
arbete. Vidare kommer de värderingar som finns angivna i Riksidrotts-
förbundets anvisningar att vägas in. Begreppet handikappade byts till 
personer med funktionsnedsättning, den beteckning som Socialstyrel-
sen använder. 
Kultur- och fritidsförvaltningen och omsorgsförvaltningen har även gjort 
en översyn avseende bidrag till föreningar för personer med funktions-
nedsättning.  Justeringar föreslås också för att bättre anpassa riktlin-
jerna/ beräkningsgrunderna till förändrade förutsättningar och anpass-
ningar i linje med de uppdrag som kultur- och fritidsverksamheten har i 
gällande Mål- och resursplan. Därutöver finns förslag för att underlätta 
administrativa arbetsuppgifter för föreningslivet. Kultur- och fritidsnämn-
den har för sin del godkänt förslaget och överlämnat det till kommunsty-
relsen för antagande.   

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen från den 4 november 2016. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 november 2016, § 67.      
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 27 december 
2016.   

Kommunstyrelsens förslag 2017-01-25, § 6 
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer/ beräkningsgrunder för 
föreningsbidrag. 
Kommunfullmäktiges beslut 
  
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____  
Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-02-06 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 2 Dnr 2016/00742 003 

Ändring av Lokala föreskrifter för gaturenhållning i Troll-
hättans kommun  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen, gatu- parkkontoret, har sett över de 
Lokala föreskrifterna för gaturenhållning i Trollhättans kommun och 
föreslår ett förtydligande av föreskrifterna gällande fastighetsägarens 
ansvar för vinterväghållning, 4 §. 
Byggnads- och trafiknämnden har behandlat förslaget och beslutat att 
för sin del godkänna förändringen.   
Beslutsunderlag 
Byggnads- och trafiknämndens beslut den 23 november 2016, § 409. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 28 december 
2016.   

Kommunstyrelsens förslag 2017-01-25, § 7 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förändrade Lokala föreskrifter för 
gaturenhållning i Trollhättans kommun. 
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____  
Beslutet skickas till 
Byggnads- och trafiknämnden 
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KF § 3 Dnr 2016/00469 331 

Antagande av Parkprogram för Trollhättans kommun 

Sammanfattning 
Byggnads- och trafiknämnden har låtit ta fram ett Parkprogram för 
Trollhättan. Syftet med programmet är att ha ett inriktningsdokument för 
stadens strategiska arbete med park- och grönytefrågor. Politisk styr-
grupp har varit Ledningsgruppen för planeringsfrågor och Agenda 21. 
Löpande information har getts i Byggnads- och trafiknämnden.  
Under maj-juni 2016 har parkprogrammet varit på remiss till nämnder, 
externa myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet, varifrån en 
samrådsredogörelse tagits fram. I oktober var programmet utsänt för 
ytterligare en granskning då inga ytterligare synpunkter framkom. Bygg-
nads- och trafiknämnden har därefter för sin del godkänt programmet 
och översänt det till kommunfullmäktige för antagande.   

Beslutsunderlag 
Parkprogram 2016. 
Samrådsredogörelse september 2016. 
Byggnads- och trafiknämndens beslut den 23 november 2016, § 404. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 11 januari 2017.   
 
Kommunstyrelsens förslag 2017-01-25, § 8 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Parkprogram för Trollhättans 
kommun. 
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____  
Beslutet skickas till 
Byggnads- och trafiknämnden 

 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-02-06 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 4 Dnr 2015/00556 050 

Marköverlåtelseavtal Gökängen inom fastigheten Sand-
hem 3:1 utmed Stamkullevägen 

Sammanfattning 
Hösten 2015 tecknades ett markanvisningsavtal mellan Trollhättans 
Stad och exploatören Toni Romppainen/ Nicklas Tåqvist. Under året 
har exploatören låtit utreda förutsättningarna för att bebygga området. 
Detaljplanen beräknas antas under första kvartalet 2017. Förslaget 
innebär att bostadsmark tillskapas med en byggrätt om 340 kvm i en 
våning för ett nytt parhus. Ersättningen har satts till 1500 kr/ kvm BTA. 
Dessutom ska exploatören ersätta Staden för utförda arkeologiska 
utredningar.   

Beslutsunderlag 
Marköverlåtelseavtal  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 3 januari 2017.   

