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KF § 41 Dnr 2017/00291 042 

Ansvarsfrihet 2016 

Sammanfattning 
Revisorerna har till kommunfullmäktige överlämnat sin revisionsberät-
telse för år 2016. Revisorerna bedömer att resultatet är förenligt med 
de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige beslutat om. 
Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande. Revisorerna 
bedömer att kommunens nämnder och verksamheter har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen och övriga nämnder samt 
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 
2016.  
I kommunfullmäktige redogör revisionens ordförande Rolf Elamsson 
för revisorernas granskning.   

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2016.  
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2016.   
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beviljar nämnder samt enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för år 2016.   
____  
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder  
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KF § 42 Dnr 2017/00104 042 

Årsredovisning 2016  

Sammanfattning 
Ekonomikontoret har sammanställt en årsredovisning/bokslut för år 
2016. Årsredovisningen innehåller dels kommunstyrelsens samlade 
redogörelse för årets verksamhet och sammanställd redovisning för 
de kommunala företagen riktad till kommunfullmäktige och övriga in-
tressenter, dels nämndernas verksamhetsredogörelser. Verksam-
hetsredogörelserna innefattar budgetutfall, mål- uppfyllelse för priori-
terade mål och nämndernas förslag till behandling av bokslutstutfall 
m.m. 
Årets resultat uppgår till 108,2 mkr, vilket är 93,5 mkr bättre jämfört 
med budget. Resultatet motsvarar 3,4 % av skatteintäkter och utjäm-
ningsbidrag. Årets nettoinvesteringar uppgår till 134,7 mkr, vilket är 
15,3 mkr lägre än fastställd investeringsram. Resultatnivån räcker till 
för att finansiera årets investeringar.            
Samtliga fem uppsatta finansiella mål uppnås för 2016. Nämnderna 
har 47 prioriterade mål från kommunfullmäktige. Totalt bedömer 
nämnderna att 20 (43 %) av målen nås helt, 24 (51 %) nås delvis och 
3 (6 %) nås inte alls vid årets slut. Sammantaget uppnås kravet på 
god ekonomisk hushållning med det ekonomiska utfallet i bokslutet 
och redovisat uppfyllande av prioriterade mål.                  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2016 
Nämndernas verksamhetsredogörelser 2016         
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 februari 
2017.   
Yrkanden 
Paul Åkerlund, Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Maria Nilsson 
och Kent Almkvist yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.   

Kommunstyrelsens förslag 2017-03-22, § 68 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avskrivning över plan (ned-
skrivningar) av anläggningstillgångar med 1 305 tkr. 
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Forts kf § 42 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ianspråktagande ur av-
sättningar med 1 846 tkr under 2016, varav avsättning för åter-
ställning av skredrisk Heden- Gröndal har slutförts med 1 101 tkr.  
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 2016 års bokslut med redo-
visad resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för Troll-
hättans Stad. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
 
____ 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-04-03 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 43 Dnr 2015/00412 253 

Försäljning Kärleksörten 2, Nysätersvägen Skoftebyn  
(f d Skoftebyn 4:2) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2015, att fastställa priset 
för Kärleksörten 2 till 750 tkr. Prissättningen föregicks av en oberoen-
de värdering. Nu skall försäljningen genomföras och det har då upp-
täckts att det belopp kommunfullmäktige beslutade om, har angetts 
felaktigt utifrån värderingen. Värdet enligt värderingen är satt till 
500 000 kr och det är detta belopp som kommunicerats med befintlig 
hyresgäst, som erbjudits köpa fastigheten.  
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunfullmäktiges 
beslut den 21 september 2015, § 128, upphävs vad avser köpeskil-
lingen för Kärleksörten 2 och att kommunfullmäktige beslutar att fast-
ställa försäljningspriset till 500 000 kr.   

Beslutsunderlag 
Köpeavtal avseende Kärleksörten 2. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 januari 
2017.   
Kommunstyrelsens förslag 2017-02-22, § 40 
Kommunfullmäktiges beslut den 21 september 2015, § 128, upphävs 
i den delen som avser köpeskillingen för Kärleksörten 2. 
Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Trollhättan Kärleks-
örten 2, till Peer Widja och Anna Holmberg för en köpeskilling om 
femhundratusen / 500 000/ kronor och villkor i övrigt enligt upprättat 
avtal 
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.      
____ 
Beslutet skickas till 
Kontoret Tillväxt och utveckling  
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KF § 44 Dnr 2017/00199 042 

