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KS § 1 Dnr 2017/00004 002 

Tyst minut 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen håller en tyst minut med anledning av att ledamoten i 
kommunstyrelsen Tomas Hamberger (SD) har avlidit.   
 
____ 
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KS § 2 Dnr 2017/00024 006 

Informationer 

Sammanfattning 
• Maria Weber, VD Visit informerar om Visit Trollhättan Vänersborg AB. 

Visits fokusområden är Natur - Kultur - Måltid. Målgrupp är den globala 
resenären; "nyfikna upptäckare, aktiva naturälskare och vardagssmitande 
livsnjutare". 

 
• Stadsdirektören informerar om den aktuella flyktingsituationen. 
 
• Ordföranden informerar om Fyrbodals Kommunalförbund. Ett förslag till 

plan för Fyrbodals fortsatta verksamhet har presenterats för arbetsut-
skottet och kommer att läggas fram för styrelsen senare under året.   
 
____ 
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KS § 3 Dnr 2017/00003 002 

Anmälan av delegationsbeslut  

Sammanfattning 
Anmäls av kommunstyrelsens ordförande, stadsdirektör, stadsjurist och 
exploateringschef, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 
fattade beslut   
Beslutsunderlag 
Förteckning över delegationsbeslut.   
Kommunstyrelsens beslut 
Anmäls och läggs till handlingarna.     
 
____ 
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KS § 4 Dnr 2017/00023 006 

Ärenden till kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsens beslut 
Paragraferna 6-19  ska behandlas i kommunfullmäktige.    
 
____  
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KS § 5 Dnr 2016/00146 040 

Finansrapport december 

Sammanfattning 
Ekonomikontoret har tagit fram en finansrapport för december månad. 
 
Ekonomichefen redovisar finansrapporten för december. Ekonomichefen 
redovisar också att en placering RWE - har fått sin rating sänkt. Den ligger 
nu under den rating som anges i stadens finanspolicy. Ekonomikontoret 
har haft en dialog med Nordea och rekommenderar att i nuläget inte 
avyttra placeringen utan avvakta vad som händer under våren.   
Beslutsunderlag 
Finansrapport december.   
Kommunstyrelsens beslut 
Rapporten godkänns. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att i nuläget inte göra någon förändring av 
stadens placeringar.     
 
____ 
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KS § 6 Dnr 2016/00729 003 

Riktlinjer/beräkningsgrunder för föreningsbidrag  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har reviderat riktlinjer/beräkningsgrunder för 
föreningsbidrag med anledning av rekommendationer i revisionsrapporten 
”Granskning av internkontroll och ändamålsenlighet avseende förenings-
bidrag”. Revideringen innebär att tillägg görs avseende den inriktning som 
finns för föreningsbidragen för att betona vikten av att följa FN:s barnkon-
vention och bedriva ett målmedvetet jämställdhetsarbete. Vidare kommer 
de värderingar som finns angivna i Riksidrottsförbundets anvisningar att 
vägas in. Begreppet handikappade byts till personer med funktionsned-
sättning, den beteckning som Socialstyrelsen använder. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen och omsorgsförvaltningen har även gjort en 
översyn avseende bidrag till föreningar för personer med funktionsned-
sättning.  Justeringar föreslås också för att bättre anpassa riktlinjerna/ 
beräkningsgrunderna till förändrade förutsättningar och anpassningar i 
linje med de uppdrag som kultur- och fritidsverksamheten har i gällande 
Mål- och resursplan. Därutöver finns förslag för att underlätta administra-
tiva arbetsuppgifter för föreningslivet. Kultur- och fritidsnämnden har för sin 
del godkänt förslaget och överlämnat det till kommunstyrelsen för anta-
gande.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen från den 4 november 2016. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 november 2016, § 67.      
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 27 december 2016.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
anta riktlinjer/ beräkningsgrunder för föreningsbidrag.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer/ beräkningsgrunder för 
föreningsbidrag.     
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KS § 7 Dnr 2016/00742 003 

Ändring av Lokala föreskrifter för gaturenhållning i Troll-
hättans kommun  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen, gatu- parkkontoret, har sett över de Lokala 
föreskrifterna för gaturenhållning i Trollhättans kommun och föreslår ett 
förtydligande av föreskrifterna gällande fastighetsägarens ansvar för 
vinterväghållning, 4 §. 
 
Byggnads- och trafiknämnden har behandlat förslaget och beslutat att för 
sin del godkänna förändringen.   
Beslutsunderlag 
Byggnads- och trafiknämndens beslut den 23 november 2016, § 409. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 28 december 2016.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
anta förändrade Lokala föreskrifter för gaturenhållning i Trollhättans 
kommun.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att anta förändrade Lokala föreskrifter för 
gaturenhållning i Trollhättans kommun.     
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KS § 8 Dnr 2016/00469 331 

Antagande av Parkprogram för Trollhättans kommun 

Sammanfattning 
Byggnads- och trafiknämnden har låtit ta fram ett Parkprogram för 
Trollhättan. Syftet med programmet är att ha ett inriktningsdokument för 
stadens strategiska arbete med park- och grönytefrågor. Politisk styrgrupp 
har varit Ledningsgruppen för planeringsfrågor och Agenda 21. Löpande 
information har getts i Byggnads- och trafiknämnden.  
 
