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KF § 97 Dnr 2017/00157 042 

Budgetuppföljning april 
Sammanfattning 
Årets beräknade resultat (37 mkr) innebär en försämring från föregå-
ende års höga resultat (108 mkr). Det prognostiserade resultatet är 
ändå bättre än budget (33 mkr). Resultat per april är 52 mkr, vilket är 
1 mkr lägre än motsvarande period föregående år. 
Nettoinvesteringarna till och med april uppgår till 12 mkr, vilket är 25 
mkr lägre än samma tid föregående år. Årets resultat för 2017 beräk-
nas till 37 mkr, vilket är 33 mkr bättre än budget. Resultatet motsvarar 
1,1 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. 
Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budgeten på – 11 mkr, 
motsvarande en avvikelse på 0,3 %. Jämfört med bokslutet är detta 
en försämring med 10 mkr. Fem nämnder prognostiserar underskott 
mot budget. Årets nettoinvesteringar beräknas till 160 mkr, vilket är 
enligt fastställd investeringsram.   

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning/delårsrapport april.     

Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens och nämndernas 
rapporter. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomikontoret  
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KF § 98 Dnr 2017/00286 050 

Delägarskap i Inera AB   
Sammanfattning 
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av 
alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på 
utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och 
medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan 
kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för 
digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till 
exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och 
Journal via nätet.  
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera 
AB har diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för 
landsting och regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär 
att verksamheten breddas och även omfattar kommunerna samt ger 
en närmare anknytning till SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. 
Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade sty-
relsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB 
förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och 
regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 
aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan 
nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli 
delägare på samma villkor som landsting och regioner.  
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, 
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom 
ägarråd och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, 
med politiska företrädare – sex från kommunsidan, sex från lands-
ting/regioner samt tre tjänstemän. Hittills har Ineras verksamhet varit 
inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men genom det breddade 
ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsom-
råden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.   

Beslutsunderlag 
Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1 
Anslutningsavtal, bilaga 2 
Aktieägaravtal, bilaga 3 
Bolagsordning, bilaga 4 
Ägardirektiv, bilaga 5 
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Forts kf § 98 
 
Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6   
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) 
aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med 
aktieöverlåtelseavtalet. Finansiering sker genom ianspråktagande av 
rörelsekapitalet. 
Kommunfullmäktige godkänner i ärendet redovisat aktieägaravtal och 
att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat 
anslutningsavtal. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
SKL 
Ekonomikontoret  
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KF § 99 Dnr 2017/00447 042 

Årsredovisning 2016 Fyrbodals kommunalförbund  
Sammanfattning 
Fyrbodals Kommunalförbund har översänt verksamhetsberättelse 
med årsredovisning jämte revisionsberättelse och revisionens PM för 
2016. Omsättningen uppgick till 37,2 mkr (34,6 mkr) varav 
basverksamheten omsätter mkr 7,8 mkr (7,7 mkr) och projekt och 
övrig verksamhet 29,4 mkr (26,9 mkr). Basfinansieringen från 
kommunerna är drygt 7,4 mkr. Resterande intäkter är kopplade till 
projekten och kommer i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga 
program, Västra Götalandsregionen, staten och 
medlemskommunerna. 
Basfinansieringen från medlemskommunerna uppgick till 28 kr per 
invånare och Trollhättans Stad har erlagt 1 598 tkr i medlemsavgift 
samt 1 998 tkr i tillväxtprogrammet. 
Årets resultat uppgick till -829 tkr (-602 tkr), varav basverksamheten -
922 tkr (-678 tkr), projektverksamheten +93 tkr (+76 tkr) och övrig 
verksamhet 0 tkr (0tkr). Eget kapital uppgick till +2,4 mkr (+3,2 mkr). 
Revisorerna har tillstyrkt att årsredovisningen godkänns och att 
ansvarsfrihet beviljas.   
Beslutsunderlag 
Årsredovisning Fyrbodals kommunalförbund 
Revisionsberättelse 2016 
Granskningsrapport bokslut 2016, KPMG      
Skrivelse från  kommunstyrelsens förvaltning från den 15 maj 2017.   
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2016 för 
Fyrbodals kommunalförbund. 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet 
för 2016 års verksamhet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
Fyrbodals KF  
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KF § 100 Dnr 2017/00452 003 

