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Beslutande  
Ledamöter 

Olov Säfström (S), Ordförande 
Sari Samuelsson (M), 1:e vice ordförande 
Viveca Dalhammar (S), 2:e vice ordförande 
Paul Åkerlund (S) 
Monica Hanson (S) 
Jonas Nilsson (S) 
Ann-Christin Holgersson (S) 
Mats Wiking (S) 
Maud Bengtsson (S) 
Mussa Selim (S) 
Margreth Johnsson (S) 
Mikael Sundström (S) 
Anders Rapp (S) 
*Stenåke Kjell (S) 
Erica Parkås (S) § 189-203, kl 17.30-20.50 
*Jolanta Walkow (S) § 204-207, kl 20.50-
21.20 
Sven-Åke Strandlind (S) 
Ann-Christine Tornebjer Torslid (S) 
Bengt Karlsson (S) 
*Solveig Ullholm (S) 
Per Wennberg (S) 
*Anneli Fredriksson (S) 
Sofia Andersson (S) 
Tallat Abdel Mallak (S) 
Carina Lorentzon (S) 
Lars-Gunnar Andersson (S) 
Lisa Thornadtsson (S) 
Hilkka Andersson (S) 
Fahimeh Nordborg (V) 
Eva Sandberg (V) 
*Bengt Johansen (V) 
Mattias Foldemark (V) 
Peter Eriksson (M) 
Remigiusz Bielinski (M) 
*Pia Fogelberg (M) 
*Hans Hoffman (M) 
Mousa Younis (M) 
*Theodor Ahrenberg (M) § 189-194, kl 
17.30-17.45 
Michael Meijer (M) § 195-307, kl 17.45-
21.20 
Lars Muregård (M) 
Angelica Lundgren Bielinski (M) 
*Ingrid Almén, (M) § 189-198, kl 17.30-
19.00  
*Bengt Cederlund (M) § 199-207,  kl 19.00-
21.20 
Cecilia Gustafsson (M) 
Håkan Deleskog (KD) 
Bedros Cicek (KD) 
Kent Almkvist (C) 
Mats Häggner (C) § 196-207, kl 18.00-
21.20 
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Ersättare 

Sofia Lindholm (C) 
Jens Jönsson (MP) 
Esther O´Hara (MP) 
Dan Möllengård (-) 
Johan Lundgren (-) 
Britt Hallgren (-) 
Rita Paulsson Svensson (L) 
Dennis Haglund (MP) 
*Tina Ivarsson (MP) 
Sonny Larsson (SD) 
- (SD) 
Lasse Henriksen (SD) 
Bert-Ove Bonta (SD) 
Jarno Vallius (SD) 
Erland Larsson (SD) 
 
Alexander Myllyharju (S) 
Jolanta Walkow (S) 
Sven Åke Möll (S) 
Sune Svensson (S) 
Robin Mashallah (S) 
Jennie Olsson Örn (S) 
Inga-Lill Hansson (S) 
Theodor Ahrenberg (M) 
Ingrid Almén (M) 
Bengt Cederlund (M) 
Mikael Svantesson (KD) 
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KF § 189 Dnr 2017/00002 102 

Avsägelser  
Sammanfattning 
Clairie Thåqvist (KD) avsäger sig sitt uppdrag som nämndeman i 
Tingsrätten. 
Anki Abrahamsson (SD) avsäger sig sina uppdrag som ledamot i 
Utbildningsnämnden och ledamot i Kraftstaden Fastigheter Trollhättan 
AB.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelserna godkänns.   
 
____  
Beslutet skickas till 
Clairie Thåqvist 
Anki Abrahamsson 
Tingsrätten 
Utbildningsnämnden  
Kraftstaden 
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KF § 190 Dnr 2017/00001 102 

Valärenden 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att utse en ersättare i Miljönämnden efter Bo 
Säll (MP) samt en ledamot i Utbildningsnämnden och ledamot i 
Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB efter Anki Abrahamsson (SD).                

Kommunfullmäktiges beslut 
Till ny ersättare i Miljönämnden efter Bo Säll (MP) utses Khaliif 
Mahamuud (MP) 
Till ny ledamot i Utbildningsnämnden utses Erland Larsson (SD). 
Till ny ledamot i Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB utses Paul 
Öhman (SD).         
 
