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KF § 176 Dnr 2017/00002 102 

Avsägelser  
Sammanfattning 
Bo Säll (MP) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i Miljönämnden.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns.   
 
____ 
Beslutet skickas till 
Miljönämnden 
Bo Säll  
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KF § 177 Dnr 2017/00798 009 

Inkommen fråga till KS ordförande  "Bidrag till ökat 
bostadsbyggande" (M) 
Sammanfattning 
Peter Eriksson (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
bidrag för bostadsbyggande som de kommuner som uppfyller vissa 
kriterier har möjlighet att söka. Frågan är vilken eller vilka åtgärder 
utöver budget som är planerade för de pengar som kommer i år?   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan kommer att besvaras på kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
 
____ 
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KF § 178 Dnr 2017/00722 346 

Vatten- & avloppstaxa 2018  
Sammanfattning 
Styrelsen för Trollhättan Energi AB har antagit förslag till VA-taxa för 
2018. Styrelsen föreslår en höjning av taxan, som bl.a. innebär att 
brukningsavgiften höjs med 6 %. Orsaken till höjningen är fortsatt stora 
investeringar och reinvesteringar för att kunna uppfylla kravet på säkra 
drickvattenleveranser. Ledningsnätet håller på att förnyas och spill- och 
dagvattenledningar separeras för att minska miljöpåverkan och möta 
klimatförändringarna. Ett nytt vattenverk planeras också, som skall stå 
klart inom 7-8 år. Kostnaden för detta beräknas till 400-500 mkr.  
Förslaget innebär också en förändrad fördelning mellan rörlig och fast 
del i taxan för att bättre återspegla de verkliga kostnaderna. Nuvarande 
taxa består till 42 % av fasta kostnader och 58 % av rörliga kostnader. 
Den verkliga fördelningen är att endast 8 % är volympåverkande. 
Nuvarande förslag innebär att fördelningen blir 50 % fast och 50 % 
rörlig kostnad.     
I kommunfullmäktige informerar Viveca Dalhammar, tillika ordförande i 
Trollhättan Energi AB, om bakgrunden till taxeförslaget.                  

Beslutsunderlag 
Förslag till Vatten- och avloppstaxa 2018. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 27 september 
2017.                          
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att anta Vatten- och avloppstaxa för 2018, 
vilket innebär en höjning av brukningsavgiften med 6 %. 
Taxan träder i kraft från och med den 1 januari 2018.                          

Yrkanden 
Viveca Dalhammar yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta.   
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Forts kf § 178 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Vatten- och avloppstaxa för 2018, 
vilket innebär en höjning av brukningsavgiften med 6 %. 
Taxan träder i kraft från och med den 1 januari 2018.                            
____ 
Beslutet skickas till 
TEAB  
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KF § 179 Dnr 2017/00723 459 

Renhållningstaxa och taxa för slamavgifter 2018 
Sammanfattning 
Styrelsen för Trollhättan Energi AB har antagit förslag till 
renhållningstaxa för 2018 att gälla från och med  1 januari 2018 tills 
vidare. Renhållningstaxan föreslås höjas med 5,5 % beroende på 
ökade lönekostnader, ökade informationsinsatser samt ökade 
kostnader för kvittblivning av bl.a. restavfall. Förslaget innebär en 
höjning med 65 kr/år, inklusive moms, för det vanligaste villa-
abonnemanget. 
För taxa för slamavgifter gäller nuvarande avtal t.o.m. den 31 maj 2018. 
En ny upphandling är gjord som omfattar perioden från och med den 1 
juni 2018, till och med den 31 maj 2020. Styrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige fattar beslut om taxa för slamavgifter att gälla från 
den 1 januari 2018 till och med den 31 maj 2018, vilket innebär 
oförändrade avgifter jämfört med innevarande år. Från och med den 1 
juni 2018 föreslås en förändrad taxa att gälla tills vidare, i enlighet med 
gjord upphandling.     
I kommunfullmäktige informerar Viveca Dalhammar, tillika ordförande i 
Trollhättan Energi AB, om bakgrunden till taxeförslaget.            