Reglemente Arbetsmarknads- och socialnämnden 
Sammanfattning 
Den 1 juli 2017 träder en ny lag om elektroniska cigaretter och påfyll-
nings- behållare i kraft. Näringsidkare blir då skyldiga att till kommu-
nen anmäla att de avser bedriva försäljning av dessa produkter och 
kommunen blir  ansvarig för den omedelbara tillsynen över att försälj-
ningen bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter. 
I Arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente regleras tillsyns-
skyldigheten i § 1 – Nämndens verksamhet: 
”De uppgifter som ankommer på kommunen enligt alkohollagen, to-
bakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel.” 
Med anledning av lagändringen föreslår arbetsmarknads- och social-
förvaltningen att bestämmelsen ska ha följande lydelse: 
”De uppgifter som ankommer på kommunen enligt alkohollagen, to-
bakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt lag 
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.” 
Arbetsmarknads- och socialnämnden har behandlat ärendet och för 
sin del beslutat godkänna förslag till revidering av reglementet.   

Beslutsunderlag 
Skrivelse från arbetsmarknads- och socialnämnden från den 12 maj 
2017. 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut den 29 maj 2017, § 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 30 maj 2017.   
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till reviderat reglemente 
för Arbetsmarknads- och socialnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
Arbetsmarknads- och socialnämnden   
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 101 Dnr 2017/00414 111 

Valdistriktsindelning 2018 

Sammanfattning 
Inför valår ska kommunen enligt vallagen se över sin 
valdistriktsindelning och vid behov ska kommunfullmäktige föreslå 
Länsstyrelsen i Västra Götaland förändringar i denna. 
Valnämndens kansli har genomfört en översyn av Trollhättans 
kommuns valdistriktsindelning. Valnämndens kansli har bl.a. utgått 
ifrån aktuell befolkningsprognos, som sträcker sig fram till 2022, samt 
valmyndighetens statistik över röstberättigade per den 1 mars 2017. 
Översynen visar att några valdistrikt är stora och riskerar att 
överskrida vallagens maxgräns på 2 000 röstberättigade. Distrikt med 
många röstberättigade och högt valdeltagande försvårar 
mottagningen och räkningen av röster.  
Valnämndens kansli har tagit fram ett förslag till ändringar i 
valdistriktsindelning för Trollhättans kommun där nya distrikt bildas 
enligt följande: 
Tingvalla Norra bildas genom delning av distrikt 1012 Tingvalla. 
Kronogården Västra bildas av delar av distrikt 0917 Kronogården 
Norra och distrikt 0918 Kronogården Södra. 
Källstorp bildas av delar av distrikt 0106 Strömslund och distrikt 0107 
Torsred. 
Gränsen justeras i följande distrikt: 
Gränsen för distrikt 0111 Centrum Södra justeras i norr mot distrikt 
0111 Centrum Västra. 
Gränsen för distrikt 0916 Karlstorp justeras i norr mot distrikt 0114 
Hjortmossen.   

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Valnämndens kansli från den 5 maj 2017. 
Kartor över distriktsförändringar. 
Valnämndens beslut den 15 maj 2017, § 2. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 16 maj 2017.   
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Forts kf § 101 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändrad 
valdistriktsindelning för Trollhättans kommun enligt Valnämndens 
förslag.  
Förslaget översänds till Länsstyrelsen i Västra Götaland för 
fastställelse. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
 
____ 
Beslutet skickas till 
Valnämnden  
Länsstyrelsen 
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KF § 102 Dnr 2017/00462 111 