____ 
Beslutet skickas till 
Khaliif Mahamuud 
Erland Larsson 
Paul Öhman 
Miljönämnden  
Utbildningsnämnden 
Kraftstaden 
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KF § 191 Dnr 2017/00123 730 

Rapport till Kommunfullmäktige över ej verkställda 
beslut 2017 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden beslut den 25 oktober 2017, § 89, ang ej verkställda 
beslut enl SoL och LSS.      

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten läggs till handlingarna.   
 
____ 
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KF § 192 Dnr 2016/00568 003 

Förbundsordning/Konsortialavtal Kunskapsförbundet 
Väst, revidering 
Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kunskapsförbundet 
Väst, Trollhättan Stad och Vänersborgs kommun genomförde PwC en 
granskning av ledning och styrning av Kunskapsförbundet Väst. Som 
en följd av denna granskning tog stads- och kommunjuristen i Trollhät-
tan och Vänersborg fram förslag till reviderat konsortialavtal och revide-
rad förbundsordning för Kunskapsförbundet Väst. De reviderade doku-
menten antogs av kommunfullmäktige i april 2017.  
I förslaget till konsortialavtal ströks meningen: ”Parterna är ense om att 
gemensamt fastställa en finanspolicy för förbundets verksamhet.” Avsik-
ten var att motsvarande mening skulle strykas i förbundsordningen § 6, 
så skedde emellertid inte. Ett nytt förslag till förbundsordning har därför 
tagits fram, där denna mening är borttagen.                 

Beslutsunderlag 
Förbundsordning Kunskapsförbundet Väst. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 oktober 2017.                          
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad förbundsordning för 
Kunskapsförbundet Väst.                          

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.                            
____ 
Beslutet skickas till 
Kunskapsförbundet Väst 
Vänersborgs kommun  
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KF § 193 Dnr 2013/00169 050 

Överenskommelse med Trafikverket ang åtgärder kv 
Kronhjorten (COOP) 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige godkände den 22 april 2013 § 57 överens kom-
melse om åtgärder på E45 med anledning av detaljplan för kv 
Kronhjorten och Dovhjorten. Överenskommelsen var tidsbegränsad och 
p g a fördröjd byggstart av Konsumentföreningens COOP butik har ett 
nytt medfinansieringsavtal upprättats.                           

Beslutsunderlag 
Medfinansieringsavtal - Väg E45, åtgärder i samband med utbyggnad 
av kvarteren Kronhjorten och Dovhjorten i Trollhättan, Trollhättans Stad 
mellan Trafikverket och Staden                          
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige godkänner förslag till Medfinansieringsavtal - Väg 
E45, åtgärder i samband med utbyggnad av kvarteren Kronhjorten och 
Dovhjorten i Trollhättan, Trollhättans Stad mellan Trafikverket och 
Staden.                         

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.                            
____ 
Beslutet skickas till 
Tillväxt och utveckling  
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KF § 194 Dnr 2013/00170 254 

Överenskommelse med Konsumentföreningen Bohuslän-
Älvsborg ang åtgärder kv Kronhjorten (COOP) 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige godkände den 22 april 2103 § 58 exploateringsav-
tal, överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering avseende 
Kronhjorten 1 m.fl. mellan Trollhättans Stad och Konsumentföreningen 
Bohuslän-Älvsborg ekonomisk förening såsom exploatör.  
I detta avtal regleras bl.a. att exploatören ska bekosta och utföra 
skyddsåtgärder längs med östra sidan av Edsborgsvägen utifrån krav 
från Trafikverket. På grund av fördröjd byggstart har ett nytt avtal 
träffats mellan Staden och Trafikverket och dessa åtaganden överförs 
genom detta tillägg på Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg eko-
nomisk förening såsom exploatör.                            

Beslutsunderlag 
Tillägg till exploateringsavtal, överenskommelse och ansökan om 
fastighetsreglering avseende Kronhjorten 1 m fl mellan Trollhättans 
Stad och Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk förening 
såsom exploatör.                          
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige godkänner förslag till tillägg till exploateringsavtal, 
överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering avseende 
Kronhjorten 1 m.fl. mellan Trollhättans Stad och Konsumentföreningen 
Bohuslän-Älvsborg ekonomisk förening såsom exploatör.               