Under maj-juni 2016 har parkprogrammet varit på remiss till nämnder, 
externa myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet, varifrån en 
samrådsredogörelse tagits fram. I oktober var programmet utsänt för 
ytterligare en granskning då inga ytterligare synpunkter framkom. Bygg-
nads- och trafiknämnden har därefter för sin del godkänt programmet och 
översänt det till kommunfullmäktige för antagande.   
Beslutsunderlag 
Parkprogram 2016. 
Samrådsredogörelse september 2016. 
Byggnads- och trafiknämndens beslut den 23 november 2016, § 404. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 11 januari 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
anta Parkprogram för Trollhättans kommun.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att anta Parkprogram för Trollhättans 
kommun.     
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KS § 9 Dnr 2015/00556 050 

Marköverlåtelseavtal Gökängen inom fastigheten Sandhem 
3:1 utmed Stamkullevägen 

Sammanfattning 
Hösten 2015 tecknades ett markanvisningsavtal mellan Trollhättans Stad 
och exploatören Toni Romppainen/ Nicklas Tåqvist. Under året har 
exploatören låtit utreda förutsättningarna för att bebygga området. 
Detaljplanen beräknas antas under första kvartalet 2017. Förslaget 
innebär att bostadsmark tillskapas med en byggrätt om 340 kvm i en 
våning för ett nytt parhus. Ersättningen har satts till 1500 kr/ kvm BTA. 
Dessutom ska exploatören ersätta Staden för utförda arkeologiska 
utredningar.   
Beslutsunderlag 
Marköverlåtelseavtal  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 3 januari 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna marköverlåtelseavtalet med Toni Romppainen och Nicklas 
Tåqvist gällande ett område av fastigheten Sandhem 3:1och att fastställa 
markpriset till 544 300 kr.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna marköverlåtelseavtalet med 
Toni Romppainen och Nicklas Tåqvist gällande ett område av fastigheten 
Sandhem 3:1och att fastställa markpriset till 544 300 kr.     
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KS § 10 Dnr 2016/00746 253 

Försäljning av Magnetiten 1 till AB Eidar Trollhättans 
Bostadsbolag 

Sammanfattning 
Kvarteret Magnetiten, Skogshöjden, är detaljplanelagt sedan1988. 
Kvarteret består av en fastighet, Magnetiten 1 och är avsett för bostads-
bebyggelse. AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag har framfört önskemål 
om att få förvärva fastigheten i syfte att uppföra ett tjugotal mindre 
lägenheter med hyresrätt som upplåtelseform. Lägenheterna är ca 30 kvm 
stora och målgruppen är varierad. 
 
Ett avtal har upprättats mellan parterna där priset är beräknat efter halva 
uppräknade marktaxeringsvärdet för hyresfastigheter i området. Denna 
princip har använts vid tidigare liknande överlåtelser. Motiveringen är att 
göra åtskillnad på värdet för hyresrätter jämfört med bostadsrätter. Priset i 
det aktuella fallet är satt till 930 kr/kvm BTA byggrätt, totalt 630 000 kronor.   
Beslutsunderlag 
Köpeavta avseende Magnetiten.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 3 januari 2017.  
   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att godkänna förslag till köpeavtal mellan Trollhättans kommun och 
AB Eidar Trollhättan Bostadsbolag avseende fastigheten Magnetiten 1 till 
ett pris av 630 000 kr.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.   
 
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till köpeavtal mellan 
Trollhättans kommun och AB Eidar Trollhättan Bostadsbolag avseende 
fastigheten Magnetiten 1 till ett pris av 630 000 kr.     
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KS § 11 Dnr 2016/00786 291 

Igångsättningstillstånd förskola Hjortmossen kvarteret 
Stämporten  

Sammanfattning 
Projektet omfattar nybyggnad av en förskola med fyra avdelningar fördelat 
på två plan. Förskolan är belägen i Hjortmossen, mellan Hjortmossegatan-
Hörngatan. Projektering av objektet har genomförts av Trollhättans Tomt 
AB och den preliminära kostnaden innebär en hyra om 2 020 tkr/år. 
Endast mindre justeringar har skett i projektet jämfört med lokalplane-
ringen. Trä i konstruktion var uppe tidigt i projekteringen men vissa 
faktorer (byggnadstekniska och ekonomiska) gjorde att fokus inriktades på 
gestaltning och fasad i trä. 
 
Byggnaden planeras att uppnå kriteriet Miljöbyggnad Silver. Tänkt 
byggstart är mars/april 2017 och inflyttning beräknas till maj 2018. 
Utbildningsnämnden har i gällande MRP/Budget 2017 upptaget 2,0 mkr 
generellt för ny förskola 2018.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad den 2 januari 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäk-
tige att godkänna byggstart av förskola Hjortmossen, kv Stämporten, 
Hjortmossegatan.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart av förskola Hjortmos-
sen, kv Stämporten, Hjortmossegatan.     
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KS § 12 Dnr 2015/00758 290 

Projektering och upphandling förskola Upphärads skola 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2016 (§ 152) att lokalplanering av förskola i 
Upphärad skulle ske. En projektgrupp ledd av Trollhättans Tomt AB har 
arbetat med lokalplaneringen som även omfattar en verksamhetsidé, ett 
rumsfunktionsprogram och en principskiss. Arbetet har bl.a. genomförts 
med workshops där verksamhetens olika funktioner deltagit och där 
arbetet har utgått från framtaget ramprogram för förskolor i Trollhättans 
stad. Rumsfunktionsprogrammet med dess principskiss ska finnas med 
som en grund för fortsatt projektering och upphandling.  
 