Valkretsindelningen 
Sammanfattning 
2011 års vallagskommitté tillsattes för att göra en översyn av vissa 
delar av valsystemet. Den skulle bl.a. överväga om det bör införas 
kommunala utjämningsmandat eller om det är möjligt att på andra 
sätt uppnå en proportionell mandatfördelning i valkretsindelade 
kommuner. Riksdagen har sedan beslutat om förändringar i vallagen 
(SFS 2005:837) och i författningar som rör bestämmelser om val och 
folkomröstningar. Ändringarna ska tillämpas fr.o.m. valet 2018. Enligt 
vallagens nya bestämmelser, som gäller fr.o.m. valet 2018, är 
huvudregeln vid val till kommunfullmäktige att en kommun utgör 
endast en valkrets (VL kap 4 § 11).  Om en kommun har fler än 36 
000 röstberättigade får den delas in i två eller flera valkretsar. 
Den nya vallagen innehåller även bestämmelser om att 
utjämningsmandat införs i kommuner, som är indelade i valkretsar 
samt att det införs en spärr som gör att ett parti måste få minst 3 % av 
rösterna för att få mandat i en kommun som är indelad i valkretsar 
och minst 2 % i kommuner som inte är det.  
Med anledning av de nya bestämmelserna rörande valkretsindelning 
och mandatfördelning i vallagen har Valnämndens kansli gjort en 
översyn av förutsättningarna för valkretsindelningen i Trollhättans 
kommun och föreslår att Trollhättans kommun ändrar sin 
valkretsindelning till att vara endast en valkrets istället för två. 
Valnämnden har behandlat ärendet den 15 maj 2017, § 1 och har då 
beslutat föreslå kommunfullmäktige att Trollhättans kommun fortsatt 
ska vara indelad i två valkretsar. 
Ändringar av valkretsindelningen ska beslutas av kommunfullmäktige 
senast den 31 oktober året före det valår den nya indelningen ska 
gälla. Beslutet ska fastställas av Länsstyrelsen i Västra Götaland.   

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Valnämndens kansli från den 5 maj 2017. 
Valnämndens beslut den 15 maj 2017, § 1. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den  maj 2017.   
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Forts kf § 102 / 2 

Yrkanden 
Håkan Deleskog, Dan Möllengård, Peter Eriksson, Maj-Britt Elmvik, 
Rita Paulsson Svensson, Mats Häggner och Jennie Bergius yrkar att 
Trollhättan ska ha en valkrets. 
Margreth Johnsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 
Trollhättan ska ha två valkretsar. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras för partiöverläggningar. 

Yrkanden, forts 
Paul Åkerlund yrkar att ärendet återremitteras till Valnämnden för att 
ta fram ett beslutsunderlag för hur två valkretsar ska utformas. 
Lasse Henriksen, Sofia Lindholm och Peter Eriksson yrkar att ärendet 
återremitteras för att ta fram ett beslutsunderlag för att Trollhättan ska 
utgöra en valkrets.    

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska 
återremitteras eller avgöras idag och finner att kommunfullmäktige vill 
återremittera ärendet. 
Ordföranden ställer därefter proposition på om ärendet ska 
återremitteras enligt Paul Åkerlunds yrkande eller enligt Lasse 
Henriksens m.fl. yrkande och finner att ärendet återremitteras enligt 
Paul Åkerlunds yrkande.   
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den 
som röstar ja bifaller Paul Åkerlunds yrkande. Den som röstar nej 
bifaller Lasse Henriksens m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 36 ja-röster och 24 nej-röster. En avstår. 
Kommunfullmäktige har således beslutat att återremittera ärendet till 
Valnämnden för att ta fram ett beslutsunderlag för hur två valkretsar 
ska utformas.   



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

Forts kf § 102 / 3 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till Valnämnden 
för att ta fram ett beslutsunderlag för hur två valkretsar ska utformas.  

Reservation 
Dan Möllengård, Maj-Britt Elmvik, Britt Hallgren, Rita Paulsson 
Svensson, Sonny Larsson, Kim Henriksen, Lasse Henriksen, Bert-
Ove Bonta, Jarno Vallius och Erland Larsson reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Lasse Henriksens m.fl. yrkande.   
 
____ 
Beslutet skickas till 
Valnämnden  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 103 Dnr 2017/00436 003 

Revidering ägardirektiv Trollhättans Tomt AB  
Sammanfattning 
Ägardirektiv för Trollhättans Tomt AB behöver revideras med 
anledning av bolagets namnbyte till Kraftstaden Fastigheter 
Trollhättan AB. 
Trollhättan Stadshus AB har antagit reviderade ägardirektiv för 
Trollhättans Tomt AB på styrelsemöte 2017-05-16.   

