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KF § 22 Dnr 2017/00002 102 

Avsägelser  

Sammanfattning 
- Fatima Bouja (S) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i Kultur- och 

fritidsnämnden samt som ledamot i kommunfullmäktige.  
- Sara Ejnell Svensson (M) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot, tillika 

vice ordförande i kommunfullmäktige samt som ledamot i styrelsen för 
Trollhättan Tomt AB. 

- Håkan Deleskog (KD) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i Bygg-
nads- och trafiknämnden 

- Sari Samuelsson (M) avsäger sig sitt uppdrag 2 vice ordförande i Kul-
tur- och fritidsnämnden 

- Annicka Johansson (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i Kultur- 
och fritidsnämnden 

- Marie-Louise Coon (M) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i 
Omsorgsnämnden   

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelserna godkänns.  
Hemställes hos länsstyrelsen om ny sammanräkning.   
____ 
Beslutet skickas till 
Tingsrätten 
Kultur- och fritidsnämnden 
Thn Tomt AB 
Byggnads- och trafiknämnden 
Omsorgsnämnden 
Fatima Bouja 
Sara Ejnell Svensson 
Håkan Deleskog 
Sari Samuelsson 
Annicka Johansson 
Marie-Louise Coon  
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KF § 23 Dnr 2017/00001 102 

Val / Meddelande från länsstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Till ny ersättare i Omsorgsnämnden efter Thomas Blomkvist (V) utses 

Tobias Hval (V).  
 

- Till ny ledamot i Kultur- och fritidsnämnden efter Fatima Bouja (S) utses 
Cathrin Boström (S). 
 

- Till ny ersättare i Byggnads- och trafiknämnden efter Håkan Deleskog 
(KD) utses Ingemar Svantesson (KD). 
 

- Till ny ledamot tillika 2 vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden efter 
Sari Samuelsson (M) utses Marie-Louise Coon (M). 
 

- Till ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Annicka Johansson (M) 
utses Sari Samuelsson   

 
- Till ny ledamot i Omsorgsnämnden efter Marie-Louise Coon (M) utses 

Annicka Johansson  
 

- Till ny 1 vice ordförande i kommunfullmäktige efter Sara Ejnell Svensson 
(M) utses Sari Samuelsson. 
 

- Meddelanden från länsstyrelsen  
Jarno Vallius (SD) ny ledamot i kommunfullmäktige efter Thomas 
Valeklint. 
Inga-Lill Hansson (S) ny ersättare i kommunfullmäktige efter Erika Wiking.   
____ 
Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Byggnads- och trafiknämnden 
Omsorgsnämnden 
Tobias Hval 
Cathrin Boström 
Ingemar Svantesson 
Sari Samuelsson 
Annicka Johansson 
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KF § 24 Dnr 2016/00661 315 

Parkeringsprogram 2016  

Sammanfattning 
Byggnads- och trafiknämnden har låtit ta fram ett parkeringsprogram för 
Trollhättan. Programmet har utarbetats av stadsbyggnadsförvaltningen i 
samråd med kommunstyrelsens förvaltning. Programmet har också 
presenterats i Ledningsgruppen för planeringsfrågor och Agenda 21. 
Under hösten 2016 har programmet har varit föremål för remiss och en 
samrådsredogörelse har sammanställts. Därefter har en antagande-
handling tagits fram. 
 Byggnads- och trafiknämnden har för sin del godkänt programmet och 
översänt detsamma till kommunfullmäktige för antagande.   

Beslutsunderlag 
Samrådsredogörelse. 
Parkeringsprogram 2016.  
Byggnads- och trafiknämndens beslut den 26 januari 2017, § 20.   
Yrkanden 
Peter Eriksson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag 2017-02-22 § 35 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Trollhättan Parkeringsprogram 2016. 
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag. 
____ 
Beslutet skickas till 
Byggnads- och trafiknämnden 
Kontoret Tillväxt och utveckling  
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KF § 25 Dnr 2016/00781 050 