En ny förskola i Upphärad medför att verksamheten i förskolan Lindåsen 
inklusive förskolan Draken (som har sin verksamhet i Upphärads skola) 
flyttas till den nya förskolan. Den tomt som är föreslagen påverkar 
Upphärads IS som till viss del använder grusplanen. Del av tomten 
planeras kunna samnyttjas med föreningen. 
 
Den nya förskolan beräknas stå färdig i augusti 2018. I nuvarande 
MRP/Budget 2017 finns 2,0 mkr upptaget år 2018 för en ny förskola. 
Hyreskostnaden för den nya förskolan i Upphärad har beräknats till ca 2,0 
mkr/år. Utbildningsnämnden ställde sig bakom den redovisade lokalplane-
ringen vid sitt sammanträde den 29 november.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 7 december. 
Rapport Lokalplanering Upphärad förskola. 
Verksamhetsidé för ny förskola i Upphärad. 
Rumsfunktionsprogram. 
Principskiss. 
Utbildningsnämndens beslut den 29 november 2016, § 133.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
lokalplaneringen av en ny förskola i Upphärad och gå vidare med projekte-
ring och upphandling av projektet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 1 200 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   
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Forts ks § 12 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 1 200 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. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna lokalplaneringen av en ny 
förskola i Upphärad och gå vidare med projektering och upphandling 
av projektet 
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-01-25 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 13 Dnr 2016/00779 734 

Projektering och upphandling Slättbergsvägen LSS-boende 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden gav i april 2016 omsorgsförvaltningen i uppdrag att 
inleda en förstudie avseende de bästa lösningarna för Stavregårdens 
lokaler. Dessa lokaler har tidigare varit föremål för en förstudie under 
våren 2016 för tilltänkt konvertering som demensboende. Denna avbröts 
då det visade sig att byggnaden inte uppfyllde de krav som ställs, bl.a. är 
takhöjden för låg. Av denna anledning har förvaltningen valt att titta på 
möjligheten att tillgodose efterfrågan på boende för andra målgrupper.   
  
Antalet personer med biståndsbeslut som väntar på bostad med särskild 
service inom LSS är idag 14 personer. Inom verksamhetsområdet Omsorg 
för funktionsnedsatta (OFF) finns det totalt ca 10 personer inom målgrup-
pen som det nya boendet skulle passa för. Då beaktas kön för ej beviljade 
verkställda beslut, samt de som bor i befintliga gruppbostäder i Trollhättan. 
Långa väntetider för boende inom LSS har inneburit att förvaltningen 
drabbats av sanktionsavgifter. 
 
Boendet föreslås lokaliseras till Stavregården (Slättbergsvägen 200-218) i 
en befintlig enplansbyggnad (hus D) som ursprungligen innehåller 10 
rymliga servicelägenheter i anslutning till kvarterets äldreboende. Boendet 
utformas nu för 8 boende i första hand inom målgruppen med neuropsyki-
atrisk funktionsnedsättning (NPF). De boende får här goda förutsättningar 
för att utveckla sin självständighet, men också sina sociala förmågor på 
egna villkor. Personalutrymmen ryms i en av de större lägenheterna och i 
en del av den intilliggande. I den senare finns även en gemensamhets-
lokal med pentry och HWC.   
Beslutsunderlag 
Omsorgsförvaltningens skrivelse från den 28 november 2016. 
Omsorgsnämndens beslut den 14 december 2016, § 97. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 20 december 2016. 
Rapport Förstudie/Lokalplanering LSS boende Slättbergsvägen. 
Planskiss.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att  
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
genomförd förstudie kombinerad lokalplanering för ett nytt gruppboende 
inom LSS på Slättbergsvägen samt att projektering och upphandling får 
ske. 
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Forts ks § 13 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 100 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.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 100 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.  
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna genomförd förstudie kombine-
rad lokalplanering för ett nytt gruppboende inom LSS på Slättbergsvägen 
samt att projektering och upphandling får ske. 
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KS § 14 Dnr 2016/00778 292 

Projektering och upphandling, klubblokal Nysätra idrotts-
plats 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade 27 september 2016 att ge förvalt-
ningen i uppdrag att påbörja en förstudie och lokalplanering avseende 
omklädningsrum och klubblokal invid Nysätra idrottsplats. Detta arbete har 
nu genomförts och redovisas i separat rapport. Skoftebyns IF disponerar 
byggnaden Polhöjd på Nysätersvägen 65 som klubblokal med ett 
omklädningsrum. Ytterligare en byggnad, med två omklädningsrum, finns i 
anslutning till fotbollsplanen. Denna är i mycket dåligt skick och kan inte 
nyttjas vintertid bl.a. beroende på att det saknas värme och vatten för året-
runtbruk. 
 
I stadens ambitioner att ta fram nya tomter för bostadsändamål har 
området invid Nysätra idrottsplats aktualiserats. Detta innebär att staden 
avser ta marken 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. 
 
