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KS § 125 Dnr 2017/00002 102 

Avsägelser  
Sammanfattning 
Maria Nilsson (KD) avsäger sig samtliga sina uppdrag: 
- ledamot i kommunfullmäktige  
- ersättare i kommunstyrelsen  
- ledamot i Omsorgsnämnden 
- ledamot i samarbetskommittén Trollhättan-Vänersborg 
- ersättare i Fyrbodals kommunalförbunds direktion 
- ersättare i kommunfullmäktiges valberedning 

Johanna Haglund (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 
Miljönämnden. 
André Norlén (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 
Arbetsmarknads- och socialnämnden. 
Siv Strömbergson (MP) avsäger sig sitt uppdrag som revisor.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelserna godkänns. 
Hemställes hos länsstyrelsen om ny sammanräkning.     
 
____ 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen  
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KS § 126 Dnr 2017/00001 102 

Valärenden 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Till ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Marie Kide (MP) utses 
Mohamed Lamjed Horchani (MP), nuvarande ersättare Camilla An-
dersson (MP) utses till ordinarie ledamot. 
 
Till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Maria Nilsson (KD), utses 
Bedros Cicek (KD). 
 
Till ny ledamot i Omsorgsnämnden efter Maria Nilsson (KD), utses 
Bedros Cicek  (KD) 
 
Till ny ledamot i samarbetskommittén Trollhättan-Vänersborg efter 
Maria Nilsson (KD), utses Bedros Cicek  (KD).  
 
Till ny ersättare i Fyrbodals kommunalförbunds direktion efter Maria 
Nilsson (KD), utses Bedros Cicek  (KD).  
 
Till ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Maria 
Nilsson (KD), utses Bedros Cicek  (KD). 
 
Till ny ersättare i Miljönämnden (S) utses Inviolate Ndlovu (S). 
 
Till ny ersättare i Arbetsmarknads- och socialnämnden (S) utses 
Robin Mashallah (S).      
 
____ 
Beslutet skickas till 
De valda 
Utbildningsnämnden 
Kommunrevisionen 
Omsorgsnämnden 
Fyrbodals kommunalförbund 
Miljönämnden 
Arbetsmarknads- och socialnämnden                
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KS § 127 Dnr 2017/00030 009 

Inkomna motioner  

Sammanfattning 
Dnr 2017/00616 
Dan Möllengård (-) ”Skottlossning här och skottlossning där”  
 
Dnr 2017/00864 
Rita Paulsson Svensson (L) ” Registerutdrag för att arbeta i vård och om-
sorg”.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.     
 
____ 
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KS § 128 Dnr 2017/00615 009 

Inkommen interpellation till KS ordf "Utfästelser för tomt till 
moskébygge" (L) 
Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) ställer en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande ang utfästelser för tomt till moskébygge. I interpellationen ställs 
följande frågor: 

1. När tomten ursprungligen såldes 2007 – fanns då något villkor om att 
enbart sunnimuslimer skulle få använda den byggnad som avsågs upp-
föras på tomten? 

2. Hur stor var köpeskillingen enligt köpeavtalet 2007?  
3. Har köpeskillingen betalats tillbaka av kommunen i enlighet med köpe-

avtalet?  
4. Anser kommunstyrelsens ordförande att villkoren 2007 uppfyllts?  
5. Anser kommunstyrelsens ordförande att köpet fortfarande är giltigt?  
6. Vilar det brev kommunstyrelsens ordförande skrivit till en privatperson 

med löften om framtida användning av tomten på något beslut i kom-
munstyrelsen?  

7. Har kommunstyrelsens ordförande någon förklaring till hur byggnads-
nämnden har kunnat utfärda tre bygglov på de grunder som ovan an-
förts?  

8. Står kommunstyrelsens ordförande fortfarande bakom projektets idé att 
överlåta en av Trollhättans kommun idag ägd tomt till att bebygga den 
med en moské?    

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
____ 
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KS § 129 Dnr 2017/00638 009 

Inkommen interpellation till UN ordf "Betygsinflation" (L) 
Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) ställer en interpellation till Utbildningsnämn-
dens ordförande ang betygsinflation. Enligt interpellationen tycks vissa 
skolor sätta "glädjebetyg". I interpellationen ställs följande frågor: 

- Stämmer den beskrivna situationen med verkligheten? Finns det anled-
ning att anta att vissa skolor av olika anledningar är generösare med 
betygen? 