Hälso- och sjukvårdsavtal 2017 Västra Götaland 

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsavtalet är det huvudavtal som reglerar ansvar och 
gränssnitt mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. Nuvarande avtal (2012–2016) gäller efter förlängning t 
o m den 31 mars 2017. 
Efter översyn av nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal har ett förslag till 
nytt avtal tagits fram. En delprocess i översynen av Hälso- och sjuk-
vårdsavtalet har varit att ta fram ett förslag till ny överenskommelse mellan 
parterna kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 
med missbruk. Det nya avtalet och överenskommelsen ska gälla från och 
med den 1 april 2017. 
VästKoms styrelse ställde sig den 6 december 2016 bakom förslaget. 
Direktionen i Fyrbodal beslutade 15 december 2016 att ställa sig bakom 
förslaget till ett nytt Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland samt 
underavtal Överenskommelse kring personer med psykisk funktions-
nedsättning och personer med missbruk.  
Omsorgsnämnden har för sin del behandlat ärendet och föreslår att 
kommunfullmäktige godkänner avtal och överenskommelse.   

Beslutsunderlag 
Hälso- och sjukvårdavtalet i Västra Götaland 
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsned-
sättning och personer med missbruk. 
Bilaga: Termer och begrepp 
Tjänsteutlåtande från kommunalförbundet Fyrbodal, daterat 2016-12-21. 
Missiv från direktionen Fyrbodal med rekommendationer till kommunerna, 
daterad 2016-12-21. 
Skrivelse från omsorgsförvaltningen daterad 2017-01-12. 
Omsorgsnämndens beslut den 25 januari 2017, § 4 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 1 februari 2017.   
Kommunstyrelsens förslag 2017-02-22, § 36 
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslag till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet i Västra Götaland, att gälla från den 1 april 2017. 
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslag till underavtal, 
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland kring  
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Forts kf § 25 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, 
att gälla från den 1 april 2017.  
 Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslag om ändrad avtalstid i 
underavtal, Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och 
sjukvård, till samma avtalstid som Hälso- och sjukvårdsavtalet som är 
huvudavtal. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen  
Omsorgsnämnden 
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KF § 26 Dnr 2017/00099 253 

Marköverlåtelseavtal Blåvingen 

Sammanfattning 
AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag avser att bygga vårdbostäder i två 
våningar i anslutning till befintliga byggnader i kvarteret Blåvingen. För att 
genomföra projektet behöver AB Eidar förvärva ett område av fastigheten 
Blåvingen 2. Inför markförsäljningen har en ändring av detaljplanen gjorts 
för att medge vårdbostäder i två våningar. Planändringen beräknas antas 
av Byggnads- och trafiknämnden under första kvartalet 2017. 
 Förslaget till marköverlåtelseavtal innebär att mark regleras till Eidars 
fastighet Blåvingen 3. Köpeskillingen är 300 kr/BTA för de 3200 kvm BTA 
som detaljplanen medger.   

Beslutsunderlag 
Marköverlåtelseavtal Blåvingen.  
Styrelseprotokoll AB Eidar från den 2 februari 2017.   
Kommunstyrelsens förslag 2017-02-22 § 37 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna marköverlåtelseavtal med AB 
Eidar Trollhättans Bostadsbolag avseende ett område av kvarteret 
Blåvingen och att fastställa markpriset till 960 000 kr. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
AB Eidar  
Kontoret Tillväxt och utveckling  
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KF § 27  Dnr 2017/00097 253 

Marköverlåtelseavtal kvarteret Aspen 

Sammanfattning 
Patrikssons Förvaltnings AB planerar att bygga 4-6 lägenheter i kvarteret 
Aspen i Strömslund, von Döbelns väg 65, där företaget redan har hyres-
fastigheten Aspen 2. Exploateringsområdet ligger innanför de bebyggda 
fastigheterna och har idag ingen utbyggd tillfart. Befintlig detaljplan är från 
2003 och anger bostäder. 
Marköverlåtelseavtalet reglerar hur fastighetsbildningsåtgärder ska utföras 
och att utfart och ledningsanslutningar sker via fastigheten Aspen 2. 
Köpeskillingen baserats på 1800 kr/BTA, totalt 945 tkr för den byggrätt 
som planen medger i en våning samt den bostadsyta som planeras på 
övervåningarna.   