Årsredovisning avseende 2016 Norra Älvsborgs Rädd-
ningstjänstförbund 

Sammanfattning 
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har fastställt 
bokslut och årsredovisning 2016. Direktionen föreslår kommunfull-
mäktige att bevilja ansvarsfrihet för direktionen för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund avseende verksamhetsåret 2016. 
Förbundet redovisar för 2016 ett resultat på +5 841 tkr, varav resul-
tatutjämning inom enhet sotning står för 280 tkr. I resultatet ingår två 
jämförelsestörande poster, vite från Arbetsmiljöverket (400 tkr) och 
återbetalning från FORA (742 tkr). Exklusive jämförelsestörande pos-
ter uppgår resultatet till +5 499 tkr. Det budgeterade resultatet upp-
gick till +1 tkr vilket innebär ett budgetöverskott på +5 840 tkr.  
Förklaringarna till budgetöverskottet är främst att intäkterna för tek-
nisk återställning har ökat vilket ger +2 329 tkr, personalkostnaderna 
ger överskott med +1 853 tkr (vakanta tjänster och långtidssjukskriv-
ningar) samt att avskrivningar ger överskott med 1 029 tkr p.g.a. in-
vesteringsstopp under första halvåret.   

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2016 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  
Skrivelse daterad 2017-02-23 Årsredovisning 2016 för NÄRF 
Direktionens protokoll 2017-02-23.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 2 mars 2017.   
Kommunstyrelsens förslag 2017-03-22, § 69 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning/bokslut 
2016 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen ansvars-
frihet för 2016 års verksamhet.      

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
NÄRF  
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KF § 45 Dnr 2017/00173 040 

Bokslutsutfall avseende 2016 

Sammanfattning 
Resultatöverföringen ingår i bokslutsberedningen och fastställs av 
Kommunfullmäktige. Nämnderna har i sina verksamhetsredogörelser 
lämnat förslag till behandling av 2016 års budgetutfall.  
Trollhättans Stads resultat 2016 var 108,2 mkr, vilket är 93,5 mkr 
bättre än budget. Av detta står nämnderna för -1,2 mkr. Nämnderna 
begär att -1,6 mkr överförs till 2017. Ekonomikontoret tillstyrker att -
8,8 mkr, varav ombudgetering av anslag +3,6 mkr överförs. 
Av investeringsbudgeten begärs ombudgetering (exkluderat Gräv-
lingen) på 18,6 mkr, varav 15,0 mkr är beaktade i 2017 års budget. 
Ekonomikontoret tillstyrker att 17,8 mkr överförs till 2017, varav 15 
mkr är beaktat i 2017 års investeringsplan. Nämnderna slutredovisar -
5,5 mkr. 
Objektet Grävlingen ingår i begäran av ombudgetering med 8,9 mkr 
och är beaktad i tidsförskjutning i 2017 års ram med 8 mkr. Enligt 
uppgift kommer en senareläggning ske till 2018 med 20,3 mkr från 
2017 års budget och 0,9 mkr från överskottet 2016, totalt 21,2 mkr.  
I investeringsplanen för 2017 ingår en avdragspost för ospecificerad 
tidsförskjutning på 23,6 mkr. I dagsläget finns, förutom Grävlingen 
inga större kända förseningar.  Ekonomkontoret föreslår därför att 
investeringsramen höjs med 10,3 mkr till 160 mkr. Ombudgeteringar-
na som tillstyrks som inte är beaktat i investeringsplanen för 2017 
(2,9 mkr) föreslås regleras mot tidsförskjutning. Tidsförskjutningarna 
blir totalt 16,1 mkr efter dessa justeringar.   

Beslutsunderlag 
Behandling av bokslutsutfall 2016. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 14 mars 2017.   
Kommunstyrelsens förslag 2017-03-22, § 70 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja överföring av anslag för drift-
budgeten. Resultatfonderna minskas med -8 823 tkr netto och 3 552 
tkr ombudgeteras till 2017. Ombudgeteringarna täcks ur Kommunsty-
relsens anslag för särskilda åtgärder; social investeringsfond 732 tkr, 
jobb för unga 2 180 tkr och ombudgeteringar 640 tkr.  
Kommunfullmäktige beviljar ombudgetering av nämndernas anslag 
på investeringsbudgeten med totalt 17,8 mkr 2017, varav 2,8 finansi-
eras via ospecificerad tidsförskjutning och 15 mkr är beaktad i 2017 
års investeringsplan. 
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Forts kf § 45 
Kommunfullmäktige beslutar att för Grävlingen ombudgetera 0,9 mkr 
från 2016 och senarelägga 20,3 mkr från investeringsplanen 2017, 
totalt 21,2 mkr till 2018.  
Kommunfullmäktige beslutar att justera investeringsramen med 10,3 
mkr till 160 mkr för 2017, efter senareläggning av Grävlingen. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
 