- Om majoriteten är medveten om riskerna – vilka kontrollmekanismer 
och handlingsplaner finns för att komma till rätta med problemet, och 
garantera en rättvis betygsättning på alla skolor?    

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
 
____ 
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KS § 130 Dnr 2017/00667 009 

Inkommen fråga till Ks ordf  "Ingen är illegal"  (SD) 
Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) ställer frågor till kommunstyrelsens ordförande Paul 
Åkerlund ang en förening i Trollhättan som kallar sig "Ingen är illegal": 
1. Är du personligen involverad i denna förening? 
2. Känner du till att delar av "majoriteten" är involverad i denna förening? 
3. Utgår det föreningsbidrag till denna förening?   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
____ 
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KS § 131 Dnr 2017/00668 009 

Inkommen fråga till Ks ordf "Sverigefinskt äldreboende" 
(SD) 
Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) ställer följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande Paul Åkerlund: 
1. Stämmer det att en privatperson har erbjudit Trollhättans kommun att 

bygga ett sverigefinskt äldreboende för egna pengar? 
2. Stämmer det att du och Monica Hanson tackat nej till detta 

erbjudande? 
3. Om ni tackade nej till detta erbjudande så kan du berätta varför?    

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
____ 
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KS § 132 Dnr 2017/00669 009 

Inkommen fråga till Ks ordf "Insamling av pengar" (SD) 
Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) ställer följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande Paul Åkerlund ang insamling av pengar: 

1. Gäller inte Trollhättans lokala ordningsföreskrifter ALLA som samlar in 
pengar på gator och torg i Trollhättan? 

2. Om någon bryter mot ordningsföreskrifterna om insamling av pengar i 
Trollhättan, finns det då några åtgärder som kommunen kan/vill vidta?    

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
____ 
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KS § 133 Dnr 2017/00677 009 

Inkommen fråga till KS ordf "Boenden för nyanlända" (L) 
Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) ställer följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande Paul Åkerlund ang boenden för nyanlända: 
1. Hur många boende för nyanlända finns det i Trollhättan idag? 
2. Hur många av boendena ägs av kommunen? 
3. Vad har de omtalade fastighetsköpen kostat? 
4. Vad har ombyggnaderna av dessa fastigheter kostat? 
5. Har Eidar i dessa sammanhang givit anbud ifall där privata aktörer, 
familjer eller enskilda individer också avgivit anbud?    

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
____ 
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KS § 134 Dnr 2017/00123 730 

Rapport till kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 
2017 

Sammanfattning 
Omsorgsnämndens beslut den 23 augusti 2017, § 61 ang bifallna ej 
verkställda biståndsbeslut enligt SoL och LSS. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten läggs till handlingarna.    
____ 
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KS § 135 Dnr 2016/00006 104 

Redovisning av lokalt partistöd 2016 
Sammanfattning 
Anmäls redovisningar av erhållet partistöd för 2016.      

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningarna läggs till handlingarna. 
____     
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KS § 136 Dnr 2017/00462 111 

Valkretsindelningen 
Sammanfattning 
Riksdagen har 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 gjorde Valnämndens kansli en översyn av 
förutsättningarna för valkretsindelningen i Trollhättans kommun och 
föreslog i skrivelse i maj 2017 att Trollhättans kommun ändrar sin 
valkretsindelning till att vara endast en valkrets istället för två.  
Valnämnden behandlade ärendet den 15 maj 2017, § 1 och beslutade då 
föreslå kommunfullmäktige att Trollhättans kommun fortsatt ska vara 
indelad i två valkretsar. Kommunfullmäktige behandlade frågan den 19 
juni och beslutade att återremittera ärendet till Valnämnden för att ta fram 
ett beslutsunderlag för hur två valkretsar ska utformas.  
Ett underlag för hur två valkretsar ska utformas är nu framtaget. 
Valnämnden har återigen behandlat ärendet den 28 augusti 2017 och 
föreslår att kommunen 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 senast den 31 oktober.   

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Valnämndens kansli från den 21 juli 2017 med kartbilagor. 
Valnämndens beslut den 28 augusti 2017, § 3. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 29 augusti 2017.   
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Forts kf § 136 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att Trollhättans kommun ska vara indelad i 
två valkretsar. 