Beslutsunderlag 
Taxa för renhållningsavgifter och slamavgifter. 
Beslut från TEAB 2017-09-15, § 84. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 28 september 
2017.                          
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till taxa för avfallsavgifter 
att gälla från och med den 1 januari 2018 tills vidare. 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till taxa för slamavgifter att 
gälla från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 maj 2018.           
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till taxa för slamavgifter att 
gälla från och med den 1 juni 2018 tills vidare.               

Yrkanden 
Viveca Dalhammar yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   
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Forts kf § 179 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta.   
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till taxa för avfallsavgifter 
att gälla från och med den 1 januari 2018 tills vidare. 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till taxa för slamavgifter att 
gälla från och med den 1 januari 2018 till och med den 31 maj 2018.           
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till taxa för slamavgifter att 
gälla från och med den 1 juni 2018 tills vidare.                 

Protokollsanteckning 
Maj-Britt Elmvik (-) lägger följande anteckning till protokollet: 
För att möjliggöra slamsugning på fastigheter med små tillfartsvägar 
och under besvärliga förhållanden som snövallar eller tjällossning ska 
entreprenören även ha tillgång till mindre bilar.    
 
____  
Beslutet skickas till 
TEAB  
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KF § 180 Dnr 2017/00725 376 

Taxa Sotning och brandskyddskontroll Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 2018 
Sammanfattning 
NÄRF:s direktion har tagit beslut om förslag till taxa 2018 för sotning 
och brandskyddskontroll i Trollhättans kommun. Direktionen föreslår att 
taxan höjs med 3 % i genomsnitt. Anledning till höjningen är bl.a. 
ombyggnadskostnader för ny lokal för sotarna, ökade personal- och 
omkostnader och kostnader för åtgärder kring sotarnas arbetsmiljö. 
I taxan föreslås en dubblering av inställelseavgiften när fastighetsägare 
glömmer/missar aviserad besökstid, då detta är en stor orsak till 
uteblivna intäkter för verksamheten.                     

Beslutsunderlag 
Beslut från NÄRF:s direktion den 20 september 2017, § 33. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 28 september 
2017.                          
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för sotning och 
brandskyddskontroll.  
Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2018.                          

Yrkanden 
Michael Meijer yrkar att taxan ska vara oförändrad. Dan Möllengård och 
Lasse Henriksen instämmer.  
Paul Åkerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Michael Meijers m.fl. yrkande, 
dels kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag.   
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 
röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. Den som röstar nej bifaller 
Michael Meijers m.fl. yrkande. 
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Forts kf § 180 
 
Omröstningsresultat 
Se bilaga. 
Omröstningen utfaller med 35 ja-röster och 25 nej-röster (1 
frånvarande). Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla 
kommunstyrelsens förslag.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för sotning och 
brandskyddskontroll.  
Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2018.                            
____ 
Beslutet skickas till 
NÄRF  
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KF § 181 Dnr 2017/00724 376 

Taxa Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2018  
Sammanfattning 
NÄRF:s direktion har tagit beslut om förslag till taxa för 2018. 
Personrelaterade taxor har räknats upp med 2 %, vilket stämmer 
överens med budgeterad förändring. Övriga taxor har räknats upp med 
1,4 % i enlighet med KPI (jan 2017/jan 2016). Taxan föreslås gälla från 
och med den 1 januari 2018.     
Förslag till taxa har översänts till medlemskommunerna för 
fastställande.                

Beslutsunderlag 
Beslut från NÄRF:s direktion den 20 september 2017, § 31. 
Skrivelse från NÄRF från den 25 september 2017. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 28 september 
2017.                         
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund att gälla från och med den 1 januari 2018.                          

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.                            
____ 
Beslutet skickas till 
NÄRF  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-11-06 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 182 Dnr 2017/00302 041 