Kommunstyrelsens förslag 2017-01-25, § 9 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna marköverlåtelseavtalet med 
Toni Romppainen och Nicklas Tåqvist gällande ett område av fastig-
heten Sandhem 3:1och att fastställa markpriset till 544 300 kr. 
 Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____  
Beslutet skickas till 
Kontoret Tillväxt och utveckling 
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KF § 5 Dnr 2016/00746 253 

Försäljning av Magnetiten 1 till AB Eidar Trollhättans 
Bostadsbolag 

Sammanfattning 
Kvarteret Magnetiten, Skogshöjden, är detaljplanelagt sedan1988. 
Kvarteret består av en fastighet, Magnetiten 1 och är avsett för bostads-
bebyggelse. AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag har framfört önskemål 
om att få förvärva fastigheten i syfte att uppföra ett tjugotal mindre 
lägenheter med hyresrätt som upplåtelseform. Lägenheterna är ca 30 
kvm stora och målgruppen är varierad.  
Ett avtal har upprättats mellan parterna där priset är beräknat efter 
halva uppräknade marktaxeringsvärdet för hyresfastigheter i området. 
Denna princip har använts vid tidigare liknande överlåtelser. Motive-
ringen är att göra åtskillnad på värdet för hyresrätter jämfört med bo-
stadsrätter. Priset i det aktuella fallet är satt till 930 kr/kvm BTA bygg-
rätt, totalt 630 000 kronor.   
Beslutsunderlag 
Köpeavta avseende Magnetiten.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 3 januari 2017.   
 
Kommunstyrelsens förslag 2017-01-25, § 10 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till köpeavtal mellan 
Trollhättans kommun och AB Eidar Trollhättan Bostadsbolag avseende 
fastigheten Magnetiten 1 till ett pris av 630 000 kr. 
 Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
Kontoret Tillväxt och utveckling 
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KF § 6 Dnr 2016/00786 291 

Igångsättningstillstånd förskola Hjortmossen kvarteret 
Stämporten  

Sammanfattning 
Projektet omfattar nybyggnad av en förskola med fyra avdelningar 
fördelat på två plan. Förskolan är belägen i Hjortmossen, mellan Hjort-
mossegatan-Hörngatan. Projektering av objektet har genomförts av 
Trollhättans Tomt AB och den preliminära kostnaden innebär en hyra 
om 2 020 tkr/år. Endast mindre justeringar har skett i projektet jämfört 
med lokalplaneringen. Trä i konstruktion var uppe tidigt i projekteringen 
men vissa faktorer (byggnadstekniska och ekonomiska) gjorde att fokus 
inriktades på gestaltning och fasad i trä. 
 Byggnaden planeras att uppnå kriteriet Miljöbyggnad Silver. Tänkt 
byggstart är mars/april 2017 och inflyttning beräknas till maj 2018. 
Utbildningsnämnden har i gällande MRP/Budget 2017 upptaget 2,0 mkr 
generellt för ny förskola 2018.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad den 2 januari 
2017.   
Kommunstyrelsens förslag 2017-01-25, § 11 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart av förskola Hjort-
mossen, kv Stämporten, Hjortmossegatan. 
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
Lokalstrategen 
Ekonomikontoret  
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KF § 7 Dnr 2015/00758 290 

Projektering och upphandling förskola Upphärads skola 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016 (§ 152) att lokalplanering av förskola 
i Upphärad skulle ske. En projektgrupp ledd av Trollhättans Tomt AB 
har arbetat med lokalplaneringen som även omfattar en verksamhets-
idé, ett rumsfunktionsprogram och en principskiss. Arbetet har bl.a. 
genomförts med workshops där verksamhetens olika funktioner deltagit 
och där arbetet har utgått från framtaget ramprogram för förskolor i 
Trollhättans stad. Rumsfunktionsprogrammet med dess principskiss ska 
finnas med som en grund för fortsatt projektering och upphandling.  
 En ny förskola i Upphärad medför att verksamheten i förskolan Lind-
åsen inklusive förskolan Draken (som har sin verksamhet i Upphärads 
skola) flyttas till den nya förskolan. Den tomt som är föreslagen påver-
kar Upphärads IS som till viss del använder grusplanen. Del av tomten 
planeras kunna samnyttjas med föreningen. 
 Den nya förskolan beräknas stå färdig i augusti 2018. I nuvarande 
MRP/Budget 2017 finns 2,0 mkr upptaget år 2018 för en ny förskola. 
Hyreskostnaden för den nya förskolan i Upphärad har beräknats till ca 
2,0 mkr/år. Utbildningsnämnden ställde sig bakom den redovisade 
lokalplaneringen vid sitt sammanträde den 29 november.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 7 december. 
Rapport Lokalplanering Upphärad förskola. 
Verksamhetsidé för ny förskola i Upphärad. 
Rumsfunktionsprogram. 
Principskiss. 
Utbildningsnämndens beslut den 29 november 2016, § 133.   
Kommunstyrelsens förslag 2017-01-25, § 12 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna lokalplaneringen av en ny 
förskola i Upphärad och gå vidare med projektering och upphandling av 
projektet. 
 Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
 