Yrkanden 
Peter Eriksson yrkar att Trollhättans kommun ska ha en valkrets. Dan 
Möllengård, Håkan Deleskog, Sofia Lindholm och Rita Paulsson Svensson 
instämmer. 
Paul Åkerlund och Mattias Foldemark yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Peter Erikssons m.fl. yrkande, dels 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
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 
Se bilaga.  
Kommunfullmäktige har med 37 ja-röster, 19 nej-röster, (4 avstår och 1 är 
frånvarande), beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Trollhättans kommun ska vara indelad i 
två valkretsar. 
Kommunfullmäktige beslutar att översända förslaget till Länsstyrelsen i 
Västra Götaland för fastställelse.   
____ 
Beslutet skickas till 
Valnämnden 
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KS § 137 Dnr 2014/00575 212 

Antagande av fördjupad översiktsplan för Knorren Hjul-
kvarnelund 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014 att ta fram en fördjupad översiktsplan 
för Knorren och Hjulkvarnelund. Arbetet har bedrivits med stöd av en 
arbetsgrupp där, förutom kontoret Tillväxt och utveckling, även 
stadsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, 
miljöförvaltningen och utbildningsförvaltningen deltagit. Övriga 
förvaltningar har deltagit i särskilda frågor. Arbetet har fortlöpande 
redovisats och diskuterats med Ledningsgruppen för planeringsfrågor och 
Agenda 21 som är styrgrupp för arbetet.  
Planen var på samråd under mars och april 2016 och har därefter 
bearbetats. Tre utredningar har tagits fram som underlag för 
bearbetningarna. Dessa rör buller- och trafiksituation i och i anslutning till 
planområdet, de kulturhistoriska värdena och relationen till riksintresset för 
kulturmiljövård, samt en inventering av fladdermusfaunan. Utifrån dessa 
utredningar bearbetades planförslaget innan det ställdes ut. 
Förändringarna innebär en flytt av Kungsportsvägen västerut och för att 
inte påverka dammfladdermusen på ett negativt sätt har 
bebyggelseområden längs med Knorrens strandkant norr om det 
planerade brofästet minskat i omfattning. 
 
Planen ställdes ut under mars och april 2017 och resulterade i 28 inkomna 
yttranden. Yttrandena har framför allt betonat vikten av ett fortsatt aktivt 
arbete under detaljplaneringen för att tillvarata kulturhistoriska och 
biologiska värden i området. Bland boende på Egnahemsområdet är 
bebyggelsen utmed nya Kungsportsvägen, samt Kungsportsvägens nya 
dragning den fråga som engagerar mest. Yttrandena har sammanställts i 
en utställningsredogörelse. Den fördjupade översiktsplanen har bearbetats 
utifrån inkomna synpunkter, vilket beskrivs i utställningsredogörelsen. 
Revideringarna innebär inte någon sådan väsentlig förändring av 
planförslaget att en ny utställning erfordras. 
För att uppfylla den fördjupade översiktsplanens intentioner har en 
stadsdelsutvecklare anställts på kontoret Tillväxt och utveckling, med 
början hösten 2017. Uppdraget utgår från den aktivitetslista som är under 
framtagande, där nyckelfrågor för genomförandet identifierats.      



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

Forts ks § 137 

Beslutsunderlag 
Utställningsredogörelse för fördjupad översiktsplan för Knorren och Hjul-
kvarnelund”. 
Fördjupad översiktsplan Knorren-Hjulkvarnelund.     
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 26 juni 2017.                      
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Fördjupad översiktsplan för Knorren 
och Hjulkvarnelund”.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   

Avstår 
Dan Möllengård avstår från att delta i beslutet.   
 