Budget 2018 / Mål och resursplan 2016-2019  (MRP 2016-
2019) 
Sammanfattning 
Ekonomikontoret har sammanställt förslag till budget 2018 samt mål 
och resursplan MRP 2016-2019. Enligt budgetanvisningarna är de eko-
nomiska ramarna för 2018 beräknade utifrån befintlig budget 2017, med 
tillägg/avdrag för målgruppsförändringar. Enligt anvisningarna ska ut-
ökade behov finansieras av omfördelningar i nämndernas ramar. 
Nämnderna tillförs, i huvudsak för målgruppsförändringar, för åren 2018 
– 2020, 36 mkr, 86 mkr respektive 136 mkr jämfört med 2017 års bud-
get. Nettoinvesteringarna beräknas 2018 uppgå till 154 mkr.  
Nämndernas ramar justeras ned med 0,2 %. Ramtillskott efter generell 
nedjustering för 2018-2020 uppgår till 29 mkr, respektive 80 mkr och 
130 mkr. Nämnderna erhåller kompensation för löneökningar men inga 
prisuppräkningar till 2018. 
För år 2018 föreslår den politiska majoriteten oförändrad kommunal 
utdebitering 21:56 kr/skattekrona.           

Beslutsunderlag 
MRP 2016-2019/Budget 2018.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 19 oktober 2017.                          
Kommunstyrelsens förslag  
Mål- och resursplan 2016-2019/Budget 2018 enligt Majoritetens förslag 
antas. 
Utdebiteringen av kommunalskatt för år 2018 är oförändrat 21,56 % av 
den beskattningsbara inkomsten. 
Resultat-, kassaflödes- och balansbudget fastställs för år 2018. 
Budget för år 2018 för nämnders och styrelsers verksamhet med an-
givna resursramar och anslag, verksamhetsinriktning och prioriterade 
mål för respektive verksamhet fastställs. 
Investeringsplan 2018 - 2020, med specificerade större objekt, fastställs 
som investeringsbudget för år 2018. Investeringsbudgetens ram höjs 
med 14 mkr för 2018, 63 mkr för 2019 och 61 mkr 2020 för 
investeringar i exploateringsområde. Investeringsbudgetens ram höjs  
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Forts kf § 182 / 2 
även med 60 mkr för 2019 och 140 mkr för 2020 för påbörjande av 
byggnation av bro Knorren Hjulkvarnelund. Vissa objekt skall beslutas 
särskilt i kommunstyrelsen, vilket då anges i planen (EB). Byggnads-
investeringar beslutas enligt lokalförsörjningsprocess (även hyrda 
lokaler).  
Ramen för tillfälliga lån är 300 mkr för 2018.  
I Mål- och resursplan/Budget 2018 angivna resursramar för verksamhe-
terna utgör utgiftstak (netto) för respektive nämnder. 
Godkänna omdisponering av anslag avseende serviceförvaltningen 
med 114 425 tkr från Utbildningsnämnden och 34 473 tkr från 
Omsorgsnämnden, totalt 148 898 tkr för driftanslag, till 
kommunstyrelsen. För investeringsmedel omdisponeras 900 tkr från 
Utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om exploateringsbudget för 
exploateringsområde, under förutsättning att fastställd detaljplan följs, 
att tomtförsäljningen sammantaget kan beräknas täcka kostnaderna 
och i övrigt inom ramen för avsatta medel för eventuella general-
planekostnader. 
Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om avsatta medel för oför-
utsedda utgifter och särskilda åtgärder enligt sammanställning och 
kompensation för löneökningar med möjlighet att delegera 
beslutanderätten beträffande förvaltningsövergripande IT-investeringar 
och Jobb till Unga till kommunstyrelsens ordförande.   
Nämnderna ska anta sina budgetar inom angivna ramar senast under 
december. Budgetarna ska anmälas till kommunfullmäktige. För 
eventuella omdisponeringar jämfört med av kommunfullmäktige 
fastställd MRP/Budget 2018 gäller reglerna i budget- och 
resultatuppföljningsreglementet. 

Yrkanden 
Paul Åkerlund, Fahimeh Nordborg, Esther O´Hara, Mussa Selim, 
Carina Lorentzon och Monica Hanson yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag, Majoritetens förslag till budget 2018, MRP 2016-2019.  
Peter Eriksson, Sofia Lindholm, Bedros Cicek, Remigiusz Bielinski, 
Jennie Bergius, Cecilia Gustafsson, Angelica Lundgren Bielinski, Lars 
Muregård, Marie-Louise Coon och Mats Häggner yrkar bifall till 
Alliansens förslag till budget 2018, MRP 2016-2019.  
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Forts kf § 182 / 3 
Dan Möllengård och Maj-Britt Elmvik yrkar bifall till Dan Möllengårds 
m.fl. förslag till budget 2018, MRP 2016-2019.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition i tur och ordning på Majoritetens förslag, 
Alliansens förslag och Dan Möllengårds m.fl. förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller Majoritetens förslag.   