Mot bakgrund av ovanstående har behovet av nya lokaler för föreningen 
aktualiserats och i gällande MRP/Budget 2017 finns investeringsmedel 
upptagna för byggnation av nya föreningslokaler med klubblokal och 
omklädningsrum 2017 och 2018 med 7,5 mkr respektive år, totalt 15 mkr. 
Byggtid har beräknats under tiden oktober 2017 till maj 2018. 
Kultur- och fritidsnämnden har vid sammanträde den 13 december 2016 
ställt sig bakom genomförd förstudie/lokalplanering.   
Beslutsunderlag 
Rapport Förstudie/Lokalplanering av klubblokaler Nysätra idrottsplats. 
Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen från den 2 december 2016. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 13 december 2016, § 74. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 20 december 2016..   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäk-
tige att godkänna genomförd förstudie/lokalplanering av ny klubblokal vid 
Nysätra idrottsplats och att projektet går vidare till projektering och 
upphandling.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.   
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Forts ks § 14 
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna genomförd förstudie/ 
lokalplanering av ny klubblokal vid Nysätra idrottsplats och att projektet går 
vidare till projektering och upphandling.     
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KS § 15 Dnr 2015/00080 295 

Projektering och upphandling, stadshuset 

Sammanfattning 
Behovet av lokaler i Trollhättans stadshus är större än tillgången. Från 
många verksamheter i stadshuset ges uttryck för trångboddhet och viss 
lokalbrist. En allmän bedömning är att lokalutrymmet är tämligen ojämnt 
fördelat. Samtidigt visade en mycket övergripande analys som utfördes av 
lokalstrategen 2013 att vi generellt sett har stor lokalyta per medarbetare 
relaterat till allmänna normvärden. Den samlade bilden visar att vi har 
anledning att se över lokalsituationen i stadshuset.  
 
En förstudie och lokalplanering har nu genomförts där förvaltningarna som 
underlag genomfört en lokalbehovsanalys under våren och i juni månad 
2016 som visar på nuläge, behov på kort och lång sikt. Arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen (Asf) har även uppdaterat sin lokalbehovsanalys 
under december månad utifrån nya behov. Utifrån de behov på lång sikt 
som redovisats (förutom för Asf där enbart kort sikt har inrymts) har det 
framtagits ett förslag till disposition av ytorna i stadshuset. Redovisat 
förslag alternativ 1 bygger på att Försäkringskassans lokaler ianspråktas 
efter det att deras kontrakt löper ut i mars 2018. Vi kan på detta sätt 
tillskapa ytor så att de flesta av förvaltningarna/enheterna ryms i alla fall 
under ca 5 år. 
 
Projektet har kostnadsberäknats till 43 mkr vilket innebär en ökad hyres-
kostnad med 2,2 mkr. Den tappade intäkten från Försäkringskassan om 
2,2 mkr innebär tillsammans med hyreskostnaden en ökad kostnad om 4,4 
mkr. Investeringen här beräknad efter 33 års avskrivningstid och en ränta 
på 2,2 %. Till följd av projektets komplexitet så förordas att det drivs som 
ett partneringprojekt och där en mer exakt projektbudget tas fram. 
Projektet föreslås att fördelas på fyra år med start 2018. I gällande 
MRP/Budget 2017 finns det i investeringsbudgeten 1,0 mkr 2017, 5,0 mkr 
2018 och 5,0 mkr 2019, totalt 11,0 mkr. Ställningstagande till tidplan och 
projektets totala budgetbehov får beaktas i kommande Mål- och resurs-
planearbete. Projekteringskostnaden belastar projektets budget.   
Beslutsunderlag 
Förstudie/lokalplanering Trollhättans Stadshus. 
Kommunstyrelsens skrivelse daterad den 2 januari 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäk-
tige att godkänna genomförd förstudie och lokalplanering av stadshuset 
samt att projektering och upphandling får ske.   



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-01-25 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

Forts ks § 15  
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna genomförd förstudie och 
lokalplanering av stadshuset samt att projektering och upphandling får 
ske.     
Reservation 
Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Michael Meijer och Sofia Lindholm 
lägger följande anteckning till protokollet: 
 
"Vi anser att verksamheternas lokalbehov skall tillgodoses i första hand så 
långt det går eftersom det fortsatt är lokalbrist i stadshuset. Med detta 
resonemang tycker vi att det är märkligt att fackliga organisationer fortsatt 
har lokaler när andra verksamheter blir tvungna att ha lokaler utanför 
stadshuset."   
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KS § 16 Dnr 2017/00066 104 

Beslut om partistöd 2017 

Sammanfattning 
Nya regler i kommunallagen för kommunalt partistöd har trätt i kraft den 1 
februari 2014. Reglerna tillämpas fr.o.m. mandatperioden 2014-2018. 
Kommunfullmäktige i Trollhättan antog som en följd av detta i december 
2014, lokala bestämmelser för partistöd. Enligt de nya reglerna ska 
kommunfullmäktige årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet och 
enligt Trollhättans bestämmelser ska detta ske i februari månad varje år.  
Totalt anslag för 2017 är 3 624 544 tkr. Av det i budgeten bestämda 
partistödet skall 10 % fördelas som grundstöd mellan de i kommunfull-
mäktige representerade partierna. Återstoden 90 % fördelas mellan 
partierna i förhållande till det antal mandat respektive parti har i kommun-
fullmäktige. Totalt finns 61 mandat.  
 
