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KS § 150 Dnr 2017/00002 102 

Avsägelser  
Sammanfattning 
Lars-Erik Strömbergsson (MP) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i 
Omsorgsnämnden. 
Malin Rydstedt (S) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för 
AB Eidar.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelserna godkänns.   
 
____ 
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KS § 151 Dnr 2017/00001 102 

Valärenden 
 
Meddelande från länsstyrelsen 
Länsstyrelsen meddelar att till ny ledamot efter Maria Nilsson (KD) har 
utsetts Bedros Cicek (KD) och till ny ersättare efter Bedros Cicek har 
utsetts Rode Samuelsson (KD).   

Kommunfullmäktiges beslut 
Till ny 2:e vice ordförande i Omsorgsnämnden efter Maria Nilsson utses 
Bedros Cicek (KD). 
 
Till ny ledamot i Omsorgsnämnden efter Lars-Erik Strömbergsson (MP) 
utses Ali Yuksel Gul (MP). 
 
Till ny ledamot i styrelsen för AB Eidar efter Malin Rydstedt (S) utses 
Anita Frisk Kjell (S).    
 
____ 
Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden 
AB Eidar 
Ali Yuksel Gul 
Anita Frisk Kjell  
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KS § 152 Dnr 2017/00030 009 

Inkomna motioner 
Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) har lämnat in följande motioner: 

Dnr 2017/00707 
Inrättande av tre specialdestinerade tjänster. 

Dnr 2017/00708  
Utökning av kameraövervakning av kommunala byggnader och platser. 

Dnr 2017/00709  
Byt utanförskap mot gemenskap. 

Dnr 2017/00711 
Mentorskap för bättre integration. 

Dnr 2017/00712  
Årlig integrationsrapport. 

Dnr 2017/00713  
Sommarskola i svenska för nyanlända. 

Dnr 2017/00714  
Handlingsplan mot hedersförtryck. 

Dnr 2017/00715  
Utlokalisera delar av kommunförvaltningen.  

Dnr 2017/00716  
Snabbspår till arbetsmarknaden för den som är utanför. 

Dnr 2017/00717 
Reservera plats i skola utanför segregerat område. 

Dnr 2017/00718  
Neutrala klädkoder i kommunens lokaler.  

Dnr 2017/00719  
Inrätta enklare jobb i kommunen.  
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Forts kf § 152 

dnr 2017/00768 
Peter Eriksson (M) Motion om kommunsammanslagning Trollhättan-
Vänersborg.    

Kommunfullmäktiges beslut 
 Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.     
 
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-16 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KS § 153 Dnr 2017/00678 009 

Inkommen interpellation "Hedersförtryck" (M) till ASN 
ordförande och UN ordförande 
Sammanfattning 
Marie-Louise Coon (M) har ställt en interpellation dels till Arbetsmark-
nads- och socialnämndens ordförande, dels till Utbildningsnämndens 
ordförande angående hedersförtryck.  
Frågorna till Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande lyder 
enligt följande: 
1. Har man gjort någon kartläggning i ASN över hedersförtryck och 

hederskultur för Trollhättans stad? 
2. Har man i ASN någon statistik över hur många barn i Trollhättan som 

är gifta – under 18 år? 
3. Hur arbetar man aktivt för att säkerställa att pojkar och flickor inte blir 

tvingade in i äktenskap? 
4. Hur arbetar man aktivt för att skydda de barn/ungdomar som kommer 

till er kännedom genom att de till exempel inte får umgås med sina 
skolkompisar efter skoltid? 

Frågorna till Utbildningsnämndens ordförande lyder enligt följande: 
1. Har man gjort någon kartläggning på Trollhättans grundskolor om hur 

många flickor och pojkar som är i riskzonen för att utsättas för 
hedersförtryck? 

2. Hur arbetar man på Trollhättans skolor för att informera dessa elever 
om vilka rättigheter man har och var man kan söka hjälp? 

3. Finns det någon handlingsplan som gäller över hela Trollhättans 
stads skolor? 

4. Vilken utbildning har man för personalen inom förskola och skola om 
hedersrelaterat förtryck och hedersrelaterade äktenskap? 