____ 
Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
Lokalstrategen 
Ekonomikontoret  
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KF § 8 Dnr 2016/00779 734 

Projektering och upphandling Slättbergsvägen LSS-
boende 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden gav i april 2016 omsorgsförvaltningen i uppdrag att 
inleda en förstudie avseende de bästa lösningarna för Stavregårdens 
lokaler. Dessa lokaler har tidigare varit föremål för en förstudie under 
våren 2016 för tilltänkt konvertering som demensboende. Denna av-
bröts då det visade sig att byggnaden inte uppfyllde de krav som ställs, 
bl.a. är takhöjden för låg. Av denna anledning har förvaltningen valt att 
titta på möjligheten att tillgodose efterfrågan på boende för andra mål-
grupper.   
 Antalet personer med biståndsbeslut som väntar på bostad med sär-
skild service inom LSS är idag 14 personer. Inom verksamhetsområdet 
Omsorg för funktionsnedsatta (OFF) finns det totalt ca 10 personer 
inom målgruppen som det nya boendet skulle passa för. Då beaktas 
kön för ej beviljade verkställda beslut, samt de som bor i befintliga 
gruppbostäder i Trollhättan. Långa väntetider för boende inom LSS har 
inneburit att förvaltningen drabbats av sanktionsavgifter. 
 Boendet föreslås lokaliseras till Stavregården (Slättbergsvägen 200-
218) i en befintlig enplansbyggnad (hus D) som ursprungligen innehål-
ler 10 rymliga servicelägenheter i anslutning till kvarterets äldreboende. 
Boendet utformas nu för 8 boende i första hand inom målgruppen med 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). De boende får här goda 
förutsättningar för att utveckla sin självständighet, men också sina 
sociala förmågor på egna villkor. Personalutrymmen ryms i en av de 
större lägenheterna och i en del av den intilliggande. I den senare finns 
även en gemensamhetslokal med pentry och HWC.   
Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse från den 28 november 2016. 
Omsorgsnämndens beslut den 14 december 2016, § 97. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 20 december 
2016. 
Rapport Förstudie/Lokalplanering LSS boende Slättbergsvägen. 
Planskiss.   
Kommunstyrelsens förslag 2017-01-25, § 13 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna genomförd förstudie kombi-
nerad lokalplanering för ett nytt gruppboende inom LSS på Slättbergs-
vägen samt att projektering och upphandling får ske. 
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Forts kf § 8 
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden 
Lokalstrategen 
Ekonomikontoret  
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KF § 9 Dnr 2016/00778 292 

Projektering och upphandling, klubblokal Nysätra 
idrottsplats 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 27 september 2016 att ge förvalt-
ningen i uppdrag att påbörja en förstudie och lokalplanering avseende 
omklädningsrum och klubblokal invid Nysätra idrottsplats. Detta arbete 
har nu genomförts och redovisas i separat rapport. Skoftebyns IF dis-
ponerar byggnaden Polhöjd på Nysätersvägen 65 som klubblokal med 
ett omklädningsrum. Ytterligare en byggnad, med två omklädningsrum, 
finns i anslutning till fotbollsplanen. Denna är i mycket dåligt skick och 
kan inte nyttjas vintertid bl.a. beroende på att det saknas värme och 
vatten för åretruntbruk. 
 I stadens ambitioner att ta fram nya tomter för bostadsändamål har 
området invid Nysätra idrottsplats aktualiserats. Detta innebär att sta-
den avser ta marken i anspråk och har därför tecknat ett markanvis-
ningsavtal med Riksbyggen som möjliggör bostadsbyggande. Avtalet 
kommer att kräva rivning av Polhöjd för att frigöra markyta för bostäder. 
 Mot bakgrund av ovanstående har behovet av nya lokaler för före-
ningen aktualiserats och i gällande MRP/Budget 2017 finns investe-
ringsmedel upptagna för byggnation av nya föreningslokaler med 
klubblokal och omklädningsrum 2017 och 2018 med 7,5 mkr respektive 
år, totalt 15 mkr. Byggtid har beräknats under tiden oktober 2017 till maj 
2018. 
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 13 december 
2016 ställt sig bakom genomförd förstudie/lokalplanering.   
Beslutsunderlag 
Rapport Förstudie/Lokalplanering av klubblokaler Nysätra idrottsplats. 
Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen från den 2 december 2016. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 13 december 2016, § 74. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 20 december 
2016..   
Kommunstyrelsens förslag 2017-01-25, § 14 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna genomförd förstudie/ lokal-
planering av ny klubblokal vid Nysätra idrottsplats och att projektet går 
vidare till projektering och upphandling. 
 Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
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Forts kf § 9 
____ 
Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Lokalstrategen 
Ekonomikontoret  
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KF § 10 Dnr 2015/00080 295 