Beslutsunderlag 
Marköverlåtelseavtal avseende kv Aspen.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 30 januari 2017.   
Kommunstyrelsens förslag 2017-02-22 § 38 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna marköverlåtelseavtalet med 
Patrikssons förvaltning AB gällande ett område av fastigheten Torsred 3:1 
inom kv Aspen och att fastställa markpriset till 945 000 kr. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
Kontoret Tillväxt och utveckling 
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KF § 28 Dnr 2017/00096 253 

Markanvisningsavtal Ekekullen 2 

Sammanfattning 
Kanberg Fastigheter AB äger den obebyggda bostadsfastigheten Eke-
kullen 2 intill Arvidstorpsgatan i Strömslund. Företaget har under hösten 
2016 låtit utföra ett program för detaljplan som nu varit på samråd. I 
programmet studeras exploateringsförutsättningar för den egna fastig-
heten och ca 2 200 kvm av Trollhättan Strömslund 3:1, vilken är allmän 
plats i gällande detaljplan. Syftet är att tillskapa ett större flerfamiljshus i 
utsiktsläge. 
 Avtalsförslaget reglerar att Kanberg Fastigheter AB under 12 månader 
fortsatt får undersöka förutsättningarna för bostadsbebyggelse inom 
området. De ska också utföra en grönkonsekvensutredning samt ingå ett 
särskilt planavtal med Stadsbyggnadsförvaltningen. 
 Enligt ny lagstiftning för markanvisningar anger också avtalet hur ett 
framtida markpris kommer att beräknas om projektet drivs vidare genom 
att ett marköverlåtelseavtal tecknas. En sådan uppräkning föreslås ske 
kvartalsvis enligt prisstatistik avseende hyreshus från Statistiska central-
byrån.   

Beslutsunderlag 
Markanvisningsavtal avseende Ekekullen 2.      
 Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 31 januari 2017.   
Kommunstyrelsens förslag 2017-02-22 § 39 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna markanvisningsavtalet med 
Kanberg Fastigheter AB avseende ett område av Strömslund 3:1 och att 
fastställa framtida prisnivå till 1500 kr /BTA som uppräknas kvartalsvis, 
enligt SCBs prisstatistik för hyreshus, till dess att marköverlåtelseavtal 
tecknas.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   

Protokollsanteckning 
Peter Eriksson lägger följande anteckning till protokollet: "Vi anser att 
högsta möjliga försiktighet skall iakttagas när Ekekullen 2 bebyggs likt 
processen kring Högbo när detta byggdes så att byggnaderna passar in i 
miljön". 
Protokollsanteckningen stöds av samtliga ledamöter i (M) och (KD).   
____ 
Beslutet skickas till 
Kontoret Tillväxt och utveckling 
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KF § 29 Dnr 2016/00784 252 

Förvärv av tennishall 

Sammanfattning 
Trollhättans Tennisklubb, TTK, hade 2015, 396 registrerade medlemmar 
varav 133 aktiva i åldern 7-25 år. Verksamheten har en stor bredd, där 
både motionsidrottande och elitidrottande ryms och bedöms ha goda 
förutsättningar att fortsätta att växa. Kultur- och fritidsförvaltningen har i 
dialog med föreningen diskuterat ett eventuellt övertagande av tennis-
hallen. Hallen har ett behov av renovering och TTK har inte bedömts 
kunna klara dessa nödvändiga investeringar på egen hand via likvida 
medel eller lån.  
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att Trollhättans Stad övertar 
fastigheten. Köpeskillingen föreslås till 1 krona. Vid ett övertagande av 
fastigheten kommer den dagliga driften och mindre löpande underhåll att 
skötas av föreningen och regleras av ett avtal mellan kultur- och fritidsför-
valtningen och föreningen och följa den praxis som tillämpas i samband 
med andra föreningsdrivna anläggningar.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens skrivelse daterad den 20 januari 2017. 
Driftsavtal utkast  
Protokoll från extra årsmöte Trollhättans Tennisklubb  
Undertecknat köpeavtal   
Kommunstyrelsens förslag 2017-02-22 § 41 
Kommunfullmäktige beslutar att Trollhättans Stad övertar ägandet av 
Trollhättans tennishall för köpeskillingen 1 krona. 

 Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Lokalstrategen 
Ekonomikontoret  
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KF § 30 Dnr 2017/00069 291 

Förstudie/enklare lokalplanering/Grundskoleverksamhet 
Centrala staden 

Sammanfattning 
Den centrala grundskolan Hjortmosseskolan, som har ett upptagnings-
område omfattande elever från förskoleklass till årskurs 9, har växt ur sina 
lokaler. Trots att Karlstorpsskolan åter tagits i bruk för grundskole-
verksamhet prognostiseras ett ökat antal boende elever i området med 
370 fram till år 2025. Sedan några år nyttjar Hjortmosseskolan lokaler i T-
huset (Elefanten), Nils Ericsonsgymnasiet. 
Även om man erfarenhetsmässigt kan räkna med att cirka 75 % av 
elevantalet väljer Hjortmosseskolan kommer nuvarande lokaler inte att 
räcka till. Utbildningsförvaltningen fick därför i uppdrag från Utbildnings-
nämnden att genomföra en förstudie om lämpliga lokaler för grundsko-
leverksamheten i centrala staden. Förstudien rekommenderar att Hjort-
mosseskolan kan hyra Mediahuset på Magnus Åbergsgymnasiet och att 
Kunskapsförbundet Väst kan hyra de lokaler som Hjortmosseskolan 
disponerar idag i T-huset (vuxenutbildning). 
Den årliga hyreskostnaden är beräknad till ca 2,4 mkr. Hyran per kvad-
ratmeter i Mediahuset är billigare än T-huset vilket innebär att föreslagen 
lösning blir kostnadsneutral. Inga större anpassningar beräknas behövas 
göras av lokalerna i Mediahuset. .   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-16 från kommunstyrelsens förvaltning 
Rapport Förstudie/förenklad lokalplanering – Grundskola i centrala staden   
Kommunstyrelsens förslag 2017-02-22 § 42 
Kommunfullmäktige godkänner förstudie/förenklad lokalplanering av 
grundskoleverksamhet i centrala staden och att projektet får genomföras 
inom befintlig budgetram. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag   
____ 
Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
Ekonomikontoret 
Lokalstrategen  
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KF § 31 Dnr 2016/00421 009 

Beslut med anledning av motion "Rätt till amning i det 
offentliga rummet" (M) (KD) 

Sammanfattning 
Angelica Lundgren Bielinski (M) och Maria Nilsson (KD) har inkommit med 
en motion om ”Rätt till amning i det offentliga rummet”. I motionen yrkas att 
rätten till amning i samtliga kommunala lokaler och verksamheter, där barn 
i vanliga fall har rätt att vistas, fastslås i Trollhättans stads ordningsföre-
skrifter.                
Trollhättans kommuns allmänna ordningsföreskrifter är tillämpliga på alla 
platser inom kommunen som är offentlig plats. Enligt 1 kap 2 § första 
stycket 1- 4, ordningslagen avses med offentlig plats enligt denna lag: 
1.  allmänna vägar, 
 2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas 
som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål, 
 3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- 
verksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för 
allmänheten, samt 
 4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande 
används för allmän trafik. 
 
De allmänna ordningsföreskrifterna är alltså inte tillämpliga när det gäller 
motionens förslag. 
Trollhättan Stad har inte några särskilda ordningsföreskrifter för sina 
kommunala lokaler och verksamheter och det finns ingenting som säger 
att det skulle vara förbjudet att amma i kommunala lokaler och verk-
samheter. Det finns heller ingen önskan att inte tillåta det. För att förtydliga 
detta föreslås att stadsdirektören efter fullmäktiges beslut tydliggör för alla 
chefer och medarbetare att ingen ammande kvinna kan avvisas eller 
förbjudas amma där kommunal verksamhet bedrivs och där berörd person 
i övrigt har rätt att vistas. Kommunstyrelsens förvaltning anser med detta 
att motionen kan anses som behandlad.   