5. Vilken policy har skolorna i Trollhättans stad då det gäller simunder-
visningen för våra invandrarbarn? Separerar man pojkar från flickor?   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.   
____   
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KS § 154 Dnr 2017/00720 009 

Inkommen interpellation "Ingripande enligt LVU" ( L) till 
ASN ordförande 
Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson ställer en interpellation till Arbetsmarknads- 
och socialnämndens ordförande angående åtgärder inom ramen för 
Program för kommunala integrationsinsatser: 
 
1. Har kommunen kartlagt och genom det fått kännedom vilka de 

personer är som finns i de destruktiva gängen på Sylte, 
Kronogården, m. fl.? 

2. Finns det i dessa gäng unga personer under 20 år och i så fall hur 
många? 

3. Har kommunen beslutat om omhändertagande enligt LVU av sådana 
unga personer som så uppenbarligen lever på ett kriminellt och 
destruktivt sätt? 

4. Vad är orsaken till att inte LVU-ingripanden görs?   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.    
 
____ 
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KS § 155 Dnr 2017/00738 009 

Inkommen interpellation "Våldsbejakande extremism" (L) 
till KS ordförande 
Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson ställer en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande angående åtgärder inom ramen för Program för kommunala 
integrationsinsatser: 

-  Anser majoriteten att det är tillräckligt med högst 30% av en 
heltidstjänst för att jobba med denna viktiga fråga? 

-  Har arbetet integrerats I kommunens krisberedskap? 
-  Har staden arbetat fram ett screening- och riskbedömningsverktyg? 
-  Har staden i så fall implementerat screening och 

riskbedömningsverktyget i samtliga berörda förvaltningar som till 
exempel skola, socialtjänst, m. fl? 

- Finns det uppgift om huruvida det finns några individuella fall i 
Trollhättan? 

-  Vilka riktningar av våldsbejakande extremism har i så fall förekommit? 
-  Har skolan arbetat fram en tydlig handlingsplan med tillhörande 

aktivitetsplan för hur skolan ska arbeta med kunskapssökande om 
våldsbejakande extremism bland personal och elever? Om sådan 
aktivitetsplan finns, borde den offentliggöras. 

-  Har socialtjänsten arbetat fram en tydlig handlingsplan med tillhörande 
aktivitetsplan för hur socialtjänsten ska arbeta med kunskapssökande 
om våldsbejakande extremism bland personal och målgrupper i 
verksamheten? Om sådan aktivitetsplan finns, borde den offentliggöras. 

-  Har kultur och fritid arbetat fram en tydlig handlingsplan med tillhörande 
aktivitetsplan för hur förvaltningen ska arbeta med kunskapssökande 
om våldsbejakande extremism bland personal och målgrupper i 
verksamheten? Om sådan aktivitetsplan finns, borde den offentliggöras.     

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.   
 
____   
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KS § 156 Dnr 2017/00739 009 

Inkommen interpellation "Arbetsvägran med hänvisning 
till religiös tro" (L) till ON ordförande 
Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson ställer en interpellation till Omsorgsnämndens 
ordförande angående arbetsvägran med hänvisning till religiös tro. I 
interpellationen ställs följande frågor: 

-  finns det i Trollhättans stad någon fastlagt policy i dessa svåra frågor, 
-  hur hanterar ansvariga chefer samt kommunens personalansvariga 

dessa situationer av arbetsvägran av vissa specifika arbetsuppgifter 
med hänvisning till religiösa skäl, 

-  finns det någon INTRODUKTIONSUTBILDNING för nyanställd 
personal där ett tongivande inslag är just värderingar av kulturella 
skäl, samt vilka skyldigheter och rättigheter anställda har, 

-  vad är kommunens inställning till just arbetsvägran med hänvisning 
till religiösa skäl, och 

-  har kommunens anställda fått utbildning i just dessa frågor, så de vet 
hur dessa ska hanteras i det vardagliga arbetet?   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 
november.    
 
____ 
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KS § 157 Dnr 2017/00752 009 

Interpellation angående styrdokumentet För ett jämlikt 
Trollhättan (M) till ASN ordförande 
Sammanfattning 
Cecilia Gustafsson (M) ställer en interpellation till Arbetsmarknads- och 
socialnämndens ordförande ang ny strategi för Social hållbarhet, ”För 
ett jämlikt Trollhättan": 
Vilka åtgärder och aktiviteter har nämnden prioriterat som mest bety-
delsefulla för just arbetet med ökad integration och minskad segrege-
ring utifrån de ställningstaganden och inriktningar som beskrivs i det 
nya styrdokumentet ”För ett jämlikt Trollhättan”? 
På vilket sätt tar dessa prioriteringar hänsyn till de utmaningar som kan 
uppstå i ”skärningspunkten mellan horisontella och vertikala perspek-
tiv”? En aspekt som enligt strategin bedöms vara viktig.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.      
 