____ 
Beslutet skickas till 
Kontoret Tillväxt och utveckling  
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KS § 138 Dnr 2017/00527 734 

Galaxen projektering och upphandling / Psykiatriboende 
Sammanfattning 
Omsorgsnämnden beslutade i oktober 2014 att ge omsorgsförvaltningen i 
uppdrag att genomföra en förstudie avseende boende för 8-10 personer 
med psykiska funktionshinder. Förvaltningen har tillsammans med 
lokalstrategen och AB Eidar genomfört denna, vilken även godkänts av 
Omsorgsnämnden och kommunstyrelsen som samtidigt beslutade att 
lokalplanering får ske. Lokalplaneringen har nu genomförts och projektet 
behöver ett godkännande att få gå vidare till projektering och upphandling 
av tio lägenheter för personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Föreslagen plats för boendet är mellan villabebyggelse i norr och älven i 
söder, i mot älven sluttande terräng. Byggnaden är låg, dels av 
tillgänglighetsskäl för de boende, dels för att inte skymma utsikten mot 
älvrummet för närboende. Bostäderna utgörs av två radhussektioner, 
varav den ena ansluter mot de gemensamma utrymmena. 
Exploateringen inom kvarteret Galaxen förutsätter ändring av gällande 
detaljplan. Beslut om antagande väntas tidigast under senhösten 2017. 
Tidplanen för det planerade boende är genomförande från april/maj 2018 
och ett år framåt med beräknad inflyttning under senvår 2019. Budget för 
Galaxen flyttas från Slättbergsvägen 222. Hyran beräknas till 1 362 tkr och 
beräknade hyresintäkter är 744 tkr.                           

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2017-06-14 
Rapport Lokalplanering psykiatriboende kv. Galaxen                          
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna lokalplaneringen samt att 
projektering och upphandling får ske av 10 lägenheter för psykiskt 
funktionsnedsatta i kv. Galaxen.  

 Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.                     
____ 
Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden 
Ekonomikontoret  
Lokalstrategen 



 
 Kommunfullmäktige 
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KS § 139 Dnr 2016/00373 291 

Igångsättningstillstånd förskola Gulsparven 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat om lokalplanering avseende förskola i de 
östra delarna av staden, kv. Gulsparven vilket även har genomförts och 
beslutats politiskt med positivt resultat. Projektet drivs som ett 
parteringprojekt. Förskolan är planerad för fyra hemvister i två plan. 
Fastigheten är belägen på Dannebacken ca 2 km nordöst om Trollhättans 
centrum. Fastigheten avgränsas av Furulundsvägen i öster, Sparvstigen 
och Gärdesdungen i norr och Tunhemsvägen i söder. I väster avgränsas 
fastigheten av parkmark intill gång- och cykelvägen mellan Sandhem och 
Skogstorpa. Fastigheten är ca 3 hektar stort. Den nya detaljplanen vann 
laga kraft den 2 augusti 2016 och inrymmer en byggrätt för en förskola i 
två plan om totalt 1 200 BTA belägen på en egen fastighet. 
 
Framtagen riktpriskalkyl pekar nu på en beräknad hyreskostnad om 2 350 
tkr, en ökning på 310 tkr jämfört med tidigare. I gällande MRP/Budget 
2017 finns för år 2019 upptaget 6,0 mkr (tre förskolor) varav 2,0 mkr är 
avsatta för förskola Gulsparven. Tidplanen för projektet vid positivt politiskt 
beslut bygger på ett färdigställande årsskiftet 2018/2019. 
 
Beslutsunderlag 
Lokalplanering      
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 augusti 2017.                     
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart för projekt förskola 
Gulsparven.   
Kommunfullmäktige beslutar att uppkommen merkostnad om 310 tkr får 
hanteras i kommande arbete med MRP/Budget.       

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.                                
____ 
Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
Ekonomikontoret 
Lokalstrategen 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
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KS § 140 Dnr 2017/00609 220 