Projektering och upphandling, stadshuset 

Sammanfattning 
Behovet av lokaler i Trollhättans stadshus är större än tillgången. Från 
många verksamheter i stadshuset ges uttryck för trångboddhet och viss 
lokalbrist. En allmän bedömning är att lokalutrymmet är tämligen ojämnt 
fördelat. Samtidigt visade en mycket övergripande analys som utfördes 
av lokalstrategen 2013 att vi generellt sett har stor lokalyta per med-
arbetare relaterat till allmänna normvärden. Den samlade bilden visar 
att vi har anledning att se över lokalsituationen i stadshuset.  
 En förstudie och lokalplanering har nu genomförts där förvaltningarna 
som underlag genomfört en lokalbehovsanalys under våren och i juni 
månad 2016 som visar på nuläge, behov på kort och lång sikt. Arbets-
marknads- och socialförvaltningen (Asf) har även uppdaterat sin lokal-
behovsanalys under december månad utifrån nya behov. Utifrån de 
behov på lång sikt som redovisats (förutom för Asf där enbart kort sikt 
har inrymts) har det framtagits ett förslag till disposition av ytorna i 
stadshuset. Redovisat förslag alternativ 1 bygger på att Försäkrings-
kassans lokaler ianspråktas efter det att deras kontrakt löper ut i mars 
2018. Vi kan på detta sätt tillskapa ytor så att de flesta av förvaltning-
arna/enheterna ryms i alla fall under ca 5 år. 
 Projektet har kostnadsberäknats till 43 mkr vilket innebär en ökad 
hyreskostnad med 2,2 mkr. Den tappade intäkten från Försäkringskas-
san om 2,2 mkr innebär tillsammans med hyreskostnaden en ökad 
kostnad om 4,4 mkr. Investeringen här beräknad efter 33 års avskriv-
ningstid och en ränta på 2,2 %. Till följd av projektets komplexitet så 
förordas att det drivs som ett partneringprojekt och där en mer exakt 
projektbudget tas fram. Projektet föreslås att fördelas på fyra år med 
start 2018. I gällande MRP/Budget 2017 finns det i investerings-
budgeten 1,0 mkr 2017, 5,0 mkr 2018 och 5,0 mkr 2019, totalt 11,0 mkr. 
Ställningstagande till tidplan och projektets totala budgetbehov får 
beaktas i kommande Mål- och resursplanearbete. Projekteringskost-
naden belastar projektets budget.   
Beslutsunderlag 
Förstudie/lokalplanering Trollhättans Stadshus. 
Kommunstyrelsens skrivelse daterad den 2 januari 2017.   
Kommunstyrelsens förslag 2017-01-25, § 15 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna genomförd förstudie och 
lokalplanering av stadshuset samt att projektering och upphandling får 
ske. 
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 Forts kf § 10 
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
Protokollsanteckning 
Remigiusz Bielinski, lägger följande anteckning till protokollet: 
 "Vi anser att verksamheternas lokalbehov skall tillgodoses i första hand 
så långt det går eftersom det fortsatt är lokalbrist i stadshuset. Med 
detta resonemang tycker vi att det är märkligt att fackliga organisationer 
fortsatt har lokaler när andra verksamheter blir tvungna att ha lokaler 
utanför stadshuset.  
 Anteckningen stöds av samtliga ledamöter från Moderaterna, Sverige-
demokraterna, Kristdemokraterna, Centern och Liberalerna.  
____ 
Beslutet skickas till 
Lokalstrategen 
Ekonomikontoret  
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KF § 11 Dnr 2017/00066 104 