Fördelningen blir utifrån detta följande: 
 
Parti 
 

Mandat 
 

Grundstöd 
 

Mandatstöd 
 

Totalt 
 

S 27 45 307 1 443 876 1 489 183 
M 11 45 307 588 246 633 552 
SD 6 45 307 320 861 366 168 
Mp 4 45 307 213 908 259 214 
Fp 4 45 307 213 908 259 214 
V 4 45 307 213 908 259 214 
C 3 45 307 160 431 205 737 
KD 2 45 307 106 954 152 261 
Summa 61 362 454 3 262 090 3 624 544 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 16 januari 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
utbetala partistöd för år 2017 enligt fördelning i kommunstyrelsens budget 
för 2017.   
 
Dan Möllengård yrkar avslag på förslaget.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels sitt eget, dels Dan Möllengårds 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande.    
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Forts ks § 16 
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för år 2017 enligt 
fördelning i kommunstyrelsens budget för 2017.     
Reservation 
Dan Möllengård reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. Se bilaga.   
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KS § 17 Dnr 2015/00598 009 

Beslut med anledning av motion "Handlingsplan för integ-
ration"  

Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) föreslår i motion till kommunfullmäktige att:  
 

- en konkret handlingsplan utarbetas för Trollhättans Stads integrations-
arbete, och 

-  att handlingsplanen inledningsvis belyser nuvarande arbete och 
instrument, och därefter ger en långsiktig och kortsiktig målbild,  

- att kommunstyrelsen tillsätter en arbetsgrupp/referensgrupp med minst en 
ledamot från varje i kommunfullmäktige invalt parti. 
 
Trollhättans Stad har medvetet arbetat för att minska förekomsten av 
specifika handlingsplaner på övergripande nivå för att uppmuntra till 
helhetstänk och samverkan. Som följd av detta har en social hållbarhets-
strategi tagits fram som hanterar de horisontella perspektiven inom social 
hållbarhet. Integration/Inkludering är ett av de horisontellt perspektiv som 
ingår i strategin. Samtliga förvaltningar ansvarar för att genomföra 
aktiviteter som knyter an till strategin för social hållbarhet.         
Kommunstyrelsen har ett utskott för social hållbarhet kopplat till sig där 
flera partier är representerade för att på en övergripande nivå samordna 
integrations/inkluderingsfrågorna.   
Beslutsunderlag 
Motion från Rita Paulsson Svensson (L). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 12 september 2016.   
Yrkanden 
Peter Eriksson yrkar bifall till motionens två första förslag och avslag på 
motionens tredje förslag. Remigiusz Bielinski och Michael Meijer instäm-
mer.  
 
Monica Hanson yrkar att motionens två första förslag ska anses behand-
lade samt yrkar avslag på motionens tredje förslag.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Peter Erikssons m.fl., dels Monica 
Hansons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica Hansons 
yrkande.        
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att motionens två första förslag anses 
behandlade och att motionens tredje förslag avslås.     
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KS § 18 Dnr 2016/00198 009 

Beslut med anledning av motion "Trollhättan behöver en 
integrationsstrategi!" 

Sammanfattning 
Cecilia Gustavsson (M) och Lars Muregård (M) har i en gemensam motion 
till kommunfullmäktige föreslagit att Trollhättans Stad omgående ska 
tillsätta resurser för att arbeta fram en övergripande Integrationsstrategi i 
syfte att minska segregationen i staden samt skapa långsiktiga åtgärder 
för ökad integration.  
 
Strategi för ökad samhällsgemenskap som antogs av kommunstyrelsen 
2012, var i grunden ett uppdrag att utarbeta en långsiktig plan för integra-
tion och anger att alla verksamheter i sitt utvecklingsarbete ska jobba med 
Inkludering som grund. Denna strategi kommer att ersättas av den sociala 
hållbarhetsstrategin Ett jämlikt Trollhättan. Den sociala hållbarhetsstrate-
gin är ett nytt styrdokument som hanterar de horisontella perspektiven 
inom social hållbarhet. Integration/Inkludering är ett av de horisontellt 
perspektiv som ingår i strategin. Många av frågorna som ryms inom social 
hållbarhet har gemensamma beröringspunkter och gynnas därför av att 
ses utifrån ett helhetsperspektiv. 
 
I budgetarbetet inför 2017 har också föreslagits medel till en tjänst för att 
samordna Integrations/Inkluderingsfrågorna utifrån strategin ovan samt de 
aktiviteter i den stadsgemensamma handlingsplanen som berör ämnet.   
Beslutsunderlag 
Motion från Cecilia Gustavsson (M) och Lars Muregård (M).  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 12 september 2016.   
Yrkanden 
Peter Eriksson yrkar att motionen bifalls. Remigiusz Bielinski och Michael 
Meijer instämmer. 
 
Monica Hanson yrkar att motionen ska anses behandlad.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Peter Erikssons m.fl. yrkande, dels 
Monica Hansons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica 
Hansons yrkande .   
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 
röstar ja bifaller Monica Hansons yrkande. Den som röstar nej bifaller 
Peter Erikssons m.fl. yrkande.    
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Forts ks § 18 
 
Omröstningsresultat  
 
Ja-röster: Paul Åkerlund, Monica Hanson, Bengt Karlsson, Patricia 
Valeria, Anders Rapp, Margreth Johnsson, Hilkka Andersson, Fahimeh 
Nordborg, Esther O´Hara, Sofia Lindholm och Dan Möllengård. 
 