Källstorpsgården, projektering och upphandling 
Sammanfattning 
I februari 2016 fick omsorgsförvaltningen i uppdrag av Omsorgsnämnden 
att inleda en förstudie avseende renovering och utökning av gemensam-
hetsutrymmen inom Källtorpsgården. Uppdraget har nu genomförts som 
en förstudie/förenklad lokalplanering. 
För att öka kvalitén i boendet föreslår rapporten att en lägenhet per avdel-
ning tas bort till gemensamhetsutrymmet. Totalt så bortfaller därmed tio 
lägenheter. Ombyggnaden till gemensamhetsutrymmen är beräknad till 
283 tkr/år som ökad hyreskostnad. 
Under arbetets fortgång så har det även aktualiserats ytterligare åtgärder 
som bedömts som nödvändiga. Av arbetsmiljöskäl föreslås ett separat 
omklädningsrum för män. Åtgärderna inklusive ventilation har beräknats 
generera ett hyrestillägg om 33 tkr/år. Som en ytterligare kvalitetshöjning 
inom respektive avdelning föreslås en enklare, men funktionell ombyggnad 
av köksdelen. Om förslaget realiseras så innebär detta 13 tkr per kök och 
år. Ett kök föreslås åtgärdas för att efter detta göra en utvärdering innan 
ställning tas till fortsatt ombyggnad. Ombyggnad av outnyttjade småut-
rymmen till teamrum för möten och kontorsarbete (bl. a för social doku-
mentation). Ombyggnaden är beräknad till 81 tkr/år. 
Totalt innebär detta, om samtliga åtgärder vidtas, en ökad kostnad jämfört 
med idag om 410 tkr. Kostnaden är beräknad till 150 tkr 2018 och helårs-
effekt från 2019. Till denna kostnad kommer det att tillkomma ytterligare 
ventilationskostnader för vilka det inte finns framme någon kostnadsbe-
räkning ännu (kommer i slutet av september). Projektet är nytt och finns 
inte i MRP/Budget 2016 – 2019.                           

Beslutsunderlag 
Förstudie/lokalplanering Källstorpsgården.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 augusti 2017.                          
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna genomförd förstudie/förenklad  
lokalplanering och besluta att projektering och upphandling får ske. 
Kommunfullmäktige beslutar att beräknad kostnad för projektering och 
upphandling om100 tkr inkluderas i projektets totala kostnader om man  



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

Forts kf § 140 
väljer att genomföra projektet. Vid annat utfall så föreslås kostnaden 
täckas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 
Kommunfullmäktige beslutar att den utökade hyreskostnaden hänskjuts till 
kommande arbete med MRP/Budget 2018.   

Kommunfullmäktiges beslut   
Enligt kommunstyrelsens förslag.                             
____ 
Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden 
Ekonomikontoret  
Lokalstrategen 
  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 
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KS § 141 Dnr 2017/00590 050 

Revidering av uppdragsavtal Folkets Hus 
Sammanfattning 
Gällande uppdragsavtal (daterat 2002-05-23) mellan Trollhättans Stad och 
Folkets Hus Kulturhuset Ekonomiska Förening har sagts upp av Troll-
hättans Stad och löper t.o.m. den 31 december 2018. Orsaken till 
uppsägningen är att nuvarande uppdragsavtal behöver revideras med 
anledning av: 

- Behov av redaktionella förändringar (§ 1, § 2, § 3, § 5, § 8, § 9, § 12). 
- Anpassning utifrån förändringar av Folkets Hus verksamhet och 

organisation  (§ 5, §10). 
- Minskat behov av skrivning om hur Folkets Hus redovisade överskott 

skall användas (§ 5). 
- Behov av ny paragraf om Ändringar i avtalet (§ 11) 
- Avtalstiden (§ 6) 
Det reviderade uppdragsavtalet föreslås börja gälla den 1 januari 2019 
och avtalstiden skall vara tio år med en uppsägningstid om två år.                           

Beslutsunderlag 
Uppdragsavtal 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 15 augusti 2017.  
                         
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat uppdragsavtal gentemot 
Folkets Hus Kulturhuset Ekonomiska Förening att gälla från och med den 
1 januari 2019.         

Yrkanden 
Mats Häggner yrkar att tillägg görs i uppdragsavtalet att Trollhättans Stad 
ska ha en ordinarie representant med ersättare i Folkets Hus styrelse. 
Peter Eriksson, Håkan Deleskog, Lasse Henriksen och Rita Paulsson 
Svensson instämmer. 
Paul Åkerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Mats 
Häggners m.fl. tilläggsyrkande. Dan Möllengård instämmer.    



 
 Kommunfullmäktige 
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Forts ks § 141 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.  
Ordföranden ställer proposition på Mats Häggners tilläggsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige avslår detta.   
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 
röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. Den som röstar nej bifaller 
Mats Häggners m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 
Se bilaga.  
Kommunfullmäktige har med 38 ja-röster och 22 nej-röster, (1 
frånvarande), beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat uppdragsavtal gentemot 
Folkets Hus Kulturhuset Ekonomiska Förening att gälla från och med den 
1 januari 2019.                            