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag              
____ 
Beslutet skickas till 
Tillväxt och utveckling  
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KF § 195 Dnr 2017/00119 009 

Beslut med anledning av motion "Bygg Bovieran i Troll-
hättans kommun" (L) 
Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson, Liberalerna i Trollhättan, har lämnat in 
enmotion om Bovieran. Rita Paulsson Svensson föreslår att 
kommunfullmäktige ger Byggnads- och trafiknämnden i uppdrag att 
företa en fördjupad studie om intresse samt mark- och finansierings- 
förutsättningar för byggande av Boviera-konceptet i Trollhättan. 
Kommunstyrelsens förvaltning uppger i yttrande att kommunstyrelsen 
via sin förvaltning upplåter kommunal mark för bostadsprojekt både till 
privata exploatörer och till AB Eidar Trollhättans bostadsbolag. I 
förvaltningens uppdrag ingår inte att utreda finansieringsförutsättningar 
för ett byggbolag. Kommande markanvisningar på kommunal mark 
kommer i huvudsak ske genom tävlingar där Bovieran liksom 
byggföretag med liknade koncept kan vara med och tävla om 
byggnation.   
Byggnads- och trafiknämndens uppgift är inte heller att särskilt utreda 
förutsättningar vare sig för lämplig mark eller finansiering för ett enskilt 
byggföretag. Förvaltningen anser därför att motionen bör avslås.                            

Beslutsunderlag 
Motion från Rita Paulsson Svensson (L). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 9 oktober 2017.                         
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås.                          

Yrkanden 
Paul Åkerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta.    
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.                       
____   
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KF § 196 Dnr 2017/00480 009 

Beslut med anledning av motion "Låt restaurangerna i 
Trollhättan ha längre öppettider för minskat våld" (-) 
Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) har inlämnat en motion med förslag om att låta 
restaurangerna i Trollhättan få ha längre öppettider för minskat våld. 
Dan Möllengård föreslår att man tillåter längre öppettider på försök, för 
att sedan utvärdera resultatet. 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har berett ärendet. I 
Trollhättan är Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarig 
beslutsfattande nämnd i frågor rörande serveringstillstånd. Trollhättans 
har i sina kommunala riktlinjer för alkoholservering (antagna av 
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn § 18) gjort 
bedömningen att alkoholservering ska medges som längst till kl. 02.00. 
Vidare anges i riktlinjerna att polismyndighetens yttrande ska tillmätas 
stor betydelse i frågor om serveringstid. 
Polismyndigheten anger i ett tidigare yttrande (2015-11-09) att de i sin 
analys kommit fram till att en serveringstid till senast kl. 02.00 i centrala 
staden är en framgångsfaktor för minskat våld. Polismyndigheten har 
enligt förvaltningen inte ändrat sin ståndpunkt vilken därmed är 
överensstämmande med de kommunala riktlinjerna. 
Arbetsmarknads- och socialnämnden har behandlat ärendet och 
föreslår att motionen avslås.                            

Beslutsunderlag 
Motion från dan Möllengård.  
Skrivelse från arbetsmarknads- och socialförvaltningen från den 7 
september 2017. 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut den 25 september 2017, 
§ 195. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 25 oktober 2017.                          
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.                          

Yrkanden 
Dan Möllengård yrkar bifall till motionen. 
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Forts kf § 196 
Lars-Gunnar Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.    

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till motionen, dels bifall till 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.   
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 
röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. Den som röstar nej bifaller 
Dan Möllengårds yrkande. 

Omröstningsresultat 
Se bilaga. 
Omröstningen utfaller med 52 nej-röster och 3 ja-röster. 5 avstår och 1 
är frånvarande.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.                            
 
 
_____ 
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KF § 197 Dnr 2016/00640 009 

Beslut med anledning av motion "Ledsagarservice för 
funktionsnedsatta" (L) (M)(C)(KD) 
Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L), Peter Eriksson (M), Maria Nilsson (KD) 
och Sofia Lindholm (C) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion 
med förslag: 

- att kommunen genomför en försöksperiod med projektet ”friare led-
sagarservice” à la modell Laholmsmodellen,   

- att det efter försöksperiodens slut görs en utvärdering ur kostnads- och 
kvalitetssynpunkt,  samt 

- att beslut därefter fattas i kommunfullmäktige om försöket ska övergå i 
permanent verksamhet.  
Omsorgsförvaltningen har skrivit ett yttrande i ärendet där den s.k. 
Laholmsmodellen beskrivs som att omfattningen av ledsagarservice 
anges med tydlig målsättning och inte för ett visst antal timmar. I Troll-
hättan görs en utredning av biståndsenheten när man får en ansökan 
om ledsagning. Utifrån individens behov görs en rimlighetsbedömning i 
timmar. Individen får ett beslut om antal timmar som är anpassade till 
individens behov. Om man behöver fler timmar görs en ny ansökan 
som behandlas på samma sätt. En individuell prövning kan göras om 
den enskilde behöver mer stöd än vad boendet kan erbjuda. Skillnaden 
mellan Laholm och Trollhättan är att det i Laholms beslut om ledsag-
ning inte anges hur många timmar den enskilde får vad gäller ledsag-
ning för vuxna brukare inom LSS i eget boende. Tidssättningen sker i 
stället i samband med utförandet.  
Omsorgsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen bi-
falls med tilläggsyrkande att en försöksperiod genomförs på 6 månader 
med projektet "friare ledsagarservice" enligt Laholmsmodellen med start 
den 1 mars 2018.                        