Omröstning 
Omröstning begärs.  
Ordföranden utser Majoritetens förslag till huvudförslag och ställer 
proposition på om Alliansens förslag eller Dan Möllengårds m.fl. förslag 
ska utgöra motförslag och finner att kommunfullmäktige utser 
Alliansens förslag till motförslag 
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar ja bifaller 
kommunstyrelsens förslag. Den som röstar nej bifaller Alliansens 
förslag. 
Omröstningsresultat 
Se bilaga. 
Omröstningen utfaller med 35 ja-röster och 16 nej-röster, 8 avstår och 1 
är frånvarande. Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla 
kommunstyrelsens förslag.   

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Mål- och resursplan 2016-2019/Budget 2018 enligt Majoritetens förslag 

antas. 
2. Utdebiteringen av kommunalskatt för år 2018 är oförändrat 21,56 % av 

den beskattningsbara inkomsten. 
3. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget fastställs för år 2018. 
4. Budget för år 2018 för nämnders och styrelsers verksamhet med an-

givna resursramar och anslag, verksamhetsinriktning och prioriterade 
mål för respektive verksamhet fastställs. 

5. Investeringsplan 2018 - 2020, med specificerade större objekt, fastställs 
som investeringsbudget för år 2018. Investeringsbudgetens ram höjs 
med 14 mkr för 2018, 63 mkr för 2019 och 61 mkr 2020 för  
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Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

Forts kf § 182 / 4 
investeringar i exploateringsområde. Investeringsbudgetens ram höjs 
även med 60 mkr för 2019 och 140 mkr för 2020 för påbörjande av 
byggnation av bro Knorren Hjulkvarnelund. Vissa objekt skall beslutas 
särskilt i kommunstyrelsen, vilket då anges i planen (EB). Byggnads-
investeringar beslutas enligt lokalförsörjningsprocess (även hyrda 
lokaler).  

6. Ramen för tillfälliga lån är 300 mkr för 2018.  
7. I Mål- och resursplan/Budget 2018 angivna resursramar för verksamhe-

terna utgör utgiftstak (netto) för respektive nämnder. 
8. Godkänna omdisponering av anslag avseende serviceförvaltningen 

med 114 425 tkr från Utbildningsnämnden och 34 473 tkr från 
Omsorgsnämnden, totalt 148 898 tkr för driftanslag, till 
kommunstyrelsen. För investeringsmedel omdisponeras 900 tkr från 
Utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. 

9. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om exploateringsbudget för 
exploateringsområde, under förutsättning att fastställd detaljplan följs, 
att tomtförsäljningen sammantaget kan beräknas täcka kostnaderna 
och i övrigt inom ramen för avsatta medel för eventuella general-
planekostnader. 

10. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om avsatta medel för oför-
utsedda utgifter och särskilda åtgärder enligt sammanställning och 
kompensation för löneökningar med möjlighet att delegera 
beslutanderätten beträffande förvaltningsövergripande IT-investeringar 
och Jobb till Unga till kommunstyrelsens ordförande.   

11. Nämnderna ska anta sina budgetar inom angivna ramar senast under 
december. Budgetarna ska anmälas till kommunfullmäktige. För 
eventuella omdisponeringar jämfört med av kommunfullmäktige 
fastställd MRP/Budget 2018 gäller reglerna i budget- och 
resultatuppföljningsreglementet.                        

Reservation 
Sari Samuelsson, Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Jennie Bergius, 
Marie-Louise Coon, Mousa Younis, Hans Hoffman, Lars Muregård, 
Angelica Lundgren Bielinski, Cecilia Gustafsson,  Ulf Rörstad, Kent 
Almkvist, Mats Häggner, Sofia Lindholm, Håkan Deleskog och Bedros 
Cicek reserverar sig mot beslutet till förmån för Alliansens förslag.   
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Forts kf § 182 / 5 
____    
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomikontoret  
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KF § 183 Dnr 2015/00758 290 