Beslut om partistöd 2017 

Sammanfattning 
Nya regler i kommunallagen för kommunalt partistöd har trätt i kraft den 
1 februari 2014. Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2014-2018. 
Kommunfullmäktige i Trollhättan antog som en följd av detta i december 
2014, lokala bestämmelser för partistöd. Enligt de nya reglerna ska 
kommunfullmäktige årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet 
och enligt Trollhättans bestämmelser ska detta ske i februari månad 
varje år.  
Totalt anslag för 2017 är 3 624 544 tkr. Av det i budgeten bestämda 
partistödet skall 10 % fördelas som grundstöd mellan de i kommunfull-
mäktige representerade partierna. Återstoden 90 % fördelas mellan 
partierna i förhållande till det antal mandat respektive parti har i kom-
munfullmäktige. Totalt finns 61 mandat.  
 Fördelningen blir utifrån detta följande: 
 / 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 16 januari 2017.   
Kommunstyrelsens förslag 2017-01-25, § 16 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för år 2017 enligt 
fördelning i kommunstyrelsens budget för 2017 
Yrkanden 
Dan Möllengård yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
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Forts kf § 11 
 
Paul Åkerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag på kommunstyrel-
sens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrel-
sens förslag.   
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: den som 
röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. Den som röstar nej bifaller 
Dan Möllengårds yrkande.    
Omröstningsresultat  
Omröstningen utfaller med 54 ja-röster och 3 nej-röster (4 platser är 
tomma). Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommun-
styrelsens förslag.   
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för år 2017 enligt 
fördelning i kommunstyrelsens budget för 2017.   
Reservation 
Dan Möllengård, Johan Lundgren och Britt Hallgren reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Dan Möllengårds yrkande   
____ 
Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonomen  
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KF § 12 Dnr 2017/00002 102 

Avsägelser  

Sammanfattning 
Josefine Myrberg (C) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i Miljö-
nämnden. 
 Thomas Blomkvist (V) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 
Omsorgsnämnden. 
 Sofia Lindholm (C) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i NÄRF.  
 Maysoon Murad (V) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i revisionen. 
 Thomas Valeklint (-) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i kommun-
fullmäktige.    
 Erika Wiking (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i kommunfull-
mäktige.   
Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelserna godkänns.  
Hemställes hos länsstyrelsen om en ny sammanräkning.   
____  
Beslutet skickas till 
Josefine Myrberg 
Thomas Blomkvist 
Sofia Lindholm 
Maysoon Murad 
Thomas Valeklint 
Erika Wiking 
Miljönämnden 
Omsorgsnämnden 
NÄRF 
Länsstyrelsen 
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KF § 13 Dnr 2017/00001 102 

Val  

Sammanfattning 
Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Thomas Hamberger (SD) 
Val av ledamot i Miljönämnden efter Josefine Myrberg (C). 
Val av ersättare i Omsorgsnämnden efter Thomas Blomkvist (V). 
Val av ersättare i NÄRF efter Sofia Lindholm (C). 
Val av ledamot i revisionen efter Maysoon Murad (V).   
Kommunfullmäktiges beslut 
Till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Thomas Hamberger (SD) 
utses Bert-Ove Bonta (SD). 
 
Till ny ledamot i Miljönämnden efter Josefine Myrberg (C) utses Karin 
Grahn (C). 
 
Till ny ersättare i NÄRF efter Sofia Lindholm (C) utses Kent Almkvist. 
(C). 
 
Till ny ledamot i revisionen efter Maysoon Murad (V) utses Suman Kahn 
(V). 
 
Till ny ledamot i Trollhättan Stadshus AB efter Thomas Hamberger (SD) 
utses Jarno Vallius (SD).  
 