Beslutsunderlag 
Motion från Rita Paulsson Svensson (L), Peter Eriksson (M), Maria 
Nilsson (KD) och Sofia Lindholm (C). 
Omsorgsförvaltningens skrivelse från den 15 augusti 2017. 
Omsorgsnämndens beslut den 25 oktober 2017, § 85. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 26 oktober 2017.             
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Forts kf § 197 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige bifaller motionen på sätt att en försöksperiod 
genomförs på 8 månader, varav en utvärdering ska göras de två sista 
månaderna, med projektet "friare ledsagarservice" enligt 
Laholmsmodellen, med start den 1 mars 2018.                                     

Yrkanden 
Peter Eriksson, Ann-Christin Holgersson, Bedros Cicek, Mussa Selim 
och Fahimeh Nordborg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Dan Möllengård och Lasse Henriksen yrkar att försöksperioden ska 
vara 1 år.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag, dels 
Dan Möllengårds och Lasse Henriksens yrkande och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.   
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 
röstar ja bifaller kommunstyrelsens förslag. Den som röstar nej bifaller 
Dan Möllengårds och Lasse Henriksens yrkande. 

Omröstningsresultat 
Se bilaga. 
Omröstningen utfaller med 52 nej-röster och 8 ja-röster. 1 frånvarande.   
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bifaller motionen på sätt att en försöksperiod 
genomförs på 8 månader, med projektet "friare ledsagarservice" enligt 
Laholmsmodellen, med start den 1 mars 2018. En utvärdering ska 
göras under periodens sista två månader.                                      

Reservation 
Lasse Henriksen, Sonny Larsson, Bert-Ove Bonta, Jarno Vallius, Erland 
Larsson, Dan Möllengård, Johan Lundgren och Britt Hallgren reserverar 
sig mot beslutet till förmån för Dan Möllengårds och Lasse Henriksens 
yrkande.   
____ 
Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden                       



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-11-27 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 198 Dnr 2017/00124 009 

Beslut med anledning av motion "Inför Laholmsmodellen 
i Trollhättan" (M) 
Sammanfattning 
Sari Samuelsson (M) föreslår i motion att Trollhättans kommun inför 
samma modell som Laholms kommun gjort beträffande ledsagning. 
Omsorgsförvaltningen har skrivit ett yttrande i ärendet där den s.k. 
Laholmsmodellen beskrivs som att omfattningen av ledsagarservice 
anges med tydlig målsättning och inte för ett visst antal timmar.  
I Trollhättan görs en utredning av biståndsenheten när man får en 
ansökan om ledsagning. Utifrån individens behov görs en 
rimlighetsbedömning i timmar. Individen får ett beslut om antal timmar 
som är anpassade till individens behov. Om man behöver fler timmar 
görs en ny ansökan som behandlas på samma sätt. Detta förfarande 
gäller inte för brukare i bostad med särskild service inom LSS. Där ingår 
stöd vid enskilda aktiviteter som en del i boendet. En individuell 
prövning kan göras om den enskilde behöver mer stöd än vad boendet 
kan erbjuda. 
Skillnaden mellan Laholm och Trollhättan är att det i Laholms beslut om 
ledsagning inte anges hur många timmar den enskilde får vad gäller 
ledsagning för vuxna brukare inom LSS i eget boende. Tidssättningen 
sker i stället i samband med utförandet.  
Omsorgsnämnden har parallellt med denna motion behandlat en motion 
om att införa en försöksperiod med att tillämpa biståndsbeslut enligt den 
s.k. Laholmsmodellen och har beslutat att bifalla denna. Nämnden vill 
dock inte fatta ett definitivt beslut att införa denna modell och föreslår 
därför att denna motion avslås.                          