Nej-röster: Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Michael Meijer och Lasse 
Henriksen.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad.     
Reservation 
Lasse Henriksen reserverar sig mot beslutet till förmån för Peter Erikssons 
m.fl. yrkande.   
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KS § 19 Dnr 2016/00240 009 

Beslut med anledning av motion "Valfrihet i vård och 
omsorgerna (LOV)" (KD) (M) (C) (L) 

Sammanfattning 
Maria Nilsson (KD), Peter Eriksson (M), Sofia Lindholm (C) och Rita 
Paulsson Svensson (L) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion om 
valfrihet i vård och omsorgerna. I motionen föreslås att valfrihet enligt LOV 
införs i Trollhättan inom hemtjänsten, äldreomsorgen samt inom omsor-
gerna för funktionsnedsatta.  
 
Lagen om valfrihetssystem (LOV), trädde i kraft i Sverige den 1 januari 
2009 och innebär att omsorgstagaren ska få välja vem som ska ge vård 
och omsorg samtidigt som kommunen är ytterst ansvarig för densamma. 
Inom de områden motionen behandlar är det frivilligt för kommunen att 
införa valfrihetssystem, till skillnad från förskola och skola, och hittills har 
det inte funnits majoritet i Riksdagen för att göra lagstiftningen tvingande i 
detta avseende. 
 
Kommunstyrelsens ordförande har skrivit ett yttrande över motionen och 
menar att Trollhättans Stad inte ska tillämpa LOV, utan istället satsa på att 
utveckla den egna verksamheten och föreslår därmed att motionen avslås.    
Beslutsunderlag 
Motion från Maria Nilsson (KD), Peter Eriksson (M), Sofia Lindholm (C) 
och Rita Paulsson Svensson (L). 
Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande från den 17 januari 2017.   
Yrkanden 
Peter Eriksson yrkar att motionen bifalls. Remigiusz Bielinski, Michael 
Meijer och Sofia Lindholm instämmer. 
 
Monica Hanson yrkar avslag på motionen.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Peter Erikssons m.fl. yrkande, dels 
Monica Hansons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica 
Hansons yrkande.   
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 
röstar ja bifaller Monica Hansons yrkande. Den som röstar nej bifaller 
Peter Erikssons m.fl. yrkande.    
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Forts ks § 19 
 
Omröstningsresultat  
 
Ja-röster: Paul Åkerlund, Monica Hanson, Bengt Karlsson, Patricia 
Valeria, Anders Rapp, Margreth Johnsson, Hilkka Andersson, Fahimeh 
Nordborg, Esther O´Hara.  
 
Nej-röster: Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Michael Meijer, Lasse 
Henriksen, Sofia Lindholm och Dan Möllengård.   
 
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.     
Reservation 
Lasse Henriksen och Dan Möllengård reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Peter Erikssons m.fl. yrkande.   
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-01-25 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 20 Dnr 2016/00508 218 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2020, beslut om 
remiss 

Sammanfattning 
Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 
varje kommun minst en gång varje mandatperiod upprätta riktlinjer för 
bostadsförsörjningen. Ett förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning har 
sammanställts av kommunstyrelsens förvaltning, Tillväxt och utveckling i 
samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen, Omsorgsförvaltningen och 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Ledningsgruppen för plane-
ringsfrågor och Agenda 21 har varit styrgrupp för arbetet. I förslaget 
beskrivs Trollhättans kommuns utveckling, förändringar på bostads-
marknaden, planerade bostäder under de kommande åren samt de mål 
och riktlinjer för bostadsförsörjning som Trollhättans Stad beslutat om. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
remittera förslaget. Remisstiden är februari och mars 2017. Efter genom-
förd remiss ska ärendet åter till kommunstyrelsen innan kommunfullmäk-
tige fattar beslut om att anta riktlinjerna.   
Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2020.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 9 januari 2017.                                       
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att remittera ”Riktlinjer för 
bostadsförsörjning 2017-2021” till länsstyrelsen samt Trollhättans Stads 
nämnder.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ”Riktlinjer för bostadsförsörjning 
2017-2021” till länsstyrelsen samt Trollhättans Stads nämnder.     
____  
Beslutet skickas till 
Kontoret för Tillväxt och utveckling  
 
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-01-25 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 21 Dnr 2016/00728 674 

Biblioteksplan 2016-2019 

Sammanfattning 
Enligt Bibliotekslagen som trädde i kraft 1 januari 2014, ska kommunerna 
anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Kultur- och 
fritidsförvaltningen har under 2016 reviderat befintlig Biblioteksplan. Fyra 
arbetsgrupper med sex politiker från Kultur- och fritidsnämnden, tjänste-
män från biblioteket och flera andra förvaltningar har arbetat med frågor 
inom fyra inriktningsområden gällande: tillgänglighet och bemötande, 
lässtimulans och programverksamhet för alla åldrar, lärande och kunskap 
samt samverkan, marknadsföring och digitala biblioteket. Ett förslag till 
Biblioteksplan har därefter tagits fram. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har för sin del behandlat och godkänt förslag till 
Biblioteksplan för Trollhättans stadsbibliotek 2016-2019 och översänt 
densamma till kommunfullmäktige för antagande.   
Beslutsunderlag 
Biblioteksplan 2016-2019.  
Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen från den 3 november 2016. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 22 november 2016, § 65. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 27 december 2016.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta Biblioteksplan 
2016-2019 för Trollhättans stadsbibliotek.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Biblioteksplan 2016-2019 för Trollhät-
tans stadsbibliotek.     
____  
Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden  
 
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-01-25 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 22 Dnr 2016/00694 050 

Uppdragsavtal vuxenutbildning 2017 

Sammanfattning 
Den kommunala vuxenutbildningen ingår sedan 1 januari 2013 i Kun-
skapsförbundet Väst. Enligt Konsortialavtalets § 9 ska kostnaderna för 
vuxenutbildningen ”finansieras enligt särskilda uppdragsavtal som tecknas 
mellan Förbundet och respektive part”. Uppdragsavtalet skrivs för ett år i 
taget.  
 