____  
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret  
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KF § 46 Dnr 2016/00568 003 

Förbundsordning, Kunskapsförbundet Väst  

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kunskapsförbundet 
Väst, Trollhättan Stad och Vänersborgs kommun har PwC genomfört 
en granskning av ledning och styrning av Kunskapsförbundet Väst 
genom omfattande dokumentstudier för perioden 2013-2015 och in-
tervjuer av 15 politiker och tjänstemän inom både förbundet och med-
lemskommunerna. Den samlade bedömningen från revisorerna är att 
direktionen inte fullt ut har en tillräcklig intern kontroll samt att verk-
samheten inte fullt ut bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och på ett ur 
ekonomiskt synpunkt tillfredställande sätt. Revisorernas bedömning 
är också att medlemmarnas (kommunstyrelsens genom ägarsamrå-
det) kontroll och uppsikt inte är tillräcklig.  
Granskningen visar bl.a. att det finns otydligheter och brister i konsor-
tialavtal, förbundsordning och direktionens reglemente utifrån bl.a. 
kommunallagen. Brister finns även i tillämpningen av dessa doku-
ment. Revisorerna har överlämnat rapporten för kännedom och beak-
tande till berörda parter. Direktionen har i svar på revisionsrapporten 
den 17 maj 2016 bl.a. anfört att en översyn av styrdokumenten, med 
anlitande av extern expertkonsult i kommunaljuridiska frågor vore 
önskvärt. 
Kommunstyrelsen i Trollhättan beslutade den 8 juni (§ 162) och 
kommunstyrelsen i Vänersborg den 8 juni (§ 129) att förtydliganden 
skulle ske i vissa avseenden i konsortialavtalet och förbundsordning-
en.  
Stads- och kommunjuristen i Trollhättan och Vänersborg har arbetat 
fram för-slag till reviderat konsortialavtal och reviderad förbundsord-
ning. Ändringarna i konsortialavtalet ska beslutas av respektive för-
bundsmedlems kommunstyrelse och ändringarna av förbundsord-
ningen ska beslutas av respektive förbunds-medlems kommunfull-
mäktige. Genom dessa ändringar av konsortialavtal och förbundsord-
ning är också Direktionens önskan om översyn av styrdokumenten 
tillgodosett.   

Beslutsunderlag 
Konsortialavtal  
Förbundsordning 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 12 september  
2016.   
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Forts kf § 46 

Kommunstyrelsens förslag 2017-03-22, § 70 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat konsortiavtal 
mellan Trollhättans kommun och Vänersborgs kommun avseende 
Kunskapsförbundet Väst. 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad förbundsordning för 
Kunskapsförbundet Väst. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
Vänersborg kommun  
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KF § 47 Dnr 2017/00184 253 

Marköverlåtelseavtal kvarteret Stenröset i Åsaka / Stav-
re LKV Bygg AB  

Sammanfattning 
Det finns sedan 1984 en gällande detaljplan som medger ytterligare 
bostäder i kvarteret Stenröset i Åsaka. Exploatören avser att genom 
det nybildade dotterbolaget Stenröset i Åsaka AB bygga fyra fyrbohus 
med totalt 16 lägenheter enligt deras egen modell. Planeringen är att 
det ska bli lägenheter med tre och fyra rum och kök. 
Markpriset är beräknat utifrån att 1 520 m2 bostäder tillskapas och 
värderas med aktuellt taxeringsvärde i Åsaka som är 550 kr/ m2, vil-
ket blir 836 000 kr i intäkter. Staden tar kostnader för flyttning av 
gångväg samt fastighetsbildning. Detta medför ett beräknat netto för 
exploateringen om 700 000 kr.  
Det finns oklarheter om markens beskaffenhet som regleras i avtalet. 
Om marken är förorenad påverkar saneringskostnaden nettot.   