Beslutsunderlag 
Ägardirektiv TTAB. 
Protokoll från styrelsemöte TSAB 16 maj 2017. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 17 maj 2017.   
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade ägardirektiv för 
Kraftstaden Fastigheter Trollhättans AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
Kraftstaden Fastigheter Thn AB  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 104 Dnr 2017/00430 252 

Förvärv av Överby 8:13 
Sammanfattning 
Bostadsfastigheten Trollhättan Överby 8:13 är belägen i ett område 
som i översiktsplanen finns upptaget som omvandlingsområde för 
handel. I den tänkta utvecklingen berörs fastigheten främst av 
lokalgator, vilket skulle innebära att framtida marklösen kommer att bli 
nödvändig. 
 Ägaren, ett dödsbo, har kontaktat staden i syfte att undersöka om det 
finns ett intresse av att förvärva fastigheten. Med ovan i beaktande 
och då fastigheten gränsar till kommunens fastighet har företrädare 
för staden förhandlat med ägaren och förklarat sig intresserad av att 
förvärva fastigheten mot en köpeskilling på en miljon kronor, vilket i 
stort motsvarar ett uppräknat taxeringsvärde. 
I avvaktan på en utbyggnad av området skulle fastigheten också fylla 
en funktion då det finns behov av ersättningsbostäder för hyresgäster 
som idag bor i sådana kommunägda objekt som finns upptagna i vår 
rivningsplan. Sammantaget bedöms ett förvärv strategiskt viktigt ur 
såväl ett kort som långt perspektiv.   

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 8 maj 2017.   

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner ett förvärv av fastigheten Trollhättan 
Överby 8:13 till en överenskommen köpeskilling om EN MILJON /1 
000 000:-/ kronor och villkor i övrigt enligt upprättat kontrakt. 
Förvärvet finansieras inom anslaget för markförvärv. 

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



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 105 Dnr 2016/00329 214 

Antagande av detaljplan Innovatum Norra Nohab 2 m fl 
Sammanfattning 
Ett förslag till detaljplan har upprättats för Innovatum norra, Nohab 2 
m.fl. Syftet med detaljplanen är dels att bekräfta pågående 
markanvändning inom planområdet, dels att möjliggöra en önskad 
utveckling inom området.  
Detaljplanen har varit utställd för granskning under våren 2017. Ett 
granskningsutlåtande har sammanställts utifrån inkomna synpunkter. 
Gestaltningsfrågorna har bedömts viktiga och ett gestaltningsprogram 
har därför tagits fram med principer för bebyggelse och utemiljöns 
utformning. 
Byggnads- och trafiknämnden har behandlat ärendet och för sin 
beslutat att godkänna förslag till detaljplan och översänt planen till 
kommunfullmäktige för antagande.   

Beslutsunderlag 
Detaljplan för Innovatum Norra Nohab 2 m.fl. 
Byggnads- och trafiknämndens beslut den 27 april 2017, § 164. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 16 maj 2017.   
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Innovatum Norra 
Nohab 2. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
Byggnads- och trafiknämnden  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 106 Dnr 2016/00326 214 

Antagande av detaljplan Innovatum södra etapp 2  
Sammanfattning 
Ett förslag till detaljplan för Innovatum, södra delen, etapp 2 har 
upprättats. Planområdet utgörs av södra delen av Innovatumområdet, 
i anslutning till Åkersjövägen. Förslag till detaljplan medger 
bebyggelse i varierande höjder från två våningar till 7-8 våningar. 
Sammanlagt medger planförslaget ca 200-240 nya bostäder. Inom 
byggnad 79 medges förutom bostäder även kontor, parkering samt 
viss service.   
Ett gestaltningsprogram har tagits fram med principer för 
bebyggelsens och utemiljöns utformning. Programmet tar även fasta 
på den industrihistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön inom 
Innovatumområdet och kopplingen till denna. 
Byggnads- och trafiknämnden har för sin del beslutat att godkänna 
planförslaget och översänt det till kommunfullmäktige för antagande.   

Beslutsunderlag 
Detaljplan Innovatum södra, etapp 2. 
Byggnads- och trafiknämndens beslut den 27 februari 2017. § 171.   
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till detaljplan för 
Innovatum södra, etapp 2. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
Byggnads- och trafiknämnden  
  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 107 Dnr 2017/00440 251 