Detta avtal gäller fr. o m 2017-01-01 t o m 2017-12-31 och för 2017 
tillskjuts medel för satsning på yrkesvuxutbildning. Det utgår också ett 
statsbidrag för den rättighetslagstiftning som träder i kraft under 2017 och 
detta vidarebefordras till Kunskapsförbundet Väst.   
Beslutsunderlag 
Uppdragsavtal vuxenutbildning, Kunskapsförbundet Väst, 2017.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 22 november 2016.              
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att 
 
Kunskapsförbundet Väst, 2017, vilket innebär en satsning på yrkesvuxut-
bildning med 3 270 tkr från Trollhättans Stad.  
 
Finansiering sker genom tilläggsanslag till kommunstyrelsen med 3 270 tkr 
från kommunstyrelsens anslag för oförutsett/särskilda åtgärder m.m.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppdragsavtal vuxenutbildning, 
Kunskapsförbundet Väst, 2017, vilket innebär en satsning på yrkesvux-
utbildning med 3 270 tkr från Trollhättans Stad.  
 
Finansiering sker genom tilläggsanslag till kommunstyrelsen med 3 270 tkr 
från kommunstyrelsens anslag för oförutsett/särskilda åtgärder m.m.     
____  
Beslutet skickas till 
Kunskapsförbundet Väst  
 
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-01-25 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 23 Dnr 2016/00709 040 

Uppföljning kommunstyrelsens internkontrollplan 2016 

Sammanfattning 
Enligt internkontrollreglementet § 5 ska varje nämnd anta en plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. Rapporteringen ska göras minst en 
gång per år. Den ska utgöras av ett sammandrag av årets granskningar 
och utvecklingsarbete samt utgöra en samlad bedömning av den interna 
kontrollen. 
 
Inom kommunstyrelsens verksamheter sker dagligen kontrollaktiviteter för 
att säkerställa att den interna kontrollen upprätthålls. Åtta fördjupade 
granskningar har genomförts under året, tre för stadsgemensamma 
kontrollpunkter och fyra förvaltningsspecifika. I samband med två av 
granskningarna vidtogs åtgärder under året. Rutiner för riktade statsbidrag 
har tagits fram och förvaltningens enda handkassa förvaras nu på ett 
sådant sätt att den inte kan sammanblandas med andra medel. 
Förvaltningens sammanfattade bedömning är att styrning, uppföljning och 
kontroll inom kommunstyrelsens verksamheter är god.   
Beslutsunderlag 
Återrapportering internkontrollarbete Kommunstyrelsen 2016.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 9 januari 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen godkänner återrapportering av 
2016 års internkontrollarbete.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av 2016 års intern-
kontrollarbete.     
 
____ 
Beslutet skickas till 
KSF kontorschefer 
Förvaltningsekonomen  
 
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-01-25 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 24 Dnr 2017/00063 103 

Uppföljning Folkhälsoavtal 

Sammanfattning 
Trollhättans Stad och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden har tecknat 
avtal om gemensamma folkhälsoinsatser i Trollhättan under perioden 
2016-2019. Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar en ersättning till 
Trollhättans Stad på 2 400 000 kr per år för gemensamma folkhälso-
insatser i Trollhättans kommun. Fördelningsprincipen för finansieringen är 
hälften vardera för hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen, det vill 
säga att kommunen bidrar med lika mycket som Hälso- och sjukvårds-
nämnden. 
 
För att parterna ska kunna följa utvecklingen av folkhälsoarbetet kopplat till 
avtalet görs årligen en uppföljning av genomförda insatser samt ekono-
misk redovisning.   
Beslutsunderlag 
Uppföljning av folkhälsoavtal 2016.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 16 januari 2017.      
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av 
folkhälsoavtal 2016 och överlämnar den till norra Hälso- och sjukvårds-
nämnden.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av folkhälsoavtal 2016 och 
överlämnar den till norra Hälso- och sjukvårdsnämnden.     
 
____  
Beslutet skickas till 
Folkhälsorådet  
 
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-01-25 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 25 Dnr 2016/00736 045 

Sveriges Fritids- och kulturchefsförening SFK årskonfe-
rens 2018 

Sammanfattning 
Sveriges Fritids- och kulturchefsförening, SFK genomför årligen årskonfe-
renser med erfarenhetsutbyte för kommunala tjänstemän och politiker 
inom kultur- och fritidssektorn. Årskonferenserna genomförs på olika orter 
runt om i Sverige och arrangeras i samarbete mellan SFK och den aktuella 
kommunen. För att bli aktuell som arrangerande kommun krävs en 
ansökan till SFK med motivering samt en kommunal insats på 100 tkr.  
 