Till ny ledamot i Byggnads- och trafiknämnden efter Thomas 
Hamberger (SD) utses Lasse Henriksen (SD).   
____ 
Beslutet skickas till 
Karin Grahn 
Kent Almkvist 
Suman Kahn 
Jarno Vallius 
Lasse Henriksen 
Miljönämnden 
Revisionen 
NÄRF 
Byggnads- och trafiknämnden 
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KF § 14 Dnr 2016/00429 009 

Beslut med anledning av motion "Mikroplaster"  

Sammanfattning 
Sofia Lindholm (C) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion om 
att vi i Trollhättan redan nu börjar arbeta för att minska påverkan av 
farliga kemikalier och mikroplaster. I motionen föreslås att:  
- uppdra till Trollhättan Energi AB att ta fram förslag för att kommunens 
reningsverk ska få tillgång till teknik som renar vatten från läkemedels-
rester och mikroplaster.  
- öka undervisning om hållbar konsumtion, såsom miljöhänsyn, etisk 
märkning, kemikaliekunskap och återvinning i kommunens skolor.  
Trollhättan Energi AB (TEAB) har inlämnat ett yttrande över motionens 
första förslag och Utbildningsnämnden har inkommit med yttrande över 
motionens andra förslag.  
TEAB anser att man bör invänta erfarenheter från fullskaleanläggningar 
och ytterligare forskning innan man i Trollhättan investerar i en anlägg-
ning för läkemedelsrening. Hur mikroplaster påverkar vatten och mark 
är inte tillräckligt utrett utan mer forskning krävs. Fokus på utveckling av 
reningstekniker är således i dagsläget inte aktuellt. 
Utbildningsförvaltningen skriver i motionssvaret att grundskolans kurs-
planer är fastställda av regeringen och i skolans uppdrag finns skriv-
ningar om att undervisningen ska anlägga fyra övergripande perspektiv, 
bland annat miljöperspektivet. Utbildningsnämnden föreslår att motio-
nen anses vara behandlad..   
Beslutsunderlag 
Motion från Sofia Lindholm (C).    
Yttrande från TEAB från den 23 augusti 2016. 
Skrivelse från utbildningsförvaltningen från den 6 september 2016. 
Utbildningsnämndens beslut den 27 september 2016, § 113.   
Kommunstyrelsens förslag 2016-01-12, § 248 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara behandlad 
Yrkanden 
Sofia Lindholm, Håkan Deleskog, Lasse Henriksen, Remigiusz Bielinski 
och Rita Paulsson Svensson yrkar bifall till motionen.   
 Mats Wiking yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 Mats Häggner yrkar bifall till motionens första förslag och att motionens 
andra förslag ska anses behandlat.   
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Forts kf § 14 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition i tur och ordning på Sofia Lindholm m.fl. 
yrkande, kommunstyrelsens förslag och Mats Häggners yrkande och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.   
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara behandlad.   
Reservation 
Hans Hoffman, Remigiusz Bielinski, Theodor Ahrenberg, Marie-Louise 
Coon, Sari Samuelsson, Michael Meijer, Lars Muregård, Angelica 
Lundgren Bielinski, Ingrid Almén, Cecilia Gustafsson, Mousa Younis, 
Håkan Deleskog, Maria Nilsson, Kent Almkvist, Mats Häggner, Sofia 
Lindholm, Rita Paulsson Svensson, Sonny Larsson, Jarno Vallius, 
Lasse Henriksen och Bert-Ove Bonta, reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Sofia Lindholms m.fl. yrkande.   
____ 
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KF § 15 Dnr 2015/00598 009 

Beslut med anledning av motion "Handlingsplan för 
integration"  

Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) föreslår i motion till kommunfullmäktige att: 
 en konkret handlingsplan utarbetas för Trollhättans Stads integrations-
arbete, och 
 att handlingsplanen inledningsvis belyser nuvarande arbete och 
instrument, och därefter ger en långsiktig och kortsiktig målbild,  
att kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp/referensgrupp med minst 
en ledamot från varje i kommunfullmäktige invalt parti. 
 Trollhättans Stad har medvetet arbetat för att minska förekomsten av 
specifika handlingsplaner på övergripande nivå för att uppmuntra till 
helhetstänk och samverkan. Som följd av detta har en social 
hållbarhetsstrategi tagits fram som hanterar de horisontella perspekti-
ven inom social hållbarhet. Integration/Inkludering är ett av de horison-
tellt perspektiv som ingår i strategin. Samtliga förvaltningar ansvarar för 
att genomföra aktiviteter som knyter an till strategin för social hållbar-
het.         
Kommunstyrelsen har ett utskott för social hållbarhet kopplat till sig där 
flera partier är representerade för att på en övergripande nivå samordna 
integrations/inkluderingsfrågorna.   
Beslutsunderlag 
Motion från Rita Paulsson Svensson (L). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 12 september 
2016.   
Kommunstyrelsens förslag 2017-01-25, § 17 
Kommunfullmäktige beslutar att motionens två första förslag anses 
behandlade och att motionens tredje förslag avslås 
Yrkanden 
Rita Paulsson Svensson yrkar bifall till motionen. Lasse Henriksen 
instämmer. 
Monica Hanson 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 
2017-02-06 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Forts kf § 15 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionens två första förslag anses 
behandlade och att motionens tredje förslag avslås.   
Reservation 
Hans Hoffman, Remigiusz Bielinski, Theodor Ahrenberg, Marie-Louise 
Coon, Sari Samuelsson, Michael Meijer, Lars Muregård, Angelica 
Lundgren Bielinski, Ingrid Almén, Cecilia Gustafsson, Mousa Younis, 
Rita Paulsson Svensson, Sonny Larsson, Jarno Vallius, Lasse Henrik-
sen och Bert-Ove Bonta reserverar sig mot beslutet till förmån för Rita 
Paulsson Svenssons och Lasse Henriksens yrkande.   
____ 
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KF § 16 Dnr 2016/00198 009 