Reservation 
Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Hans Hoffman, Theodor Ahrenberg, 
Mousa Younis, Ingrid Almén, Lars Muregård, Bengt Cederlund, Ulf 
Rörstad, Pia Fogelberg, Håkan Deleskog, Bedros Cicek, Kent Almkvist, 
Mats Häggner, Sofia Lindholm, Rita Paulsson Svensson, Sonny Larsson, 
Kim Henriksen, Lasse Henriksen, Bert-Ove Bonta, Jarno Vallius och 
Erland Larsson reserverar sig mot beslutet till förmån för Mats Häggners 
m.fl. yrkande.   
____ 
Beslutet skickas till 
Folkets Hus  
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KS § 142 Dnr 2016/00641 009 

Beslut med anledning av motion "Boendegaranti i äldre-
omsorgen" (L)(M)(C)(KD) 
Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L), Maria Nilsson (KD), Peter Eriksson (M) och 
Sofia Lindholm (C) föreslår i en motion att ”en boendegaranti införs i kom-
munen och som f o m 85 års ålder ger den äldre rätten att välja att få flytta 
till ett äldreboende utan biståndsbeslut”.  
Omsorgsförvaltningen har skrivit ett yttrande över motionen. Enligt förvalt-
ningen skulle en boendegaranti, enligt motionens förslag, innebära att 
Staden frångår de tankar som ligger bakom det beslutade valet av strategi 
(äldreboendeplanen) för äldreomsorgen med prioriterade grupper för vård- 
och omsorgsboende. Trollhättans Stad har valt att stadens resurser läggs 
på vård- och omsorgsboenden riktat via biståndsbeslut till de som har de 
största behoven, d.v.s. personer med demens, minnes- och orien-
teringsproblematik eller omfattande somatiska funktionsnedsättningar.  
För övriga äldre personer med behov erbjuds hemtjänst antingen man bor 
i en egen bostad i det ordinarie bostadsbeståndet, eller i trygghetsboen-
den/ seniorboenden. Motionens förslag skulle, enligt förvaltningen, gå ut-
över kraven i Socialtjänstlagen (SoL) och föreslår därmed att motionen 
avslås. 
Omsorgsnämnden har behandlat ärendet och beslutat enligt förvaltning-
ens förslag.                   

Beslutsunderlag 
Motion från Rita Paulsson Svensson (L), Maria Nilsson (KD), Peter 
Eriksson (M) och Sofia Lindholm (C). 
Skrivelse från omsorgsförvaltningen från den 4 maj 2017. 
Omsorgsnämndens beslut den 23 maj 2017, § 40. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 3 augusti 2017.      
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.                            

Yrkanden 
Ann-Christine Holgersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Maj-
Britt Elmvik, Dan Möllengård och Fahimeh Nordborg instämmer.   
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Forts kf § 142 
Rita Paulsson Svensson yrkar bifall till motionen. Sofia Lindholm, Håkan 
Deleskog, Peter Eriksson, Lasse Henriksen och Mats Häggner instämmer.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag, dels 
Rita Paulsson Svensson m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige 
bifaller detta.     

Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 
röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. Den som röstar nej bifaller Rita 
Paulsson Svenssons m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 
Se bilaga.  
Kommunfullmäktige har med 38 ja-röster och 21 nej-röster, (2 är 
frånvarande), beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.                       
 