Byggstart förskola Upphärads skola 
Sammanfattning 
Förstudie och lokalplanering för en ny förskola i Upphärad med 
motsvarande fyra avdelningar har genomförts enligt Trollhättans Stads 
lokalbehovsprocess. Arbetet genomfördes med workshops där bland 
annat verksamhetens olika funktioner deltagit och där arbetet utgått från 
framtaget ramprogram för förskolor i Trollhättans Stad.  
Kommunfullmäktige beslutade, 2017-02-06 (Kf § 7), att genomföra 
projektering och upphandling för en ny förskola och arbetet har letts av 
Kraftstaden fastigheter AB. Rumsfunktionsprogrammet med dess 
principskiss har funnits med som en grund i arbetet med projektering 
och upphandling. 
En ny förskola i Upphärad medför att verksamheten i förskolan 
Lindåsen inklusive förskolan Draken, som har sin verksamhet i lokaler 
Upphärads skola, flyttas till den nya förskolan. Nuvarande hyra för 
förskolan Lindåsen är 418 tkr/år. Motsvarande hyra för Draken är 231 
tkr/år, en kostnad som kommer att överföras till verksamheten 
grundskola.  
Förskolan beräknas stå färdig våren 2019. Hyreskostnaden för en ny 
förskola i Upphärad har tidigare beräknats till ca 2 000 tkr/år. Inkomna 
anbud visar på en hyresnivå omfattande 2 417 tkr/år. Den utökade 
hyran får beaktas i kommande budgetarbete för 2019.       

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsens förvaltning 2017-10-12.                          
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart för en ny förskola i 
Upphärad samt att den utökade hyran får beaktas i budgetarbetet 2019.                    

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.                      
____ 
Beslutet skickas till 
Lokalstrategen 
Utbildningsnämnden 
Ekonomikontoret  
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KF § 184 Dnr 2016/00778 292 

Byggstart klubblokal Nysätra idrottsplats 
Sammanfattning 
Skoftebyns IF disponerar byggnaden Polhöjd på Nysätersvägen 65 som 
klubblokal med ett omklädningsrum. Ytterligare en byggnad, med två 
omklädningsrum, finns i anslutning till fotbollsplanen. I stadens 
ambitioner att ta fram nya tomter för bostadsändamål har området invid 
Nysätra idrottsplats aktualiserats. Detta innebär att staden avser ta mar-
ken i anspråk och har därför tecknat ett markanvisningsavtal med 
Riksbyggen som möjliggör bostadsbyggande. Avtalet kommer att kräva 
rivning av Polhöjd för att frigöra markyta för bostäder. 
Kommunfullmäktige har beslutat (Kf § 9, 2017-02-06) att godkänna 
genomförd förstudie/lokalplanering av ny klubblokal vid Nysätra 
idrottsplats och att projektet går vidare till projektering och 
upphandling.Mot bakgrund av ovanstående har behovet av nya lokaler 
för föreningen aktualiserats och i gällande MRP/budget finns 
investeringsmedel upptagna för byggnation av nya föreningslokaler 
med klubblokal och omklädningsrum år 2017 och 2018, totalt 15 mkr. 
Ny bedömd investeringsutgift efter att projektering och upphandling 
genomförts är på ca 18,0 mkr. Kultur- och fritidsnämnden kommer att 
omdisponera medel i sin investeringsbudget så att projektet kan 
genomföras.    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 2017-09-28.                        
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart för projekt 
klubblokaler Nysätra idrottsplats.                          

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.                            
____ 
Beslutet skickas till 
Lokalstrategen 
Utbildningsnämnden 
Ekonomikontoret  
Skoftebyns IF  
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KF § 185 Dnr 2017/00067 291 