____ 
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KS § 158 Dnr 2017/00770 009 

Inkommen interpellation rörande styrdokumentet "För ett 
jämlikt Trollhättan" (M) till MN ordförande 
Sammanfattning 
Angelica Lundgren Bielinski (M) ställer en interpellation till Miljönämn-
dens ordförande ang ny strategi för Social hållbarhet, ”För ett jämlikt 
Trollhättan": 
Vilka åtgärder och aktiviteter har miljönämnden prioriterat som mest 
betydelsefulla för just arbetet med ökad integration och minskad segre-
gering utifrån de ställningstaganden och inriktningar som beskrivs i det 
nya styrdokumentet ”För ett jämlikt Trollhättan”? 
På vilket sätt tar dessa prioriteringar hänsyn till de utmaningar som kan 
uppstå i ”skärningspunkten mellan horisontella och vertikala perspek-
tiv”?    

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.      
 
____ 
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KS § 159 Dnr 2017/00753 009 

Fråga om Eidar (-) till KS ordförande 
Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
ang Eidar AB, Trollhättans Bostadsbolag: 

- Hur många fastigheter är sålda sedan 2014?  
- Hur många planeras säljas till 2020? 
- Anser du stadens ekonomi eller Eidars är en god ekonomisk trygg 

situation?   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan besvaras vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde   
 
____ 
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KS § 160 Dnr 2017/00123 730 

Rapport till kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 
2017 

Sammanfattning 
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar i beslut den 25 
september 2017, § 194, bifallna ej verkställda beslut 2 kvartalet 2017.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten läggs till handlingarna.   
 
____ 
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KS § 161 Dnr 2016/00508 218 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2020 
Sammanfattning 
Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 
varje kommun minst en gång under en mandatperiod upprätta riktlinjer 
för bostadsförsörjning.  
Förslag till riktlinjer har tagits fram av kontoret Tillväxt och Utveckling, 
med stöd av analysgruppen för bostadsförsörjning, som består av 
representanter från stadsbyggnadsförvaltningen, omsorgsförvaltningen, 
arbetsmarknads- och socialförvaltningen och kommunstyrelsens 
förvaltning. Riktlinjerna utgör en precisering av översiktsplanen och 
MRP avseende bostäder och är ett betydelsefullt verktyg i kommunens 
boendeplanering och ger information om boendet i Trollhättan på både 
kort och lång sikt. 
I riktlinjerna beskrivs behov och efterfrågan på Trollhättans 
bostadsmarknad, utmaningar kommunen står inför i framtiden vad 
gäller planering och försörjning av bostäder och hur Staden hanterar 
dessa utmaningar. Riktlinjerna remitterades under mars och april 2017 
till Stadens nämnder och Länsstyrelsen. Riktlinjerna har därefter 
bearbetats utifrån inkomna synpunkter.   

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bostadsförsörjning Trollhättans Stad 2016-2022   
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Riktlinjer för bostadsförsörjning 
2016-2020.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.                                     
  ____ 
Beslutet skickas till 
Kontoret Tillväxt och utveckling 
Samtliga nämnder  
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KS § 162 Dnr 2017/00642 642 

Ändrade taxor och avgifter för Trollhättans Stads-
bibliotek  
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar i skrivelse förslag till förändring av 
taxan för Trollhättans Stadsbibliotek. Biblioteket tar idag ut försenings-
avgifter när det gäller för sent återlämnade medier. I nuläget är avgiften 
3 kr per dag för vanligt lån. Biblioteket vill höja förseningsavgiften till 4 
kr per dag för vanligt lån från och med 2018. Påminnelseavgift tas ut 
med 30 kr per utskickad påminnelse när medier inte återlämnas i tid. 
Biblioteket vill sänka den avgiften till 10 kr.  
Trollhättans stadsbibliotek lånar även ut övrigt material, t.ex. sagopåsar 
som innehåller sagoböcker och material som anknyter till sagorna. För-
svinner en del av materialet bör återanskaffning av materialet bekostas 
av låntagaren. Ersättningsnivån som föreslås bli till självkostnadspris är 
inskriven i tabellen ”Ersättning för skadade eller förkomna medier” i 
Taxor och avgifter för Trollhättans Stadsbibliotek  2018. 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kom-
munfullmäktige att anta förslag till förändring av taxa med förtydligandet 
att maxtaket för förseningsavgiften är 100 kronor/exemplar som står i 
taxekatalogen idag.                        