____ 
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KS § 143 Dnr 2017/00132 210 

Lokalförsörjningsplan 2018-2022 
Sammanfattning 
Trollhättans stads strategiska lokalförsörjningsplan omfattar år 2018-2022 
och bygger på de lokalrevisioner som nämnderna och Kunskapsförbundet 
Väst tagit fram. En utblick av befolkningsutvecklingen om kommande 
lokalbehov görs till 2030 med anledning av kommunens ambition att bli 
70 000 invånare. 
Utifrån befolkningsprognosen och planerat bostadsbyggande bedöms stort 
behov av fler platser inom förskola och grundskola fram till och med år 
2022, cirka 1 400 barn. Den största ökningen sker i centrala och södra 
skolområdena. Även vuxenutbildningen förväntas växa men är beroende 
av i vilken grad det utgår statsbidrag och hur behovet av arbetskraft och 
arbetslösheten ser ut i regionen. Behovet är också stort inom äldreomsorg 
och funktionshinderområdet. Inom äldreomsorgen ökar vårdbehovet stort 
efter 2021. Från 2016 fram till 2030 så är ökningen ca 1 400 personer i 
gruppen 80 år och äldre. Kalkyler utifrån befolkningsprognosen pekar mot 
att ca 160 nya bostäder måste tillskapas, vilket motsvarar ca fyra nya 
äldreboenden. För funktionsnedsatta finns behov av ytterligare boenden. 
Idag betalar staden sanktionsavgifter för att erforderliga platser ej finns 
tillgängliga. Rådande bostadsbrist gör det svårt att möta det behov av 
stödboende som socialtjänstens verksamheter behöver. 
Lokalförsörjningsplanen utgör ett viktigt politiskt planeringsunderlag inför 
politiska prioriteringar och beslut om verksamhetslokaler och övriga 
lokalbestånd. Ambitionen är att lokalanskaffningen ska täcka det behov 
som uppstår under perioden. Det är dock först i samband med beslut om 
drift- och investeringsbudget som de slutgiltiga avvägningarna görs mellan 
behov och ekonomiska förutsättningar.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 12 juni 2017-06. 
Strategisk Lokalförsörjningsplan 2018-2022.   
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Lokalförsörjningsplan 2018-2022. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   



 
 Kommunfullmäktige 
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Forts kf § 143 
 
____  
Beslutet skickas till 
Lokalstrategen 
Samtliga nämnder  
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KS § 144 Dnr 2017/00475 009 

Svar på fråga till KS ordf "Västlänken" Dan Möllengård (-) 
Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande: 

- Är du positiv eller ej mot Västlänken? 
- Tycker du det är försvars bara kostnader? 
- Hur ser du det drabba Trollhättan?  
- Kommer ni försöka påverka för att stoppa Västlänken om det ger 

konsekvenser för Trollhättan?  
- Om du ser negativa konsekvenser vad avser du i så fall att vidta för 

åtgärder? 
- Vad har ni för beredskap 
 
Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan muntligt i 
kommunfullmäktige.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 
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KS § 145 Dnr 2017/00476 009 

Svar på fråga till KS ordf "Partisekreterare årsredovisning" 
Dan Möllengård (-) 
Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande: 
*Hur ser arbetsbeskrivningen ut och vad har de gjort vill jag ha redovisat? 
 *Samt kan vi få en rutin mässig årsredovisning eftersom detta ligger 
utanför partistöden? 
 *Hur mycket anser du av din arbetsuppgifter och tid är mindre/kortad 
eftersom det var ett av argumenten för införa dem, hur har de avlastat dig 
som kommunalråd? 
Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan muntligt i 
kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 
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KS § 146 Dnr 2017/00524 009 

Svar på interpellation till ON ordf "Möjlighet att välja bort 
hemtjänstpersonal" Sofia Lindholm (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. 
Omsorgsnämndens ordförande Ann-Christine Holgersson har lämnat ett 
skriftligt svar på frågan vilket hon redogör för i kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna.   
 
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 
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KS § 147 Dnr 2017/00535 009 

Svar på interpellation till KS ordf "Statliga medel för upp-
rustning av skollokaler och utemiljöer" Lasse Henriksen 
(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. 
Kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund har lämnat ett skriftligt svar 
på frågan vilket hon redogör för i kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna.   
 
____ 
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KS § 148 Dnr 2017/00549 009 

Svar på fråga till KS ordf om "Cellplast" Dan Möllengård (-) 
Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
utifrån brandskyddssynpunkt om användningen av cellplast vid 
byggnationer i kommunen. 
Kommunstyrelsens ordförande svarar muntligt på frågan i 
kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-09-18 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KS § 149 Dnr 2017/00618 009 

Svar på fråga till ASN ordf "Läckta uppgifter om invånare i 
Trollhättan" Rita Paulsson Svensson (L) 
Sammanfattning 

Rita Paulsson Svensson (L) ställer följande frågor till Arbetsmarknads- och 
socialnämndens ordförande ang läckta uppgifter om invånare i Trollhättan: 
• Har kommunen vetskap om hur många som lever under skyddad 

identitet i kommunen?  
• Vad skulle det bli för konsekvenser för personer som lever under 

skyddad identitet om deras uppgifter röjs? 
• Vad har kommunen för kapacitet att mildra/förhindra negativa 

konsekvenser för dessa personer? 
Kommunstyrelsens ordförande svarar muntligt på frågan i 
kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____ 
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