Exploateringsavtal Innovatum Norra 
Sammanfattning 
I samband med detaljplanearbete för Innovatum norra har ett förslag 
till exploateringsavtal tagits fram med Kraftstaden Fastigheter Troll-
hättan AB. Avtalet innebär att Trollhättans Stad bekostar utbyggna-
den av den norra delen av Nohabgatan samt torgyta utanför N3. 
Trollhättans Stad och exploatören delar på kostnaden för södra delen 
av Nohabgatan och torgyta utanför Nova och Lilla Nova. För södra 
delen av Nohabgatan tar Staden 2/3 av kostnaderna och för torgyta 
utanför Nova och Lilla Nova tar staden halva kostnaden. I MRP 2016-
2019 finns totalt 6 miljoner kronor avsatta i Byggnads- och trafik-
nämndens investeringsbudget för ombyggnad av gator enligt ny de-
taljplan. Kostnader för föreslagna åtgärder överstiger budgeterade 
medel varför ytterligare medel kommer att behöva äskas i samband 
med beslut om budget. 
Exploatören har bekostat utbyggnad av Gunnar W Anderssons pas-
sage och ska efter slutbesiktning överlämna denna till Staden. Explo-
atören bekostar alla åtgärder på kvartersmark, förslag till utformning 
av ”stråket”, mellan Åkerssjövägen och torgytan utanför N3, finns i 
”del av norra Innovatum, Gestaltningsprogram”. 
Mark som regleras som allmän platsmark i plankartan och som ägs 
av exploatören överlåts till Trollhättans Stad. Mark som regleras som 
kvartersmark för förskola samt en remsa längs Starkoddersparken 
överlåts till exploatören. Ingen ersättning utgår för markbytet. Del av 
Starkoddersparken, som i planen regleras som kvartersmark för bo-
städer/kontor, överlåts inte till exploatören i dagsläget. Kostnader för 
kompensationsåtgärder i Starkoddersparken tas ut vid en framtida 
försäljning. Exploatören ska teckna ett avtal med Trollhättan Energi 
AB om övertagande av VA- och dagvattenledningar.   

Beslutsunderlag 
Exploateringsavtal   
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 18 maj 2017.   
  
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtalet för Innovatum 
norra med Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB. 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

 
Forts kf § 107 

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



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 108 Dnr 2017/00441 251 

Exploateringsavtal Innovatum Södra / Etapp 2 
Sammanfattning 
I samband med detaljplanearbete för Innovatum södra, etapp 2 har 
ett förslag till exploateringsavtal tagits fram med Kreaton AB. Avtalet 
reglerar hur och att exploatören bygger ut gator och lekplats på 
allmän platsmark och överlåter marken utan ersättning till Staden.  
Exploatören ska ställa en säkerhet för fullgörandet av de åtgärder 
som åligger exploatören. Denna säkerhet kan sättas ned i takt med 
att anläggningarna byggs ut. Exploateringschefen beslutar om 
nedsättning av säkerheten.   

Beslutsunderlag 
Exploateringsavtal.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 18 maj 2017.   
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna exploateringsavtalet för 
Innovatum södra, etapp 2 med Kreaton AB.  

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



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 109 Dnr 2017/00442 340 

Ändring av verksamhetsområde Vatten och avlopp / VA 
Sammanfattning 
Ett verksamhetsområde är det område inom vilket vattenförsörjning 
och avlopp (spillvatten, dagvatten) har ordnats eller ska ordnas 
genom den allmänna VA-anläggningen. Antagande av 
verksamhetsområdet krävs för att berörda fastigheter ska bli 
avgiftsskyldiga enligt Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) 
(LAV). Det är endast inom verksamhetsområdet som LAV, Allmänna 
bestämmelser för vatten- och avloppstjänster i Trollhättans kommun 
(ABVA) och VA-taxan gäller.  Kommunfullmäktige ska fastställa 
verksamhetsområdets gränser. Befintliga verksamhetsområden för 
dricksvatten (V), spillvatten (S), Dagvatten gata (Dg) och Dagvatten 
fastighet (Df) antogs av kommunfullmäktige 2012.  
Trollhättan expanderar, vilket leder till att verksamhetsområdena 
måste utökas. På grund av ny information samt att vissa felaktigheter 
har upptäckts bör också verksamhetsområdena justeras för att 
stämma överens med verkligheten, både till yta och till typ av 
vattentjänst.  
Justeringar och utökning av nya områden ska tas upp till 
kommunfullmäktige årligen om behov finns. Styrelsen för Trollhättan 
Energi har informerats om förslag till ändringar.   