Beslut med anledning av motion "Trollhättan behöver en 
integrationsstrategi!" 

Sammanfattning 
Cecilia Gustavsson (M) och Lars Muregård (M) har i en gemensam 
motion till kommunfullmäktige föreslagit att Trollhättans Stad omgående 
ska tillsätta resurser för att arbeta fram en övergripande Integrations-
strategi i syfte att minska segregationen i staden samt skapa långsiktiga 
åtgärder för ökad integration. Strategi för ökad samhällsgemenskap 
som antogs av kommunstyrelsen 2012, var i grunden ett uppdrag att 
utarbeta en långsiktig plan för integration och anger att alla verksam-
heter i sitt utvecklingsarbete ska jobba med Inkludering som grund. 
Denna strategi kommer att ersättas av den sociala hållbarhetsstrategin 
Ett jämlikt Trollhättan.  
 Den sociala hållbarhetsstrategin är ett nytt styrdokument som hanterar 
de horisontella perspektiven inom social hållbarhet. 
Integration/Inkludering är ett av de horisontellt perspektiv som ingår i 
strategin. Många av frågorna som ryms inom social hållbarhet har 
gemensamma beröringspunkter och gynnas därför av att ses utifrån ett 
helhetsperspektiv. 
 I budgetarbetet inför 2017 har också föreslagits medel till en tjänst för 
att samordna Integrations/Inkluderingsfrågorna utifrån strategin ovan 
samt de aktiviteter i den stadsgemensamma handlingsplanen som 
berör ämnet.   
Beslutsunderlag 
Motion från Cecilia Gustavsson (M) och Lars Muregård (M).  
 Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 12 september 
2016.   
Kommunstyrelsens förslag 2017-01-25, § 18 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad. 
Yrkanden 
Cecilia Gustafsson, Lars Muregård, Dan Möllengård och Lasse Henrik-
sen yrkar bifall till motionen.   
 Sofia Lindholm, Monica Hanson, Fahimeh Nordborg och Maria Nilsson 
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.   
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Forts kf § 16 
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: den som 
röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. Den som röstar nej bifaller 
Cecilia Gustafssons m.fl. yrkande.  
 Omröstningen utfaller med 41 ja-röster och 16 nejröster (fyra platser är 
tomma). Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommun-
styrelsens förslag.   
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad.   
Reservation 
Hans Hoffman, Remigiusz Bielinski, Theodor Ahrenberg, Marie-Louise 
Coon, Sari Samuelsson, Michael Meijer, Lars Muregård, Angelica 
Lundgren Bielinski, Ingrid Almén, Cecilia Gustafsson, Mousa Younis, 
Rita Paulsson Svensson, Sonny Larsson, Jarno Vallius, Lasse Henrik-
sen och Bert-Ove Bonta reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Cecilia Gustafssons m.fl. yrkande.   
 