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 14 augusti 2017. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 29 augusti 2017, § 38. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 5 september 
2017.                          
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 
förändrade taxor och avgifter för Trollhättans stadsbibliotek att gälla från 
och med den 1 januari 2018. 
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.                          
____ 
Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden  



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-16 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KS § 163 Dnr 2017/00646 704 

Tillsynsavgift avseende detaljhandel med elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare (e-cigaretter) 
Sammanfattning 
Den 1 juli 2017 trädde en ny lag om elektroniska cigaretter och påfyll-
ningsbehållare i kraft. Näringsidkare blev då skyldiga att anmäla till 
kommunen att de avser bedriva försäljning av dessa produkter och 
kommunen blev också ansvarig för den omedelbara tillsynen över för-
säljningen. 
Kommunen har enligt gällande lagstiftning möjlighet att ta ut en avgift 
för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning med 
elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare. Arbetsmarknads- och 
socialnämnden föreslår att en sådan avgift ska införas i nuvarande 
taxemodell avseende tillsynsavgifter för tobak, folköl och receptfria 
läkemedel, enligt följande: 
”Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med 
någon av produkttyperna tobak, folköl, receptfria läkemedel samt 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Årsavgiften betalas i 
förskott och avser innevarande kalenderår. Om det finns särskilda skäl, 
får Arbetsmarknads- och socialnämnden i det enskilda fallet, med hän-
syn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omstän-
digheter, sätta ned eller efterskänka avgiften.”  
Årsavgift uttas enligt nedanstående:   
Försäljning av en produkttyp  2 500 kr/år 
Försäljning av två produkttyper  3 500 kr/år  
Försäljning av tre produkttyper  4 500 kr/år 
Försäljning av fyra produkttyper  5 500 kr/år 
 
Arbetsmarknads- och socialnämnden har beslutat enligt förvaltningens 
förslag. Avgiftsförändringen föreslås gälla från och med beslutsdatum.                           

Beslutsunderlag 
Skrivelse från arbetsmarknads- och socialförvaltningen från den 20 juli 
2017. 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut den 31 augusti 2017, § 
153.                          



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-16 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

Forts ks § 163 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 
tillsynsavgift avseende detaljhandel med elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare.  

Yrkanden 
Maj-Britt Elmvik yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
Paul Åkerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag på 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
förslaget.   
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.                            

Reservation 
Dan Möllengård, Maj-Britt Elmvik och Britt Hallgren reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Maj-Britt Elmviks yrkande.   
____ 
Beslutet skickas till 
Arbetsmarknads- och socialnämnden  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-16 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KS § 164 Dnr 2015/00505 050 

Marköverlåtelseavtal Torsred 3:1 
Sammanfattning 
Det aktuella området är en del av Strömslundsparken och är beläget 
utmed von Döbelns väg. Genom ny detaljplan möjliggörs fem nya 
parhus med totalt tio bostäder. Detaljplanen har antagits av Byggnads- 
och trafiknämnden den 31 augusti 2017.  
Exploatören, Torsred Ekonomisk förening c/o Brunbergs fastigheter AB, 
har låtit utföra detaljplanearbete, naturinventering, dagvattenutredning 
samt geoteknisk undersökning. 
Förslag till marköverlåtelseavtal reglerar en geoteknisk åtgärd som 
behöver göras vid gränsen mellan kvarteret och allmän plats natur samt 
åtgärder för dagvattnets avledning. Dessutom regleras anläggnings- 
arbeten med trottoar, byggande av dagvattenledning genom kvarteret 
samt bortschaktning av växtdelar och rotsystem från Jätteslide. 
Ersättningen för marken har beräknats genom att 1560 kvm BTA 
multiplicerats med 1500 tkr /kvm BTA, vilket blir 2 340 tkr. Därutöver 
ska exploatören ersätta staden för visst framtida gatuarbete med 30 tkr. 
Stadens utgifter för schaktning samt oförutsedda kostnader bedöms bli 
högst 500 tkr    

Beslutsunderlag 
Marköverlåtelseavtal .  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 11 september 
2017.                         
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtalet med Torsred 
Ekonomisk förening c/o Brunbergs fastigheter AB gällande ett område 
av fastigheten Torsred 3:1 och att fastställa priset till 2 370 tkr.           