Beslutsunderlag 
Skrivelse Trollhättan Energi AB 
Bilaga fastighetsförteckning samt föreslagna vattentjänster   
Bilaga karta över befintligt och justerade verksamhetsområden.   
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige godkänner Trollhättan Energi AB:s förslag till 
utökning och justering av verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

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



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 110 Dnr 2017/00438 003 

Bestämmelser om förmedling av tomter 
Sammanfattning 
Regler om tomtkö, som kommunstyrelsen beslutade om i april 2007, 
är i stort behov av uppdatering och behöver anpassas efter nya 
arbetssätt. Nuvarande engångsavgift har resulterat i att många väljer 
att stå kvar i tomtkön utan att vara aktivt intresserade av de tomter 
som är till försäljning. Efterfrågan på tomter har ökat, vilket innebär att 
trycket på tomtkön har ökat.  
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att nuvarande 
engångsavgift, som har legat oförändrad på 400 kronor i över tio år, 
ersätts med en årsavgift på 200 kr. Detta för att få en mer relevant 
tomtkö, vilket skulle innebära en förenkling i hanteringen av tomtkön 
och möjliggöra en högre servicenivå. 
En e-tjänst har tagits fram, som ett verktyg för att administrera en 
årsavgift och ett nytt tomtköregister samt ett självbetjäningssystem 
där kunden på ett smidigt sätt själv gör sin anmälan, betalning, 
uppdatering av kontaktuppgifter samt får information om sin placering 
i tomtkön. Den nya e-tjänsten införs 1 januari 2018. 
Kostnaden för e-tjänsten föreslås finansieras genom en 
omdisponering av 150 000 kronor från investeringsanslag för enskilda 
vägar. Med den förväntade intäkten på årsavgiften kommer 
kostnaden för e-tjänsten att kunna återbetalas inom cirka 1-2 år. 
Intäkten ska även täcka löpande administrativa kostnader, 
tomtvisningar, informationsmöte samt material till tomtköpare.   

Beslutsunderlag 
Bestämmelser för förmedling av tomter i Trollhättans kommun.     
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 24 maj 2017.   
Kommunstyrelsens förslag 
kommunfullmäktige beslutar att anta nya bestämmelser för förmedling 
av tomter i Trollhättans kommun att gälla från 1 januari 2018, vilket 
innebär att en årsavgift införs på 200 kr.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag. 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

Forts kf § 110 
____ 
Beslutet skickas till 
Kontoret Tillväxt och utveckling  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 111 Dnr 2017/00107 009 

Beslut med anledning av motion  "Folkomröstning 2018 
om att införa narkotikasök nattetid i skolan " (-) 
Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion 
med förslag om att ”vi har en folkomröstning 2018 om att införa nar-
kotikasök nattetid i skolan som ett komplement till övriga åtgärder”. I 
motionen sägs att ”vi avser därför att samla in tillräckligt många namn 
för en omröstning om att vi skall kunna använda möjligheten reellt i 
skolan nattetid i Trollhättan stad…”. 
Enligt kommunallagens 5:23 får ärende om att hålla folkomröstning i 
en viss fråga väckas i fullmäktige av minst tio procent av de röstberät-
tigade kommun- eller landstingsmedlemmarna enligt lagen 
(1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ). Initiativet 
ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativta-
garnas egenhändiga namnteckningar m.m. Kommunfullmäktige ska 
besluta i ärenden som har väckts enligt § 23. 
Har ett folkinitiativ väckts enligt 23 § andra stycket ska fullmäktige 
besluta att folkomröstning ska hållas, om  
1. den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta 
om den,   
2. inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot 
förslaget. 
 
Kommunfullmäktige kan också, enligt § 34,  besluta att en folkom-
röstning ska hållas som ett led i beredningen av ett ärende.   

Beslutsunderlag 
Motion från Dan Möllengård (-). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 5 maj 2017.   
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.   

Yrkanden 
Dan Möllengård yrkar bifall till motionen. 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

Forts kf § 111 
Paul Åkerlund och Sofia Lindholm 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.    
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.   
 