Beslutsunderlag 
Marköverlåtelseavtal      
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 28 februari 
2017.   
Kommunstyrelsens förslag 2017-03-22, § 71 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna marköverlåtelseavtal med 
Stenröset i Åsaka AB avseende ett område av kvarteret Stenröset 
och att fastställa markpriset till 836 000 kronor.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
 
____  
Beslutet skickas till 
Kontoret Tillväxt och utveckling  
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KF § 48 Dnr 2016/00249 214 

Antagande av Planprogram Upphärad  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till planprogram 
för Upphärad, daterat februari 2016. I Översiktsplan 2013, antagen av 
kommunfullmäktige 2014, är ett tågstopp i Upphärad ett strategiskt 
mål. Syftet med planprogrammet är att i ett tidigt skede undersöka 
utvecklingsmöjligheter för Upphärad när en tågstation tillskapas i tät-
orten. Planprogrammet ska bredda kommunens beslutsunderlag med 
berördas erfarenheter och synpunkter. I planprogrammet föreslås 
fysiska åtgärder för att förbättra förutsättningarna för Upphärads tätort 
avseende bl.a. bostäder, kommunikationer och verksamheter.  
Planprogrammet är förenligt med kommunens översiktsplan. En be-
hovsbedömning har genomförts och visar att ingen betydande miljö-
påverkan uppstår på grund av programförslaget, varför fortsatt miljö-
bedömning inte anses nödvändig och en miljökonsekvensbeskrivning 
inte behöver upprättas. Enligt Länsstyrelsens samrådsyttrande be-
döms planprogrammet inte medföra betydande miljöpåverkan.       
Byggnads- och trafiknämnden har för sin del godkänt programmet 
och översänder det till kommunfullmäktige för antagande.   

Beslutsunderlag 
Planprogram Upphärad.  
Byggnads- och trafiknämndens beslut från den 28 februari 2017, § 
70. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 7 mars 2017.   
Kommunstyrelsens förslag 2017-03-22, § 71 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Planprogram Upphärad.                

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
Byggnads- och trafiknämnden  
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KF § 49 Dnr 2017/00175 107 

Namnbyte Trollhättan Tomt AB 

Sammanfattning 
Trollhättans Tomt AB (TTAB) har under 2016 genomfört en översyn 
och uppdatering av sin vision, affärsidé, strategier och kärnvärden. I 
detta arbete har behovet av att byta bolagets namn uppkommit. 
TTAB hemställer i skrivelse, om att få byta namn till Kraftstaden Fas-
tigheter Trollhättan AB. TTAB avser främst att använda namnet Kraft-
staden Fastigheter i logga och kommunikation. Tanken bakom det 
föreslagna namnet är att ”Kraftstaden” förstärker stadens handlings-
kraft och koppling till vattenkraften som hjälpt att bygga staden och att 
”Fastigheter” beskriver vad bolaget sysslar med.       
Trollhättan Stadshus har på styrelsemöte den 7 februari 2017 beslu-
tat att föreslå kommunfullmäktige att TTAB byter namn till Kraftstaden 
Fastigheter Trollhättan AB enligt bolagets förslag.   

Beslutsunderlag 
Skrivelse Hemställan – Namnbyte Trollhättans Tomt AB, daterad den 
30 januari 2017 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 1 mars 2017.   
Yrkanden 
Stenåke Kjell yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Stenåke Kjells yrkande och finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta.   

Kommunstyrelsens förslag 2017-03-22, § 73 
Kommunfullmäktige beslutar att Trollhättans Tomt AB byter namn till 
Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB.        

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   

Avstår 
Dan Möllengård, Johan Lundgren, Maj-Britt Elmvik och Britt Hallgren 
avstår från att delta i beslutet.   
____ 
Beslutet skickas till 
Thn Tomt AB  
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KF § 50 Dnr 2017/00197 167 

Plan för hantering av extraordinära händelser 

Sammanfattning 
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska 
kommunen ha en för varje mandatperiod uppdaterad plan för hur led-
ning, samverkan och kommunikation till allmänheten ska gå till under 
en extraordinär händelse. Nu gällande plan antogs i juni 2012. Det 
har hittills, för mandatperioden 2014-2018, saknats en uppdaterad 
plan och därför har ett förslag till plan nu tagits fram, som föreslås 
gälla för återstoden av mandatperioden.  
 