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



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-16 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KS § 165 Dnr 2017/00157 042 

Delårsbokslut augusti 2017  
Sammanfattning 
 Ekonomikontoret har tagit fram ett delårsbokslut per den 31 augusti. 
Resultatet per augusti är 36 mkr, vilket är 6 mkr högre än motsvarande 
period föregående år, exkluderat jämförelsestörande poster. Netto-
investeringarna till och med augusti uppgår till 47 mkr, vilket är 42 mkr 
lägre än samma tid föregående år. Årets resultat beräknas till 21 mkr, 
vilket är 17 mkr bättre än budget. Resultatet motsvarar 0,7 % av skat-
teintäkter och utjämningsbidrag.   
Budgetöverskottet för 2017 på +17 mkr förklaras med överskott på skat-
teintäkter och utjämningsbidrag + 12 mkr, finansnetto + 6 mkr, realisa-
tionsvinster + 8 mkr, särskilda åtgärder +10 mkr, gemensamma poster 
+ 6 mkr och avskrivningar -1 mkr.      
Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budgeten på -24 mkr 
motsvarande en avvikelse på 0,7 %. Jämfört med bokslutet är detta en 
försämring med 22 mkr. Fem nämnder prognostiserar underskott mot 
budget.  Verksamhetens nettokostnader ökar med 6,8 %. Skatteintäkter 
och utjämningsbidrag ökar med 3,9 %. Årets nettoinvesteringar beräk-
nas till 140 mkr, vilket är 20 mkr lägre än fastställd investeringsram. 
Redovisad soliditet beräknas till 63,7%, en ökning med 1,1 procent-
enheter från bokslutet. Soliditeten med hela pensionsskulden, inklusive 
den del som tas upp i ansvarsförbindelsen, ökar med 2,0 procenten-
heter till 26,9 %.           
Beslutsunderlag 
Delårsrapport augusti 2017. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 20 september 
2017.                   
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens och nämndernas 
rapporter. Fullmäktige understryker att ramar och anslag enligt fastställd 
budget gäller och att verksamheten ska anpassas till dessa.                          

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag. 
  



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-16 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

Forts kf § 165    
____ 
Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
Ekonomikontoret  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-16 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KS § 166 Dnr 2016/00696 009 

Beslut med anledning av motion "Politikerpraktik (L) 
Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) har inkommit med en motion avseende 
politikerpraktik. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger i uppdrag 
att utarbeta en praktikmodell där varje ordinarie förtroendevald i 
nämnd/KS/KF kallas att praktisera tre kalenderdagar per år och att 
kommunfullmäktige därefter får ta ställning till införande av föreslagen 
praktikmodell. 
Av ”Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Troll-
hättans kommun” framgår att möjlighet till praktiktjänstgöring redan 
finns i dagsläget: 
Enligt § 2 Praktikanttjänstgöring har: ”Förtroendevald efter beslut av 
vederbörande nämnd eller styrelse rätt att, såsom utbildning i förtro-
endeuppdraget, under kortare tid följa verksamheten som respektive 
nämnd eller styrelse har det politiska verksamhetsansvaret för”.  
Personalutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen 
ger kommunstyrelsens personalutskott i uppdrag att besluta om en 
tolkningsföreskrift som innebär att även ledamöter i kommunfullmäktige 
som inte har uppdrag i annan nämnd eller styrelse ska omfattas av 
arvodesreglementets reglering av praktiktjänstgöring och att motionen 
därmed anses behandlad.                           

Beslutsunderlag 
Motion från Rita Paulsson Svensson (L). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, daterat den 6 september 
2017. 
Personalutskottets beslut den 19 september 2017, § 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, daterat den 20 september 
2017.                    
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen behandlad. 

Yrkanden 
Rita Paulsson Svensson och Lasse Henriksen yrkar bifall till motionen. 
Bengt Karlsson, Dan Möllengård, Sofia Lindholm och Bedros Cicek 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-16 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

Forts kf § 166 

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 anse motionen behandlad. 
                         
____ 
  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-16 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KS § 167 Dnr 2017/00034 009 

Redovisning av inkomna ej behandlade motioner  

Sammanfattning 
En redovisning har tagits fram över inkomna, ej behandlade motioner.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna.     
 