Beslutsunderlag 
Motion från Sari Samuelsson (M)   
Skriv från kommunstyrelsens förvaltning från den 21 september 2017.    
Omsorgsnämndens skrivelse från den  september 2017. 
Omsorgsnämndens beslut den 25 oktober 2017, § 84 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 26 oktober 2017.                     
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.                          
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Forts kf § 198 

Yrkanden 
Remigiusz Bielinski och Sari Samuelsson yrkar att motionen ska anses 
behandlad.  
Paul Åkerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Remigiusz Bielinskis och Sari 
Samuelssons yrkande, dels kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.    
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.                            
 
____ 
 
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-11-27 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 199 Dnr 2016/00646 009 

Beslut med anledning av motion "Habiliteringsersättning 
(L) (M) (C) (KD) 
Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L), Maria Nilsson (KD), Peter Eriksson (M) 
och Sofia Lindholm (C) föreslår i motion att habiliteringsersättningen 
succesivt höjs mellan 2017-2019 till att uppnå en fördubbling, samt att 
anslaget höjs för budgetåret 2017 med 950 000 kr.  
Omsorgsförvaltningen har berett ärendet. Enligt förvaltningen är habili-
teringsersättning en ersättning som en person som deltar i daglig verk-
samhet kan få. Habiliteringsersättningen är inte reglerad i lag, förord-
ning eller föreskrift, men är ett sätt att stimulera den enskilde att delta i 
verksamhet. Ersättningsnivån för hel habiliteringsersättning i Trollhättan 
år 2016 var 36 kr/dag. Motsvarande nivå för halv ersättning var 25 
kr/dag.  
I förslag till MRP 2017–2019 antog nämnden ett förslag till höjning av 
habiliteringsersättningen. Kommunfullmäktige beslutade att i budget 
2017 tilldela Omsorgsnämnden en utökad ram för höjning av ersätt-
ningen. Från och med 1 januari 2017 höjdes därför s.k. hel habilite-
ringsersättning i Trollhättans Stad från 36 till 55 kr/dag, en ökning med 
ca 52 %. Motsvarande beslut för halv ersättning beslutades från 25 till 
38 kr/dag.  
I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att 350 miljoner kro-
nor ska skjutas till kommunernas arbete med att öka motivationen att 
delta i daglig verksamhet. Förvaltningen anser därför att det finns an-
ledning att invänta beslut i statsbudget innan ytterligare åtgärder vidtas 
gällande habiliteringsersättning i Trollhättan. Förvaltningen föreslår att 
motionens förslag om en fördubbling av habiliteringsersättningen fram 
till 2019 avslås och att motionen i övrigt är behandlad. Omsorgsnämn-
den har behandlat ärendet och beslutat enligt förvaltningens förslag.                  

Beslutsunderlag 
Motion från Rita Paulsson Svensson (L), Maria Nilsson (KD), Peter 
Eriksson (M) och Sofia Lindholm (C). 
Skrivelse från omsorgsförvaltningen från den 12 september 2017. 
Omsorgsnämndens beslut den 25 oktober 2017, § 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 26 oktober 2017.                          
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Forts kf § 199 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att en fördubbling av 
habiliteringsersättningen fram till 2019 avslås och att motionen i övrigt 
är behandlad.                   

Yrkanden 
Peter Eriksson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta.   
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att en fördubbling av 
habiliteringsersättningen fram till 2019 avslås och att motionen i övrigt 
är behandlad.                     
 
____  
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KF § 200 Dnr 2017/00770 009 

Svar på interpellation rörande styrdokumentet "För ett 
jämlikt Trollhättan" (M) till MN ordförande 
Sammanfattning 
Angelica Lundgren Bielinski (M) ställer en interpellation till Miljönämn-
dens ordförande angående 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”? 
Ann-Christin Tornebjer Torslid har lämnat ett skriftligt svar på interpel-
lationen, vilket hon redogör för i kommunfullmäktige.   

Kommunstyrelsens förslag  
Interpellationen läggs till handlingarna. 
 
____ 
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KF § 201 Dnr 2017/00752 009 

Svar på 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. 
Lars-Gunnar Andersson har lämnat ett skriftligt svar på interpellationen, 
vilket han redogör för i kommunfullmäktige.   

Kommunstyrelsens förslag  
Interpellationen läggs till handlingarna. 
____ 
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KF § 202 Dnr 2017/00720 009 

Svar på 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? 
 

Lars-Gunnar Andersson har lämnat ett skriftligt svar på interpellationen, 
vilket han redogör för i kommunfullmäktige.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna.   
 