Planen beskriver hur Trollhättans Stad ska hantera och organisera 
sig vid samhällsstörningar och extraordinära händelser. Planen be-
skriver Stadens övergripande krisledningsorganisation, informations-
organisation och POSOM-gruppens organisation (Psykosocialt om-
händertagande) samt dess ansvar, roller och uppgifter i händelse av 
kris.                         
Det finns många skäl till att kommunen behöver en plan för hantering 
av kriser, extraordinära händelser eller andra samhällsstörningar. 
Stora delar av krishanteringen kan genomföras med ordinarie organi-
sation och med personal i sin vanliga roll. I vissa avseenden måste 
det dock göras en anpassning av den ordinarie organisationen till en 
ledning som bättre kan svara mot de speciella krav som ställs på 
kommunen vid en större händelse.   

Beslutsunderlag 
Plan för extraordinära händelser och samhällsstörningar 2017-2018   

Kommunstyrelsens förslag 2017-03-22 , 81 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Plan för extraordinära händelser 
och samhällsstörningar 2017-2019.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
 
____ 
Beslutet skickas till 
Skydd och säkerhet 
Samtliga nämnder 
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KF § 51 Dnr 2016/00643 009 

Beslut med anledning av motion "Vägmarkering av cy-
kelbana" (-) 

Sammanfattning 
Maj-Britt Elmvik (-) har inlämnat en motion till kommunfullmäktige 
med förslag om att kommunen ska inventera vilka cykelbanor som 
behöver vägmarkering i cykelbanan och att bestämma vilka cykelba-
nor som ska markeras.  
Stadsbyggnadsförvaltningen har berett ärendet och anför följande. De 
flesta cykelvägarna i Trollhättan är kombinerade gång- och cykelba-
nor (GC-banor) där gående och cyklister samsas om utrymmet. Cy-
kelplan Trollhättan 2013, antagen av kommunfullmäktige 2014-06-23, 
§ 98, innehåller aktiviteten ”Befintliga sträckor i huvudnätet där trafik-
slagen blandas byggs om till separerade GC-banor där så är lämpligt 
och möjligt”. Bakgrunden till detta är de utrymmeskonflikter som mo-
tionären beskriver.  
När nya cykelvägar anläggs byggs separerade banor där gaturummet 
tillåter. Senaste exempel är Drottninggatan mellan Hörngatan och 
Nygatan. Befintliga sträckor separeras med vägmålning där bredden 
på den aktuella GC-banan är tillräcklig. De flesta av Trollhättans GC-
banor är 3 m breda. Det är en relativt god standard men ger inte plats 
för separata banor. De GC-banor som är bredare målas successivt, 
nya sträckor tillkommer årligen och befintliga sträckor under-
hållsmålas. Under 2016 underhållsmålades delar av Gärdhemsvä-
gen. Delar av Hjortmossegatan, Karlstorpsvägen och Kronogårdspor-
ten nymålades med separata banor. Under 2017 planerar man att 
måla nya banor längs delar av Tunhemsvägen, Edsborgsstigen, Öst-
ra stigen och Stallbackavägen. Eftersom separering av trafikslagen 
genom vägmålning är ett pågående arbete anser Stadsbyggnadsför-
valtningen att motionen bör anses vara behandlad.  
Byggnads- och trafiknämnden har behandlat ärendet och beslutat 
enligt förvaltningens förslag.   

Beslutsunderlag 
Motion från Lasse Henriksen (SD).  
Byggnads- och trafiknämndens beslut den 8 december 2016.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 30 januari 
2017.   
Yrkanden 
Mikael Sundström yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   
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Forts kf § 51 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Mikael Sundströms yrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.   

Kommunstyrelsens förslag 2017-02-22, § 47 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad. 
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
 
____ 
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KF § 52 Dnr 2016/00444 009 

Beslut med anledning av motion "Linbana mellan Re-
secentrum - Drottninggatan - Innovatum (M) 