 
 
_______ 
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-16 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KS § 168 Dnr 2017/00033 009 

Uppföljning av bifallna motioner  

Sammanfattning 
En uppföljning har tagits fram för de motioner som bifallits under den 
senaste tvåårsperioden.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Uppföljningen läggs till handlingarna.    
 
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-16 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KS § 169 Dnr 146310  

Kommunfullmäktiges sammanträden 2018 
Sammanfattning 
Föreslås att kommunfullmäktige sammanträder måndagar kl. 17.30 
den: 
5 februari, 5 mars, 3 april (tisdag), 23 april, 21 maj, 25 juni, 17 
september, 15 oktober (konstituerande möte), 22 oktober, 5 november 
(kl 15.00) 26 november och 17 december.      

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdesplan för 2018.          
 
____ 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-16 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KS § 170 Dnr 2017/00615 009 

Svar på interpellation till KS ordförande "Utfästelser för 
tomt till moskébygge" (L) 
Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) ställer en interpellation till kommunstyrel-
sens ordförande angående utfästelser för tomt till moskébygge. I 
interpellationen ställs följande frågor: 
När tomten ursprungligen såldes 2007 – fanns då något villkor om att 
enbart sunnimuslimer skulle få använda den byggnad som avsågs upp-
föras på tomten? 
Hur stor var köpeskillingen enligt köpeavtalet 2007?  
Har köpeskillingen betalats tillbaka av kommunen i enlighet med köpe-
avtalet?  
Anser kommunstyrelsens ordförande att villkoren 2007 uppfyllts?  
Anser kommunstyrelsens ordförande att köpet fortfarande är giltigt?  
Vilar det brev kommunstyrelsens ordförande skrivit till en privatperson 
med löften om framtida användning av tomten på något beslut i kom-
munstyrelsen?  
Har kommunstyrelsens ordförande någon förklaring till hur byggnads-
nämnden har kunnat utfärda tre bygglov på de grunder som ovan an-
förts?  
Står kommunstyrelsens ordförande fortfarande bakom projektets idé att 
överlåta en av Trollhättans kommun idag ägd tomt till att bebygga den 
med en moské? 
Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ett skriftligt svar på interpel-
lationen, vilket han redogör för i kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna.   
 
____  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-16 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KS § 171 Dnr 2017/00638 009 

Svar på interpellation till UN ordförande 
"Betygsinflation" (L) 
Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) ställer en interpellation till Utbildnings-
nämndens 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? 
Utbildningsnämndens ordförande har lämnat ett skriftligt svar på inter-
pellationen, vilket han redogör för i kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna.   
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-16 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KS § 172 Dnr 2017/00667 009 

Svar på fråga till Ks ordförande  "Ingen är illegal"  (SD) 
Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) ställer frågor till kommunstyrelsens ordförande 
Paul Åkerlund angående 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? 
Kommunstyrelsens ordförande svarar muntligt på frågan i 
kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-16 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KS § 173 Dnr 2017/00668 009 

Svar på fråga till Ks ordförande "Sverigefinskt 
äldreboende" (SD) 
Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) ställer följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande Paul Åkerlund: 

- Stämmer det att en privatperson har erbjudit Trollhättans kommun att 
bygga ett sverigefinskt äldreboende för egna pengar? 

- Stämmer det att du och Monica Hanson tackat nej till detta 
erbjudande? 

- Om ni tackade nej till detta erbjudande så kan du berätta varför? 
Kommunstyrelsens ordförande svarar muntligt på frågan i 
kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
____ 
 
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-16 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KS § 174 Dnr 2017/00669 009 

Svar på fråga till Ks ordf "Insamling av pengar" (SD) 
Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) ställer följande frågor till kommunstyrelsens 
ordförande Paul Åkerlund ang insamling av pengar: 
Gäller inte Trollhättans lokala ordningsföreskrifter ALLA som samlar in 
pengar på gator och torg i Trollhättan? 
Om någon bryter mot ordningsföreskrifterna om insamling av pengar i 
Trollhättan, finns det då några åtgärder som kommunen kan/vill vidta? 
Kommunstyrelsens ordförande svarar muntligt på frågan i 
kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-16 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KS § 175 Dnr 2017/00677 009 

Svar på 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? 
Kommunstyrelsens ordförande svarar muntligt på frågan i 
kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
____ 
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