Beslutsunderlag 
Motion från Angelica Lundgren Bielinski (M) och Maria Nilsson (KD).  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 1 februari 2017.   
Kommunstyrelsens förslag 2017-02-22 § 43 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad. 

Yrkanden 
Angelica Bielinski, Maria Nilsson och Sofia Lindholm yrkar bifall till 
motionen.  
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Forts kf § 31 
Esther O´Hara och Monica Hanson yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag, 
dels bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
kommunstyrelsens förslag.   
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 
röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. Den som röstar nej bifaller 
Angelica Lundgren Bielinskis m.fl. yrkande. 
Omröstningsresultat  
Omröstningen utfaller med 35 ja-röster och 23 nej-röster. Tre platser är 
tomma. Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kommunsty-
relsens förslag.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad. 
Kommunstyrelsen uppdrar åt stadsdirektören att informera alla anställda 
om detta beslut   

Reservation 
Remigiusz Bielinski, Mousa Younis, Hans Hoffman, Sari Samuelsson, 
Michael Meijer, Theodor Ahrenberg, Angelica Lundgren Bielinski, Ulf 
Rörstad, Ingrid Almén, Maria Nilsson, Kent Almkvist, Mats Häggner, Sofia 
Lindholm, Dan Möllengård, Johan Lundgren, Britt Hallgren, Said Abdu, 
Sonny Larsson, Lasse Henriksen, Bert-Ove Bonta och Jarno Vallius 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Angelica Lundgren Bielinskis 
m.fl. yrkande.   
____ 
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KF § 32 Dnr 2016/00588 009 

Beslut med anledning av motion "Laddningsstationer för 
cyklar!" (-) 

Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) föreslår med hänvisning till Trollhättans satsning på 
laddplatser för bilar att också införa laddningsplatser för elcyklar, där det 
ses som ett välkommet tillskott. 
Förslaget till parkeringsprogram kommer att behandlas i kommunfull-
mäktige den 6 mars 2017. Vid framtagandet av parkeringsprogrammet var 
frågan uppe om publika laddpunkter för elcyklar med anledning av en 
ökande andel elcyklar. Andelen elcyklar är fortfarande relativt liten men 
försäljningen av elcyklar ökar.  År 2015/2016 stod elcyklar för nära 10 % 
av cykelförsäljningen. 80 % av elcyklarna på marknaden har batterika-
pacitet som ger teoretisk räckvid över 30 km och tar från 3 timmar att 
ladda från tomt till fullt och flertalet har batteri som är lätt att demontera. 
Räckvidden 30 km är tillräckligt för dagliga pendlingsresor för majoriteten 
av cyklisterna och därmed är behovet av laddning på publika platser liten.  
 Det kan ändå bli aktuellt att upprätta publika laddplatser för elcykel. Dessa 
platser bör då vara säkra eftersom parkeringstiden blir relativt lång för att 
få effekt av laddningen och helst uppvärmd, då batteritekniken som 
används i elcyklar ofta har en nedre temperaturgräns för att laddas. Även 
det faktum att batteriet kan demonteras på flertalet av elcykelmodellerna 
gör att laddplats i direkt anslutning till cykelplatsen inte alltid är nödvändig. 
När staden uppför cykelgarage vid resecentrum, som nämns i parkerings-
programmet, kan det vara ett lämpligt ställe att uppföra laddplats för 
elcykel. 
Publika laddplatser för elcyklar har därmed andra förutsättningar än de 
laddplatser som finns och planeras för elbilar och kommer att behöva se 
lite annorlunda ut. I parkeringsprogrammet föreslås att vid nybyggnation 
av bostäder etablera laddplatser för elcyklar. De platser där cyklarna 
förväntas ha sin huvudsakliga parkering är de viktigaste laddplatserna. 
Laddplatserna kan antingen finnas vid cykelställ eller i ett utrymme för 
laddning av ett demonterat batteri.  
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen anses behandlad med 
hänsyn tagen till framtagande av parkeringsprogrammet. Den ökning och 
förändringen av e-mobilitet (eldrivna fordon allt från bil, mopeder och mc 
till cyklar och sparkcyklar) som sker, måste dock fortsatt beaktas vid 
planering, etablering och renovering av infrastruktur.   
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Forts ks § 32 