Sammanfattning 
Peter Eriksson(M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar 
att Trollhättans stad utreder förutsättningar och möjlighet att införa 
linbana som ett inslag i kollektivtrafiken på sträckan Resecentrum – 
Drottningtorget – Innovatum. Peter Eriksson anser att en linbana skul-
le tillföra Trollhättan en miljömässig och attraktiv fördel som tillväxt-
kommun.  
Behovet av tät och snabb kollektivtrafik ökar utmed den sträckning 
motionären avser. Innovatum växer som både bostads- och arbets-
platsområde och med utbildning, service och kultur. Lämpliga lös-
ningar för detta stråk kommer att tas upp i det arbete på en plan för 
kollektivtrafiken som under 2017 avses göras gemensamt med Vä-
nersborgs kommun, Västtrafik och Västra Götalandsregionen. Frågan 
diskuteras också i samband med planarbetet för Innovatum.  
Olika lösningar kan tänkas såsom att förtäta utbudet på buss linje 21 
eller inrättande av någon form av skytteltrafik med lämpliga fordon, 
kanske eldrivna. Även förutsättningarna för spårbunden trafik, t ex 
spårtaxi eller linbana, kommer att beröras i ovan nämnda utredningar. 
Spårtaxi på sträckan Innovatum-Resecentrum, med eventuell för-
längning väster om älven, utreddes 2010, men blev inte aktuellt att 
genomföra på grund av kostnadsskäl. Linbanan, som den i Göteborg, 
kan vara en lösning i en tätort drygt tio gånger större än Trollhättan 
med en barriär i form av älven. Det är ett komplicerat projekt med 
dess olika aspekter såsom insyn, säkerhet och finansiering.   
Trollhättans Stad följer linbaneprojektet i Göteborg och studerar kol-
lektivtrafikförsörjningen utmed sträckan Resecentrum-Innovatum i 
samband med andra planarbeten. I det fall linbana därefter skulle 
framstå som det bästa alternativet för aktuell sträcka i Trollhättan kan 
frågan aktualiseras då. Över älven i Trollhättan ska enligt förslaget till 
FÖP byggas en ny bro mellan Hjulkvarnelund och Knorren, som ska 
finansieras i en hårt ansträngd investeringsbudget. Resurser bör prio-
riteras för finansiering av denna bro.  Förvaltningen föreslår därför att 
ingen särskild utredning för linbana Resecentrum-Drottningtorget-
Innovatum genomförs.   

Beslutsunderlag 
Motion från Peter Eriksson (M). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 6 mars 2017.   



 
 Kommunfullmäktige 
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Forts kf § 52 

Kommunstyrelsens förslag 2017-03-22, § 74 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås. 

Yrkanden 
Monica Hanson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Peter Eriksson, Lasse Henriksen och Sofia Lindholm yrkar bifall till 
motionen.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens 
förslag, dels bifall till Peter Erikssons m.fl. 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 Peter Erikssons m.fl. yrkande. 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 38 ja-röster och 17 nej-röster. Sex platser 
är tomma. Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla kom-
munstyrelsens förslag.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.   

Protokollsanteckning 
Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Hans Hoffman, Marie-Louise 
Coon, Mousa Younis, Ingrid Almén, Ulf Rörstad, Bengt Cederlund, 
Sari Samuelsson, Håkan Deleskog, Maria Nilsson, Kent Almkvist, 
Karin Grahn, Sofia Lindholm, Lasse Henriksen, Bert-Ove Bonta och 
Jarno Vallius reserverar sig mot beslutet till förmån för Peter 
Erikssons m.fl. yrkande.   
____ 
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KF § 53 Dnr 2016/00587 009 

Beslut med anledning av motion "Lextorpsskogen be-
varas och får skydd som tätortsnära grönområde" (-)  

Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion 
med rubriken ”Naturreservat - tätortsnära natur i Trollhättan”. I 
motionen föreslås att Lextorpsskogan bevaras och får skydd som 
tätortsnära grönområde. 
Sammantaget anser kommunstyrelsen att Staden har ett brett 
kunskapsunderlag kring gröna frågor. Intressekonflikter har på en 
övergripande nivå hanterats i översiktsplanen. Motivet för att bilda ett 
naturreservat av Lextorpsskogen är att området innehåller höga 
naturvärden och/eller att det är av stor social betydelse som 
rekreationsområde. Den nyligen antagna naturvårdsplanen för 
Trollhättan visar på att skogen saknar höga naturvärden. Nyttan av 
att bilda ett naturreservat på området för att skydda biologisk 
mångfald är därför låg. I Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag 
från 2016 till mål- och resursplanen för 2018 finns det förslag till 
medel upptaget för att göra en ny friluftsplan. En av de 
frågeställningar som ska hanteras är behovet av att skydda natur för 
rekreation. Kommunstyrelsen anser därför att det inte är motiverat att 
bilda ett naturreservat av Lextorpsskogen innan en ny friluftsplan 
finns antagen.     

Beslutsunderlag 
Motion från Dan Möllengård (-). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 februari 
2017.   
Yrkanden 
Erica Parkås yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Sofia 
Lindholm, Paul Åkerlund, Fahimeh Nordborg och Lasse Henriksen 
instämmer. 
Maj-Britt Elmvik yrkar bifall till motionen.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag, 
dels Maj-Britt Elmviks yrkande och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag.   