Kommunens insats räknas som intäkt i budgeten för årskonferensen. 
Målet för föreningen är ett överskott på 150 tkr, dock lägst 100 tkr. Skulle 
överskottet bli mindre än 100 tkr förbinder sig kommunen att svara för 
mellanskillnaden upp till detta belopp om inte förskottsbetalning gjorts. 
Överstiger överskottet 100 tkr skall föreningen och kommunen dela på 
överskjutande del.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 10 januari 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att 
 
Kommunstyrelsen beviljar 100 000 kr som garantibelopp till Sveriges 
Fritids- och kulturchefsförening, SFK, årskonferens 2018.  
Finansiering sker med medel ur kommunstyrelsens anslag för oförut-
sett/särskilda åtgärder, Tillväxt och utveckling.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar 100 000 kr som garantibelopp till Sveriges 
Fritids- och kulturchefsförening, SFK, årskonferens 2018.  
 
Finansiering sker med medel ur kommunstyrelsens anslag för oförut-
sett/särskilda åtgärder, Tillväxt och utveckling.     
____  
Beslutet skickas till 
Convention Bureau 
Förvaltningschef kultur- och fritid  
 
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-01-25 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 26 Dnr 2016/00730 214 

Yttrande över detaljplan för del av Hedeäng 1 Skogstorpa  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt ett förslag till detaljplan för del 
av Hedeäng 1 i Skogstorpa till kommunstyrelsen för samråd. Aktuellt 
område används idag av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) 
för akutboende. Verksamheten har tidigare fått tillfälliga lov, men efter den 
senaste förlängningen nådde det tidsbegränsade bygglovet sin maxgräns.  
 
Syftet med planen är att ge förutsättningar för att ASF:s verksamhet med 
akutlogi på platsen ska kunna utvecklas och permanentas. Planen syftar 
även till att möjliggöra en förändrad fastighetsindelning och ett bevarande 
av den kulturmiljö som finns på platsen. Planen upprättas med utökat 
förfarande då föreslagen användning strider mot gällande översiktsplan. 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till yttrande till 
stadsbyggnadsförvaltningen.   
Beslutsunderlag 
Detaljplan del av Hedeäng 1, Skogstorpa, samrådsförslag. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 4 januari 2017. 
Yttrande till stadsbyggnadsförvaltningen, daterat den 4 januari 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet daterat 
den 4 januari 2017 som sitt svar till Stadsbyggnadsförvaltningen.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet daterat den 4 januari 2017 
som sitt svar till Stadsbyggnadsförvaltningen.     
 
____  
Beslutet skickas till 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
  
 
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-01-25 
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KS § 27 Dnr 2016/00774 438 

Yttrande över bildande av naturreservatet Lilla Boda i 
Trollhättans kommun 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Västra Götaland har remitterat ett förslag med föreskrifter 
och avgränsning samt förslag till skötselplan för naturreservatet Lilla Boda. 
Fastigheten ligger ca 1.5 km sydöst om Upphärad. Syftet med reservatet 
är att trygga gammelskogen och förbättra förutsättningarna för områdets 
värdefulla växt- och djurliv. Det föreslagna reservatsområdet ligger 
tätortsnära vilket gör det lämpligt för studiebesök för grupper som vill 
uppleva naturskogsliknande miljöer, men också för friluftsliv i form av 
svamp- och bärplockning. 
 
Till ansvarig förvaltare föreslås Västkuststiftelsen. Fastigheten ägs sedan 
tidigare av Naturvårdsverket. Kommunstyrelsens förvaltning har skrivit ett 
förslag till yttrande till länsstyrelsen.   
Beslutsunderlag 
Samrådshandling bildande av naturreservat Lilla Boda 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 9 januari 2017. 
Yttrande till länsstyrelsen daterat den 9 januari 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar anta yttrandet daterat 
den 9 januari 2017 som sitt svar till länsstyrelsen.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta yttrandet daterat den 9 januari 2017 som 
sitt svar till länsstyrelsen.     
Protokollsanteckning 
Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski och Michael Meijer lägger följande 
anteckning till protokollet:  
 
"När kommunen köper fastigheter för att använda dessa som markbyte 
och detta inte längre är aktuellt, så skall kommunen snarast sälja dessa 
fastigheter."   
____  
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen  
Kontoret Tillväxt och utveckling 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-01-25 
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KS § 28 Dnr 2017/00038 023 

Anställande av stadsdirektör 

Sammanfattning 
Stadsdirektören avgår med pension våren 2017. Personalchefen redogör 
för den rekryteringsprocess som förevarit med arbetet med att rekrytera en 
ny stadsdirektör. Föreslås att till ny stadsdirektör utses Ulrika Strandroth 
Frid.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anställa Ulrika Strandroth Frid som nya 
stadsdirektör i Trollhättans Stad från och med den 1 augusti 2017.  
 
Kommunstyrelsens ordförande får delegation på att utse t.f. stadsdirektör 
under den tid stadsdirektörstjänsten är vakant.     
 
____ 
Beslutet skickas till 
Ulrika Strandroth Frid  
 
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-01-25 
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KS § 29 Dnr 2017/00001 102 

Val av ledamot i kommunstyrelsens budgetkommitté 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har att förrätta val till kommunstyrelsens budgetkom-
mitté efter Thomas Hamberger (SD).   
Kommunstyrelsens beslut 
Till ledamot i budgetkommittén utses Lasse Henriksen (SD).     
 
____  
Beslutet skickas till 
Lasse Henriksen  
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