Beslutsunderlag 
Motion från Dan Möllengård (-).  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 27 januari 2017.   
Kommunstyrelsens förslag 2017-02-22 § 44 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-03-06 

 
 

 

 
 

KF § 33 Dnr 2016/00635 009 

Beslut med anledning av motion "Norra Björke är i starkt 
behov av ett flertal seniorboende" (SD) 

Sammanfattning 
Lasse Henriksen har till kommunfullmäktige inlämnat en motion med 
förslag om att ”Trollhättans Stad ska utreda hur många seniorbostäder 
som behövs och kan byggas i Norra Björke” och att ”det skyndsamt byggs 
ett behövligt antal seniorbostäder i Norra Björke”. 
Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att det är angeläget att fler 
tillgängliga bostäder tillkommer i hela kommunen för att stärka livskva-
liteten och självständigheten hos äldre personer. Andelen äldre personer 
kommer att öka i framtiden och då behövs tillgängliga bostäder för att 
stärka deras möjlighet till en självständig vardag. Staden följer utveck-
lingen på bostadsmarknaden, för att se hur utbudet av bostäder för äldre 
utvecklas. 
 Enligt Översiktsplan 2013 - Plats för framtiden skulle tillkomsten av 
lägenheter också i småtätorterna kunna gynna kvarboendet för äldre. 
 ”Fler lägenheter i småtätorterna möjliggör för äldre personer att bo kvar i 
närområdet även om de av olika anledningar väljer att inte bo kvar i sin 
villa, samt ökar ungas möjligheter att flytta hemifrån.” 
 Trollhättans Stad bygger dock inga seniorbostäder; en mellanboendeform 
på den ordinarie bostadsmarknaden. Staden har enligt Socialtjänstlagen 
ansvar för bostadsförsörjning för äldre personer som inte längre kan bo i 
sin egen bostad. Dessa bostäder kallas särskilda boenden och dessa 
hanteras i Trollhättans Stads lokalförsörjningsplan. I lokalförsörjningspla-
nen har bedömningen gjorts att inget särskilt boende är aktuellt att byggas 
i Norra Björke.  
 Vad gäller planläggning för byggrätter för bostäder på den ordinarie 
bostadsmarknaden är en förutsättning att det finns marknadsmässiga 
förutsättningar för att också genomföra projektet. I dagsläget finns det 
detaljplanelagd mark i Norra Björke där en privat byggare under ett antal 
år prövat möjligheten att bygga ett tiotal lägenheter i flerbostadshus. 
Ytterligare planläggning för bostäder i Norra Björke är för närvarande inte 
aktuellt.   

Beslutsunderlag 
Motion från Lasse Henriksen "Norra Björke är i starkt behov av ett flertal 
seniorboende"    
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Forts kf § 33 

Kommunstyrelsens förslag 2017-02-22 § 45 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Yrkanden 
Lasse Henriksen yrkar bifall till motionen. 
Per Wennberg och Maria Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens förslag, 
dels bifall till Lasse Henriksen yrkande och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag.   
Omröstning 
Omröstning begärs. 
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar ja bifaller 
kommunstyrelsens förslag. Den som röstar nej bifaller Lasse Henriksen 
yrkande.  
Omröstningsresultat  
Omröstningen utfaller med 49 ja-röster och 7 nej-röster, 1 avstår och fyra 
platser är tomma.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.   
____ 
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KF § 34 Dnr 2016/00636 009 

Beslut med anledning av motion "Norra Björke behöver en 
kommunal lekplats" (SD) 

Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion med 
förslag om att det skyndsamt utreds och byggs en kommunal lekplats i 
Norra Björke. 
Stadsbyggnadsförvaltningen har berett ärendet och informerar om att det i 
samband med framtagandet av lekplatsprogrammet påbörjades år 2015, 
uppdagades behov av en kommunal lekplats i Norra Björke. Planering 
påbörjades då med att vidareutveckla en yta som idag används som 
lekplats och bygga om den till en lekplats som, i enlighet med lekplats-
programmet, klassas som närlekplats. Denna yta har inte ordningsställts 
av Trollhättans kommun. Då kommunstyrelsens förvaltning förvaltar 
marken där den befintliga lekytan är anlagd krävs det att ett avtal upprät-
tas beträffande anläggandet och driften av lekplatsen. 
Eftersom planeringen av en kommunal lekplats i Norra Björke pågått 
sedan behovet uppdagades anser stadsbyggnadsförvaltningen att 
motionen bör avslås. Byggnads- och trafiknämnden har behandlat ärendet 
och beslutat enligt förvaltningens förslag.   