Projektering och upphandling förskola Vällingklockan 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat, 2017-02-22 (KS § 55) om att arbeta 
fram ett lokalprogram för att riva nuvarande förskolan Vällingklockan 
och ersätta den med en nybyggnation med motsvarande åtta 
avdelningar. En projektgrupp ledd av Kraftstaden fastigheter AB har 
arbetat med lokalplaneringen, som också inkluderar ett 
rumsfunktionsprogram och en principskiss med möjlig etappindelning. 
Verksamhetens olika funktioner har deltagit och arbetet har utgått från 
framtaget ramprogram för förskolor i Trollhättans Stad. Rumsfunktions-
programmet med dess principskiss ska finnas med som en grund inför 
fortsatt projektering och upphandling. 
Vällingklockan har idag motsvarande sex förskoleavdelningar varav två 
utgör omsorg dygnet runt. Nuvarande hyra är 700 tkr/år. En 
nybyggnation i två plan möjliggör en ökning med två avdelningar. 
Tidplanen för det fortsatta arbetet medför att förskolan i sin helhet kan 
vara klar för inflyttning efter sommaren 2020. Hyreskostnaden för en 
nybyggnation av förskolan Vällingklocka har beräknats till 4 800 tkr/år, 
vilket får tas i beaktande i MRP 2018-2020. Kostnaden för att 
genomföra projektering och upphandling har bedömts till 1 400 tkr. 
Utbildningsnämnden ställde sig bakom den redovisade lokalplaneringen 
vid sitt sammanträde i september. Rumsfunktionsprogrammet ska 
förtydligas inför det fortsatta arbetet.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 2017-10-12 
Utbildningsnämndens beslut, § 87, 2017-09-26 
Tjänsteskrivelse från Utbildningsförvaltningen, 2017-09-12 
Lokalplanering förskolan Vällingklockan, 2017-09-05                          
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna lokalplaneringen av en 
nybyggnation av förskolan Vällingklockan och gå vidare med 
projektering och upphandling.   
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Forts kf § 185 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna lokalplaneringen av en 
nybyggnation av förskolan Vällingklockan och gå vidare med 
projektering och upphandling. 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 1 400 tkr för att kunna genomföra 
projektering och upphandling av projektet. Summan inkluderas i 
projektets totala kostnader om man väljer att genomföra densamma. 
Vid annat utfall täcks kostnaden ur kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda utgifter.                            
 
____ 
Beslutet skickas till 
Lokalstrategen 
Utbildningsnämnden 
Ekonomikontoret  
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KF § 186 Dnr 2017/00198 009 

Beslut med anledning av motion "Insynsplatser i nämn-
der" (SD) 
Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion 
med förslag att samtliga partier i kommunfullmäktige, som inte har 
ordinarie eller ersättarplats i kommunens alla nämnder, skall ha rätt till 
insynsplats i dessa samt att insynsplatserna ska vara arvoderade samt 
ha yttranderätt. 
Enligt KL 4 kap 23 § får fullmäktige besluta att en förtroendevald, som 
inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid 
nämndens sammanträden och delta i överläggningar, men inte i 
besluten. Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde skall ha 
rätt att få sin mening antecknad i protokollet. 
I Trollhättan har kommunfullmäktige valt att inte fatta något beslut om 
generell närvarorätt för de partier som inte har representation i 
nämnder/styrelse. Utgångspunkten är att det är valresultatet som skall 
vara styrande för om ett parti skall representeras i nämnder/styrelse.     

Beslutsunderlag 
Motion från Lasse Henriksen (SD) 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande från den 22 september 
2017.   
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.                          

Yrkanden 
Paul Åkerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Lasse Henriksen yrkar bifall till motionen.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens 
förslag, dels bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.   
Omröstning 
Omröstning begärs.  
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Forts kf § 186 
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar ja bifaller 
kommunstyrelsens förslag. Den som röstar nej bifaller Lasse 
Henriksens förslag. 
Omröstningsresultat 
Se bilaga. 
Omröstningen utfaller med 51 ja-röster och 5 nej-röster, 3 avstår och 2 
är frånvarande. Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla 
kommunstyrelsens förslag.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.                            
 

Reservation 
Lasse Henriksen, Sonny Larsson, Bert-Ove Bonta, Jarno Vallius och 
Erland Larsson reserverar sig mot beslutet till förmån för Lasse 
Henriksens yrkande. 
 
____ 
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KF § 187 Dnr 2017/00753 009 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.             
 
____ 
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KF § 188 Dnr 2017/00678 009 

Svar på interpellation "Hedersförtryck" (M) till ASN ord-
förande 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? 

 
Utbildningsnämndens ordförande och Arbetsmarknads- och social-
nämndens ordförande har var för sig lämnat ett skriftligt svar på inter-
pellationen.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna.     
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