____ 
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KF § 17 Dnr 2016/00240 009 

Beslut med anledning av motion "Valfrihet i vård och 
omsorgerna (LOV)" Alliansen (KD)(M)(C)(L) 

Sammanfattning 
Maria Nilsson (KD), Peter Eriksson (M), Sofia Lindholm (C) och Rita 
Paulsson Svensson (L) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion 
om valfrihet i vård och omsorgerna. I motionen föreslås att valfrihet 
enligt LOV införs i Trollhättan inom hemtjänsten, äldreomsorgen samt 
inom omsorgerna för funktionsnedsatta.  
 Lagen om valfrihetssystem (LOV), trädde i kraft i Sverige den 1 januari 
2009 och innebär att omsorgstagaren ska få välja vem som ska ge vård 
och omsorg samtidigt som kommunen är ytterst ansvarig för den-
samma. Inom de områden motionen behandlar är det frivilligt för kom-
munen att införa valfrihetssystem, till skillnad från förskola och skola, 
och hittills har det inte funnits majoritet i Riksdagen för att göra lagstift-
ningen tvingande i detta avseende. 
 Kommunstyrelsens ordförande har skrivit ett yttrande över motionen 
och menar att Trollhättans Stad inte ska tillämpa LOV, utan istället 
satsa på att utveckla den egna verksamheten och föreslår därmed att 
motionen avslås.   
Beslutsunderlag 
Motion från Maria Nilsson (KD), Peter Eriksson (M), Sofia Lindholm (C) 
och Rita Paulsson Svensson (L). 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande från den 17 januari 2017.   
Kommunstyrelsens förslag 2017-01-25, § 20 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.  
Yrkanden 
Maria Nilsson, Dan Möllengård, Sofia Lindholm, Marie-Louise Coon, 
Rita Paulsson Svensson, Mats Häggner, Maj-Britt Elmvik, Remigiusz 
Bielinski, Kent Almkvist och Lasse Henriksen yrkar bifall till motionen.  
Paul Åkerlund, Mussa Selim och Fahimeh Nordborg yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag, dels 
Maria Nilssons m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
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Forts kf § 17 
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den 
som röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. Den som röstar nej 
bifaller Maria Nilssons m.fl. yrkande. Omröstningen utfaller med 33 ja-
röster och 24-nej-röster (fyra platser är tomma). Kommunfullmäktige 
har således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.   
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.   
Reservation 
Hans Hoffman, Remigiusz Bielinski, Theodor Ahrenberg, Marie-Louise 
Coon, Sari Samuelsson, Michael Meijer, Lars Muregård, Angelica 
Lundgren Bielinski, Ingrid Almén, Cecilia Gustafsson, Mousa Younis, 
Håkan Deleskog, Maria Nilsson, Kent Almkvist, Mats Häggner, Sofia 
Lindholm, Dan Möllengård, Maj-Britt Elmvik, Britt Hallgren, Rita Pauls-
son Svensson, Sonny Larsson, Jarno Vallius, Lasse Henriksen och 
Bert-Ove Bonta reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Nils-
sons m.fl. yrkande.   
____ 
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-02-06 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 18 Dnr 2016/00084 041 

Anmälan av nämndernas budgetar 2017 

Sammanfattning 
Anmäls av nämnden antagna budgetar för år 2017.   
Kommunfullmäktiges beslut 
Anmäls och läggs till handlingarna.   
____  
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-02-06 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 19 Dnr 2017/00030 009 

Inkomna motioner  

Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) ”Folkomröstning 2018 om att införa narkotikasök 
nattetid i skolan” 
 Rita Paulsson Svensson (L) ”Bygg Bovieran i Trollhättans kommun”  
 Sari Samuelsson (M) ”Inför Laholmsmodellen i Trollhättan.”   
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.   
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-02-06 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 20 Dnr 2017/00123 730 

Rapport till kommunfullmäktige över gynnande, ej verk-
ställda biståndsbeslut  

Sammanfattning 
Omsorgsnämndens rapport 2017-01-25, § 6 om ej verkställda beslut 
enligt SOL 16 kap § 6 h samt LSS § 28, kv 4 – 2016.   
Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten läggs till handlingarna.   
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-02-06 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 21 Dnr 2017/00128 009 

Inkommen interpellation "Rutin undernäring" (-) 

Sammanfattning 
Maj-Britt Elmvik (-) Ställer en interpellation till omsorgsnämndens ord-
förande angående undernäring inom omsorgen. I interpellationen ställs 
följande frågor: 
 Hur följer hemtjänstpersonalen upp att näringsintaget framöver blir 
bättre?    
Hur sammanställts matintaget skriftligt av hemtjänsten?   
Rapporterar kommunen näringsintag vid det nationella registret Senior 
Alert?   
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
____ 
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