Beslutsunderlag 
Motion från Lasse Henriksen (SD).  
Byggnads- och trafiknämndens beslut från den 8 december 2016, § 464.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 30 januari 2017.   
Yrkanden 
Carina Lorentzon, Sofia Lindholm och Mats Häggner yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag 2017-02-22 § 46 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad. 
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
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KF § 35 Dnr 2017/00060 009 

Svar på fråga om policy rörande sponsring/säsongskort (-) 

Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
stöd på sponsring till de lokal idrottsföreningarna Gripen och FCT. Bland 
annat hur stor sponsringen varit och hur många säsongskort som staden 
fått. 
Kommunstyrelsens ordförande svarar muntligt på frågan i kommunfull-
mäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna. 
____ 
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KF § 36 Dnr 2017/00141 009 

Svar på fråga om Elitstöd (-) 

Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
elitstöd: 
"Hur motiverar du att FCT får elitstöd med tanke på Skoftebyn är i samma 
division. Anser du det är försvarbart att ge till ett lag men inte ett annat och 
synnerligen när de idag ligger i den division de gör?  
Varför kan inte FCT göra samma finansiering som Skoftebyn?  
Hur rimmar detta stöd mot kommunallagen?  
Att en förening får men ej annan.  
Samt hur mycket är den totala summan inkl. pengar ifrån de kommunala 
bolagen som man sponsrar FCT med?  
Slutligen hade det vart bättre att lägga pengarna på basverksamhet skola 
vård och omsorg istället?" 
Kommunstyrelsens ordförande svarar muntligt på frågan i kommunfull-
mäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna. 
____ 
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KF § 37 Dnr 2017/00189 009 

Svar på fråga angående upphandlingsförfarande (-) 

Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
angående upphandlingsförfarande. Kommunstyrelsens ordförande svarar 
muntligt på frågan i kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____ 
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KF § 38 Dnr 2017/00030 009 

Inkomna motioner  

Sammanfattning 
- Dan Möllengård (-) Framtidens inlärningssystem. 
- Lasse Henriksen (SD) Insynsplatser i nämnder.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.   
 
____ 
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KS § 39 Dnr 2017/00162 009 

Inkommen interpellation "Vart tog pengarna vägen?" (M) 

Sammanfattning 
Peter Eriksson (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
angående erhållet statsbidrag för bostadsbyggande. Peter Eriksson frågar 
hur dessa pengar kommer att användas i Trollhättan för fler bostäder.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
____ 
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KF § 40 Dnr 2017/00222 009 

Inkommen interpellation "Marknadsfundamentalister" 
Alliansen (C) (M) (KD) (L) 

Sammanfattning 
Sofia Lindholm (C), Peter Eriksson (M), Maria Nilsson (KD) och Rita 
Paulsson-Svensson (L) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
angående en debattartikel i ttela den 17 februari. I interpellationen ställs 
följande frågor:   
Ställer den styrande majoriteten i Trollhättan sig bakom uppfattningen att 
företag bara finns för att göra vinst, på bekostnad av kvalitet och kund-
fokus?  
Tror ni att investerarna i svenska företag är ute efter att förstöra den 
svenska demokratin? 
Anser den styrande majoriteten i Trollhättan att politiker vet bättre än 
brukarna själva, eller deras anhöriga, vad som är bäst för brukarna i våra 
omsorger och skolor? 
Tycker den styrande majoriteten i Trollhättan att ordvalen som Fahime valt 
på oss i oppositionen främjar debattklimatet i vår kommun?   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
____ 
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