Kommunstyrelsens förslag 2017-03-22, § 75 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. 
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Forts kf § 53 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.         

Reservation 
Dan Möllengård, Johan Lundgren, Britt Hallgren och Maj-Britt Elmvik 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Dan Möllengårds yrkande.   
____ 
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KF § 54 Dnr 2016/00632 009 

Beslut med anledning av motion "Namnsättning på ga-
tor m m" (-) 

Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion ang 
namnsättning av gator. Motionären anser att det finns förvillande 
namnsättning i vissa stadsdelar, t.ex. Syltevägen, som inte finns i 
stadsdelen Sylte utan i Skoftebyn. I motionen föreslås att man byter 
förvillande namnsättningar till något som inte härleder till någon an-
nan stadsdel eller plats.  
Byggnads- och trafiknämnden har behandlat motionen och förklarar 
att namnsättning av gator sker enligt kulturmiljölagens föreskrifter om 
tillämpning av god ortnamnssed. Ortnamnen är en del av vårt histo-
riska kulturarv i områdets historia och kan ibland också förklaras av 
att namnet talar om vart vägen leder. Enligt stadsbyggnadsförvalt-
ningen ändras inte hävdvunna ortnamn utan starka skäl. Förvaltning-
ens förslag är därför att man inte genomför ett byte av gatu- eller 
vägnamn med anledning av att de anses ligga i fel stadsdel.  
Byggnads- och trafiknämnden har behandlat ärendet och föreslår att 
motionen avslås.   

Beslutsunderlag 
Motion från Dan Möllengård (-). 
Byggnads- och trafiknämndens beslut den 26 januari 2017, § 7. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 21 februari 
2017.   
Kommunstyrelsens förslag 2017-03-22, § 76 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. 

Yrkanden 
Mattias Foldemark yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Marie-
Louise Coon och Lasse Henriksen instämmer. 
Dan Möllengård yrkar bifall till motionen.   

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



 
 Kommunfullmäktige 
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Forts kf § 54 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.   

Reservation 
Dan Möllengård, Johan Lundgren, Britt Hallgren och Maj-Britt Elmvik 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Dan Möllengårds yrkande.   
 
____ 
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KF § 55 Dnr 2016/00642 009 

Beslut med anledning av motion Äng miljövänligare än 
gräs (-) 

Sammanfattning 
Maj-Britt Elmvik (-) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion 
med förslag om att man bör inventera vilka idag klippta gräsytor som 
kan bytas till äng samt att det bestäms område(n) att börja med. 
Stadsbyggnadsförvaltningen, gatu-parkkontoret, har i samråd med 
miljöförvaltningen berett ärendet. Förvaltningarna föreslår att yrkan-
det, som avser att inventera samtliga gräsytor som kan bytas till äng, 
avslås. Förvaltningarna anser att detta omfattande inventeringsarbete 
inte är lämpligt att göra som ett första steg mot att anlägga mer ängs-
liknande ytor. Istället bör ett småskaligare försök påbörjas som kan 
ge den egna organisationen mer erfarenhet vad gäller anläggande, 
praktisk skötsel och kostnadsberäkningar. 
Förvaltningarna föreslår att yrkandet, som avser att bestämma områ-
de att börja med, bifalls och att stadsbyggnadsförvaltningen, i samråd 
med miljöförvaltningen, får i uppdrag att välja ett eller några områden 
att börja anlägga ängsliknande ytor på. Försöksytan eller ytorna bör 
påbörjas senast 2018 för att utvärderas tidigast efter fem år. Bygg-
nads- och trafiknämnden tar därefter, som ansvarig för driften av Sta-
dens gräsmarker, beslut om att gå vidare med att omvandla fler 
gräsmattor till äng eller om andra åtgärder för att öka mängden 
blommande gräsytor i stadsmiljön kan vara lämpligare. Byggnads- 
och trafiknämnden och Miljönämnden har var för sig beslutat enligt 
förvaltningens förslag.   

Beslutsunderlag 
Motion från Maj-Britt Elmvik (-). 
Byggnads- och trafiknämndens beslut den 26 januari 2017, § 21.   
Miljönämndens beslut den 18 januari 2017, § 2.   
 