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 112 Dnr 2017/00130 009 

Beslut med anledning av motion "Framtidens inlär-
ningssystem" (-) 
Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion 
med förslag om att ”man utreder möjligheterna att införa Schack i un-
dervisningen samt framtagande av det undervisningsmtrl som 450 
skolor använder sig av till Thns skolor”. 
Utbildningsförvaltningen har skrivet ett yttrande övre motionen, där 
man konstaterar att schack är ett av många utmärkta pedagogiska 
verktyg, som redan idag ibland används i Trollhättans skolor för att 
träna bland annat logiskt tänkande och att stimulera matematikunder- 
visningen. Enligt förvaltningen är frågan om vilka pedagogiska verk-
tyg man väljer att använda i undervisningen  en tydlig fråga för peda-
gogerna och rektorerna att avgöra och väljs lokalt utifrån elevernas 
behov och tillgänglig kompetens och tillgängliga resurser. Schackpe-
dagogik förordas därför inte som ett generellt pedagogiskt verktyg i 
undervisningen i Trollhättans skolor, framför något annat.     
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen 
avslås..   

Beslutsunderlag 
Motion från Dan Möllengård (-). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 22 maj 2017.   

Yrkanden 
Dan Möllengård yrkar bifall till motionen. 
Mats Wiking, Fahimeh Nordborg, Mats Häggner och Marie-Louise 
Coon 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.    
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.   



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

Forts kf § 112 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.   
____ 
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 113 Dnr 2017/00337 009 

Svar på interpellation till ON ordf om assistanshjälp 
LSS. Rita Paulsson Svensson (L) 
Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) ställer en interpellation till 
Omsorgsnämnden ordförande angående assistanshjälp. I 
interpellationen ställs följande frågor: 
Är det många som istället blir tvingade till att söka bistånd hos 
kommunen för att klara av vardagen? Innebär det här att 
assistansberättigade inte längre får rätt hjälp och att deras 
levnadsvillkor försämras?     
  Hur många anhöriga tror ni har berörts av regeringens direktiv som 
innebär att det blir just de anhöriga som måste ta över när 
Försäkringskassan inte längre vill bistå? Hur många människor har 
blivit beroende av sina anhöriga och förlorat deras möjlighet till att ha 
ett självständigt liv? 
Omsorgsnämndens ordförande har lämnat ett skriftligt svar på 
interpellationen vilket hon redogör för i kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna.   
 
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 114 Dnr 2017/00368 009 

Svar på fråga till KS ordf rörande "underhåll och pro-
duktionsstöd för nästa generation Jas Gripenmotor". 
Peter Eriksson (M) 
Sammanfattning 
Peter Eriksson (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
rörande underhåll och produktionsstöd för nästa generation Jas 
Gripenmotor, enligt följande:  
Varför agerar inte du som Kommunstyrelsens ordförande och ditt 
parti i större utsträckning för att hitta en lösning som kan få framtida 
underhåll och produktionsstöd för nästa generation Jas Gripenmotor? 
För Trollhättans del handlar det direkt om hundratals arbetstillfällen 
på GKN, indirekt drabbas också andra verksamheter. 
 
Vet du vilket som var argumentet hos Socialdemokraterna i 
Försvarsutskottet när de gick emot att framtida underhåll av Jas 
Gripen-motorn skulle ske i Sverige röstades ned? 
Varför har inte Näringslivsenheten i Trollhättans stad fått uppdraget 
att jobba mer proaktivt med denna fråga då den har stor påverkan på 
Trollhättans näringsliv? 
Kommunstyrelsens ordförande svarar muntligt på frågan i 
kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 115 Dnr 2017/00381 009 

Svar på fråga till ON ordf om måltiden inom äldreom-
sorgen. Maj-Britt Elmvik (-) 
Sammanfattning 
Maj-Britt Elmvik (-) ställer följande fråga till Omsorgsnämndens 
ordförande:  
-       Hur många är undernärda i hemtjänst, korttidsboende och 

särskilt boende i Trollhättans kommun? 
-       Hur ofta består huvudmålet som serveras/levereras äldre i 

Trollhättans kommun av aptitretare, huvudrätt och dessert? 
Omsorgsnämndens ordförande har lämnat ett skriftligt svar på frågan 
vilket hon redogör för i kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 116 Dnr 2017/00421 009 

Svar på fråga till ASN ordf  "Försörjningsstödets utbe-
talning". Rita Paulsson Svensson (L) 
Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson ställer följande fråga till Arbetsmarknads- 
och socialnämndens ordförande ang försörjningsstöd: 
- Hur arbetar Trollhättans Stad för att säkerställa att 
försörjningsstödet når båda parterna i en relation för att undvika 
ekonomisk kontroll och ekonomiskt våld? 
Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande har lämnat ett 
skriftligt svar på frågan vilket han redogör för i kommunfullmäktige.   