____  
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KF § 203 Dnr 2017/00738 009 

Svar på 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. 
Paul Åkerlund har lämnat ett skriftligt svar på interpellationen, vilket han 
redogör för i kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna.   
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KF § 204 Dnr 2017/00739 009 

Svar på 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? 
Ann-Christine Holgersson har lämnat ett skriftligt svar på 
interpellationen, vilket hon redogör för i kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna.   
 
____ 
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KF § 205 Dnr 2017/00798 009 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____ 
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KF § 206 Dnr 2017/00030 009 

Inkommen motion Lasse Henriksen (SD) Gratis 
broddar/halkskydd till Trollhättans pensionärer 
Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) lämnar en motion till kommunfullmäktige med 
förslag om att samtliga pensionärer över 65 år tilldelas gratis 
broddar/halkskydd och att samtliga partier går ihop och betalar dessa 
broddar/halkskydd gemensamt genom att sänka partistödet med 
motsvarande summa som dessa broddar/halkskydd kostar i inköp.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.   
 
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-11-27 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 207 Dnr 2017/00855 009 

Interpellation "Påskyndande av GC-bana sträckan genom 
Lindveden" (SD) 
Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) ställer en interpellation till kommunstyrelsens 
ordföranden angående trafikproblem som uppstått i Lindveden då stora 
mängder avfall ska deponeras på deponin. I motionen ställs frågan om: 
Finns det någon möjlighet att påskynda en GC-bana på sträckan 
genom Lindveden? 
Om inte - går det att lösa på annat sätt?   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen kommer att besvaras på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 18 december.   
 
____ 
 
 


	Avsägelser
	Sammanfattning
	Kommunfullmäktiges beslut

	Valärenden
	Sammanfattning
	Kommunfullmäktiges beslut

	Rapport till Kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 2017
	Sammanfattning
	Kommunfullmäktiges beslut

	Förbundsordning/Konsortialavtal Kunskapsförbundet Väst, revidering
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag
	Kommunfullmäktiges beslut

	Överenskommelse med Trafikverket ang åtgärder kv Kronhjorten (COOP)
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag
	Kommunfullmäktiges beslut

	Överenskommelse med Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ang åtgärder kv Kronhjorten (COOP)
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag
	Kommunfullmäktiges beslut

	Beslut med anledning av motion "Bygg Bovieran i Trollhättans kommun" (L)
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Kommunfullmäktiges beslut

	Beslut med anledning av motion "Låt restaurangerna i Trollhättan ha längre öppettider för minskat våld" (-)
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Omröstning
	Omröstningsresultat
	Kommunfullmäktiges beslut

	Beslut med anledning av motion "Ledsagarservice för funktionsnedsatta" (L) (M)(C)(KD)
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Omröstning
	Omröstningsresultat
	Kommunfullmäktiges beslut
	Reservation

	Beslut med anledning av motion "Inför Laholmsmodellen i Trollhättan" (M)
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Kommunfullmäktiges beslut

	Beslut med anledning av motion "Habiliteringsersättning (L) (M) (C) (KD)
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag
	Kommunstyrelsens förslag
	Yrkanden
	Beslutsgång
	Kommunfullmäktiges beslut

	Svar på interpellation rörande styrdokumentet "För ett jämlikt Trollhättan" (M) till MN ordförande
	Sammanfattning
	Kommunstyrelsens förslag

	Svar på interpellation angående styrdokumentet För ett jämlikt Trollhättan (M) till ASN ordförande
	Sammanfattning
	Kommunstyrelsens förslag

	Svar på interpellation "Ingripande enligt LVU" ( L) till ASN ordförande
	Sammanfattning
	Kommunfullmäktiges beslut

	Svar på interpellation "Våldsbejakande extremism" (L) till KS ordförande
	Sammanfattning
	Kommunfullmäktiges beslut

	Svar på interpellation "Arbetsvägran med hänvisning till religiös tro" (L) till ON ordförande
	Sammanfattning
	Kommunfullmäktiges beslut

	Svar på fråga till KS ordförande  "Bidrag till ökat bostadsbyggande" (M)
	Sammanfattning
	Kommunfullmäktiges beslut

	Inkommen motion Lasse Henriksen (SD) Gratis broddar/halkskydd till Trollhättans pensionärer
	Sammanfattning
	Kommunfullmäktiges beslut

	Interpellation "Påskyndande av GC-bana sträckan genom Lindveden" (SD)
	Sammanfattning
	Kommunfullmäktiges beslut