Kommunstyrelsens förslag 2017-03-22, § 77 
Kommunfullmäktige beslutar att förslaget att inventera vilka idag 
klippta gräsytor som kan bytas till äng, avslås.  
Kommunfullmäktige beslutar att förslag att det bestäms område(n) att 
börja med, bifalls på så sätt att Byggnads- och trafiknämnden i sam-
råd med Miljönämnden får i uppdrag välja ett eller några områden att 
börja anlägga ängsliknande ytor på 
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Forts kf § 55 

Yrkanden 
Ann-Christine Tornebjer Torslid yrkar bifall till kommunstyrelsens för-
slag. 
Maj-Britt Elmvik yrkar bifall till motionen.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag, 
dels Maj-Britt Elmviks yrkande och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att förslaget att inventera vilka idag 
klippta gräsytor som kan bytas till äng, avslås.  
Kommunfullmäktige beslutar att förslag att det bestäms område(n) att 
börja med, bifalls på så sätt att Byggnads- och trafiknämnden i sam-
råd med Miljönämnden får i uppdrag välja ett eller några områden att 
börja anlägga ängsliknande ytor på.   

Reservation 
Dan Möllengård, Johan Lundgren, Britt Hallgren och Maj-Britt Elmvik 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Dan Möllengårds yrkande.   
 
____ 
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-04-03 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 56 Dnr 2017/00128 009 

Svar på 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 Seni-
or Alert?  
Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ett skriftligt svar på inter-
pellationen, vilket han redogör för i kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna.  
____ 
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-04-03 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 57 Dnr 2017/00248 009 

Svar på fråga om granskningen av SKFAB (-) 

Sammanfattning 
Dan Möllengård ställer följande frågor till kommunstyrelsens ordfö-
rande ang. den pågående granskningen av Svenska Kommun För-
säkrings AB:  
- Vad avser du göra för åtgärder mot de slutsatser som återfinns i 

rapporten? 
- Vad säger du om den nämnda involvering du själv har i gransk-

ningsdokumentet? 
- Vad säger du om övriga politiker som deltagit i aktiviteter för att 

hamna i undersökningen? 
- Vad kommer ni vidta för åtgärder och vad kommer nu ske? 
- Är det rimligt någon avgår mot vad som framkommit!?? 
 
Kommunstyrelsen ordförande svarar muntligt på frågan i kommun-
fullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-04-03 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 58 Dnr 2017/00162 009 

Svar på 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. 
Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ett skriftligt svar på inter-
pellationen vilket han redogör för i kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna.   
 
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-04-03 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 59 Dnr 2017/00222 009 

Svar på interpellation "Marknadsfundamentalister" Alli-
ansen (C) (M) (KD) (L) 

Sammanfattning 
Sofia Lindholm (C), Peter Eriksson (M), Maria Nilsson (KD) och Rita 
Paulsson-Svensson (L) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordfö-
rande angående en debattartikel i ttela den 17 februari. I interpellatio-
nen ställs följande frågor:   
- Ställer den styrande majoriteten i Trollhättan sig bakom uppfatt-

ningen att företag bara finns för att göra vinst, på bekostnad av 
kvalitet och kundfokus?  

- 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 bru-
karna 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? 

Kommunstyrelsens ordförande lämnar ett skriftligt svar på interpella-
tionen vilket han redogör för i kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna.   
 
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-04-03 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 60 Dnr 2017/00030 009 

Inkomna motioner  
Dnr 2017/00284 
Ett proaktivt och transparent arbete för ökad nybyggnation av bostä-
der" Jennie Bergius (M) 
 
Dnr 2017/00294 
Brottspreventivt arbete. Dan Möllengård (-) 
 
Dnr 2017/00295 
Miljövänlig distribution av valsedlar. Dan Möllengård (-) 
 
Dnr 2017/00310 
Tak för representationskostnader. Dan Möllengård (-).   
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.   
 
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-04-03 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 61 Dnr 2017/00001 102 

Val av ledamot i styrelsen för Thn Tomt AB samt om-
budsersättare i TSAB, FFAB och KB Älvhögsborg 

Sammanfattning 
Sara Ejnell Svensson (M) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i 
styrelsen för Trollhättan Tomt AB samt som ombudsersättare för 
Trollhättan Stadshus AB, Fyrstads flygplats AB och KB Älvhögsborg.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utser  
Carolina Cederlund (M) till ledamot i styrelsen för Trollhättan Tomt AB 
samt  
Sari Samuelsson (M) som ombudsersättare för Trollhättan Stadshus 
AB, Fyrstads flygplats AB och KB Älvhögsborg.   
____ 
Beslutet skickas till 
Carolina Cederlund 
Sari Samuelsson 
TTAB 
TSAB 
FFAB 
KB Älvhögsborg  
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