Kommunstyrelsens beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____ 
  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 117 Dnr 2017/00445 009 

Svar på fråga till ON ordf "Somatiskt gruppboende". 
Britt Hallgren (-) 
Sammanfattning 
Britt Hallgren (-) ställer följande fråga till Omsorgsnämndens 
ordförande:  
Vilka möjligheter finns för fysiskt sjuka som inte längre kan och vill 
vårdas i hemmet att få tillgång till renodlat somatiskt gruppboende? 
Omsorgsnämndens ordförande har lämnat ett skriftligt svar på frågan 
vilket hon redogör för i kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____ 
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 118 Dnr 2017/00468 009 

Svar på fråga till UN ordf rörande "Utbildningsförvalt-
ningens organisation" Remigiusz Bielinski (M) 
Sammanfattning 
Remigiusz Bielinski (M) ställer en fråga till Utbildningsnämndens 
ordförande ang utbildningsförvaltningens omorganisation med 
anledning av en debatt på sociala medier mellan ledande politiker 
inom majoriteten och en representant för Lärarförbundet, där 
politikern hävdar att omorganisationen innebär en 30-procentig 
besparing för förvaltningen och att dessa pengar skall användas till 
höjda lärarlöner. 
Frågan lyder: Var kommer denna information ifrån och vad innebär 
30% exakt i kronor och ören som skall avsättas till höjda lärarlöner? 
Utbildningsnämndens ordförande svarar muntligt på frågan i 
kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____  
 
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 119 Dnr 2017/00469 009 

Svar på interpellation till UN ordf om stöd till utsatta 
elever. Remigiusz Bielinski (M) 
Sammanfattning 
Remigiusz Bielinski (M) ställer en fråga till Utbildningsnämndens 
ordförande ang. förvaltningens äskande i MRP/ Budget för 2017 om 
ett tillskott på 5 miljoner kronor för barn med behov av särskilt stöd, 
vilket avslogs.  
Frågan lyder: Anser du att det är rätt att dra ned på resurser för de 
mest utsatta elever och vilka åtgärder tänker du vidta för att dessa 
elever skall få det stöd som de behöver?  
Utbildningsnämndens ordförande svarar muntligt på frågan i 
kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 120 Dnr 2017/00524 009 

Inkommen interpellation till ON ordf "Möjlighet att välja 
bort hemtjänstpersonal" (C) 
Sammanfattning 
Sofia Lindholm (C) ställer en fråga till Omsorgsnämndens ordförande 
ang möjlighet att välja bort hemtjänstpersonal: 
 
- Ges möjlighet att välja bort personal med utländsk bakgrund inom 

omsorgsförvaltningen i Trollhättans stad? 
- Finns det möjlighet att välja bort personal av andra orsaker? 

Isåfall vilka? 

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



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 121 Dnr 2017/00535 009 

Inkommen interpellation till KS ordf "Statliga medel för 
upprustning av skollokaler och utemiljöer" (SD) 
Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) ställer en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande ang statliga medel för upprustning av skollokaler och 
utemiljöer. Frågan lyder: Har Trollhättans kommun kännedom om att 
det finns en möjlighet att söka pengar från Boverket för rustning av 
skollokaler och utemiljöer? Om ja, avser kommunen söka pengar för 
detta ändamål. 

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



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 122 Dnr 2017/00534 009 

Fråga till KF ordf rörande SÄPO-besök i kommunfull-
mäktige (SD) 
Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) ställer en fråga till kommunfullmäktiges 
ordförande ang inbjudan av SÄPO till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktiges ordförande besvarar frågan i 
kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.    
 
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 123 Dnr 2017/00549 009 

Fråga till KS ordf om "Cellplast" ( -) 
Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
utifrån brandskyddssynpunkt om användningen av cellplast vid bygg-
nationer i kommunen.   

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



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-06-19 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 124 Dnr 2017/00024 006 

Tack och glad sommar! 
Sammanfattning 
Ordföranden tackar kommunfullmäktige samt stadens anställda för 
vårens arbete samt skickar en hälsning till samtliga med tillönskan om 
en glad sommar.  
Kommunfullmäktiges vice ordförande Sari Samuelsson tackar 
ordföranden för väl utfört arbete under våren.    
 
____ 
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