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KS § 30 Dnr 2017/00024 006 

Informationer 

Sammanfattning 
• Håkan Engström, VD, informerar om verksamheten i Älvhögsborg. År 

2016 har gått bra på sås sätt att antalet besökare till verksamheterna 
ökat, liksom uthyrningen av hallar. Under året planeras en ombyggnad av 
Älvhögsborg med bl.a. en ny 25-metersbassäng inomhus och nya 
omklädningsrum. 
 

• Stadsdirektören informerar om den aktuella flyktingsituationen. 
 

• Ordföranden meddelar att arbetet fortgår vad gäller utredningsarbetet om 
Fyrbodal. Beslut kommer att tas i Fyrbodals direktion i juni 2017. 

 
____  
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KS § 31 Dnr 2017/00003 002 

Anmälan av delegationsbeslut  

Sammanfattning 
Anmäles av kommunstyrelsens ordförande, ekonomichef, stadsdirektör, 
personalchef, upphandlingschef och stadsjurist med stöd av kommun-
styrelsens delegationsordning fattade beslut     
Kommunstyrelsens förslag   
Anmäls och läggs till handlingarna.     
 
____ 
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KS § 32 Dnr 2017/00004 002 

Meddelanden  

Sammanfattning 
Stadskansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som 
inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 
februari 2017.                        
Kommunstyrelsens beslut 
Meddelas och läggs till handlingarna        
 
____ 
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KS § 33 Dnr 2017/00023 006 

Ärenden till kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsens beslut 
Paragraferna 35-47 ska behandlas i kommunfullmäktige.     
 
____ 
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KS § 34 Dnr 2017/00016 040 

Finansrapport januari 

Sammanfattning 
Ekonomikontoret har tagit fram en finansrapport för januari månad. 
  
Ekonomichefen redovisade i december att en placering RWE - fått sin 
rating sänkt. Den låg då under den rating som anges i stadens finans-
policy. Ekonomikontoret rekommenderade efter dialog med Nordea att inte 
avyttra placeringen utan avvakta vad som händer under våren. Kommun-
styrelsen beslutade i januari att inte göra någon förändring av placeringen.  
  
Ekonomichefen meddelar nu att placeringen RWE har förbättrats värde-
mässigt.   
Beslutsunderlag 
Finansrapport januari 2017.   
Kommunstyrelsens beslut 
Rapporten godkänns.     
 
____ 
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KS § 35 Dnr 2016/00661 315 

Parkeringsprogram 2016  

Sammanfattning 
Byggnads- och trafiknämnden har låtit ta fram ett parkeringsprogram för 
Trollhättan. Programmet har utarbetats av stadsbyggnadsförvaltningen i 
samråd med kommunstyrelsens förvaltning. Programmet har också 
presenterats i Ledningsgruppen för planeringsfrågor och Agenda 21. 
Under hösten 2016 har programmet har varit föremål för remiss och en 
samrådsredogörelse har sammanställts. Därefter har en antagandehand-
ling tagits fram. 
  
Byggnads- och trafiknämnden har för sin del godkänt programmet och 
översänt detsamma till kommunfullmäktige för antagande.                

Beslutsunderlag 
Samrådsredogörelse.  
Parkeringsprogram 2016.  
Byggnads- och trafiknämndens beslut den 26 januari 2017, § 20.            
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anta Trollhättan 
Parkeringsprogram 2016.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att anta Trollhättan Parkeringsprogram 2016. 
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KS § 36 Dnr 2016/00781 050 

Hälso- och sjukvårdsavtal 2017 Västra Götaland 

Sammanfattning 
Hälso- och sjukvårdsavtalet är det huvudavtal som reglerar ansvar och 
gränssnitt mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen. Nuvarande avtal (2012–2016) gäller efter förlängning 
t.o.m. den 31 mars 2017. 
Efter översyn av nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal har ett förslag till 
nytt avtal tagits fram. En delprocess i översynen av Hälso- och sjukvårds-
avtalet har varit att ta fram ett förslag till ny överenskommelse mellan 
parterna kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 
med missbruk. Det nya avtalet och överenskommelsen ska gälla från och 
med den 1 april 2017. 
VästKoms styrelse ställde sig den 6 december 2016 bakom förslaget. 
Direktionen i Fyrbodal beslutade 15 december 2016 att ställa sig bakom 
förslaget till ett nytt Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland samt 
underavtal Överenskommelse kring personer med psykisk funktionsned-
sättning och personer med missbruk.  
Omsorgsnämnden har för sin del behandlat ärendet och föreslår att 
kommunfullmäktige godkänner avtal och överenskommelse.                  
Beslutsunderlag 
Hälso- och sjukvårdavtalet i Västra Götaland 
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsned-
sättning och personer med missbruk. 
Bilaga: Termer och begrepp 
Tjänsteutlåtande från kommunalförbundet Fyrbodal, daterat 2016-12-21. 
Missiv från direktionen Fyrbodal med rekommendationer till kommunerna, 
daterad 2016-12-21. 
Skrivelse från omsorgsförvaltningen daterad 2017-01-12.  
Omsorgsnämndens beslut den 25 januari 2017, § 4  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 1 februari 2017.    
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ställa sig bakom förslag till 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland, att gälla från den 1 april 
2017.  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ställa sig bakom förslag till 
underavtal, Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalands-
regionen och kommunerna i Västra Götaland kring  
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Forts ks § 36 
 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk, 
att gälla från den 1 april 2017.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ställa sig bakom förslag om 
ändrad avtalstid i underavtal, Ramavtal om läkarinsatser inom kommuner-
nas hälso- och sjukvård, till samma avtalstid som Hälso- och sjukvårds-
avtalet som är huvudavtal.    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslag till Hälso- och sjukvårds-
avtalet i Västra Götaland, att gälla från den 1 april 2017.  
 
Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslag till underavtal, Överenskom-
melse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i 
Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk, att gälla från den 1 april 2017.  
  
Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslag om ändrad avtalstid i 
underavtal, Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och 
sjukvård, till samma avtalstid som Hälso- och sjukvårdsavtalet som är 
huvudavtal.                               
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KS § 37 Dnr 2017/00099 253 

Marköverlåtelseavtal Blåvingen 

Sammanfattning 
AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag avser att bygga vårdbostäder i två 
våningar i anslutning till befintliga byggnader i kvarteret Blåvingen. För att 
genomföra projektet behöver AB Eidar förvärva ett område av fastigheten 
Blåvingen 2. Inför markförsäljningen har en ändring av detaljplanen gjorts 
för att medge vårdbostäder i två våningar. Planändringen beräknas antas 
av Byggnads- och trafiknämnden under första kvartalet 2017. 
  
Förslaget till marköverlåtelseavtal innebär att mark regleras till Eidars 
fastighet Blåvingen 3. Köpeskillingen är 300 kr/BTA för de 3200 kvm BTA 
som detaljplanen medger.                            

Beslutsunderlag 
Marköverlåtelseavtal Blåvingen.  
Styrelseprotokoll AB Eidar från den 2 februari 2017.                     
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
godkänna marköverlåtelseavtal med AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag 
avseende ett område av kvarteret Blåvingen och att fastställa markpriset 
till 960 000 kr.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige godkänner marköverlåtelseavtal med AB Eidar 
Trollhättans Bostadsbolag avseende ett område av kvarteret Blåvingen 
och att fastställa markpriset till 960 000 kr.                              
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KS § 38 Dnr 2017/00097 253 

Marköverlåtelseavtal kvarteret Aspen 

Sammanfattning 
Patrikssons Förvaltnings AB planerar att bygga 4-6 lägenheter i kvarteret 
Aspen i Strömslund, von Döbelns väg 65, där företaget redan har hyres-
fastigheten Aspen 2. Exploateringsområdet ligger innanför de bebyggda 
fastigheterna och har idag ingen utbyggd tillfart. Befintlig detaljplan är från 
2003 och anger bostäder.  
  
Marköverlåtelseavtalet reglerar hur fastighetsbildningsåtgärder ska utföras 
och att utfart och ledningsanslutningar sker via fastigheten Aspen 2. 
Köpeskillingen baserats på 1800 kr/BTA, totalt 945 tkr för den byggrätt 
som planen medger i en våning samt den bostadsyta som planeras på 
övervåningarna.   
Beslutsunderlag 
Marköverlåtelseavtal avseende kv Aspen.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 30 januari 2017.          

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna marköverlåtelseavtalet med Patrikssons förvaltning AB gällande 
ett område av fastigheten Torsred 3:1 inom kv Aspen och att fastställa 
markpriset till 945 000 kr.    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna marköverlåtelseavtalet med 
Patrikssons förvaltning AB gällande ett område av fastigheten Torsred 3:1 
inom kv Aspen och att fastställa markpriset till 945 000 kr.        
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KS § 39 Dnr 2017/00096 253 

Markanvisningsavtal Ekekullen 2 

Sammanfattning 
Kanberg Fastigheter AB äger den obebyggda bostadsfastigheten Ekekul-
len 2 intill Arvidstorpsgatan i Strömslund. Företaget har under hösten 2016 
låtit utföra ett program för detaljplan som nu varit på samråd. I programmet 
studeras exploateringsförutsättningar för den egna fastigheten och ca 2 
200 kvm av Trollhättan Strömslund 3:1, vilken är allmän plats i gällande 
detaljplan. Syftet är att tillskapa ett större flerfamiljshus i utsiktsläge. 
  
Avtalsförslaget reglerar att Kanberg Fastigheter AB under 12 månader 
fortsatt får undersöka förutsättningarna för bostadsbebyggelse inom 
området. De ska också utföra en grönkonsekvensutredning samt ingå ett 
särskilt planavtal med Stadsbyggnadsförvaltningen. 
  
Enligt ny lagstiftning för markanvisningar anger också avtalet hur ett 
framtida markpris kommer att beräknas om projektet drivs vidare genom 
att ett marköverlåtelseavtal tecknas. En sådan uppräkning föreslås ske 
kvartalsvis enligt prisstatistik avseende hyreshus från Statistiska central-
byrån.   
Beslutsunderlag 
Markanvisningsavtal avseende Ekekullen 2.   
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 31 januari 2017.          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna markanvisningsavtalet med Kanberg Fastigheter AB avseende 
ett område av Strömslund 3:1 och att fastställa framtida prisnivå till 1500 kr 
/BTA som uppräknas kvartalsvis, enligt SCBs prisstatistik för hyreshus, till 
dess att marköverlåtelseavtal tecknas.    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänner markanvisningsavtalet med 
Kanberg Fastigheter AB avseende ett område av Strömslund 3:1 och att 
fastställa framtida prisnivå till 1500 kr /BTA som uppräknas kvartalsvis, 
enligt SCBs prisstatistik för hyreshus, till dess att marköverlåtelseavtal 
tecknas.       
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Forts ks § 39 
 
Protokollsanteckning 
Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski och Jennie Bergius lägger följande 
anteckning till protokollet: "Vi anser fortfarande att gestaltning och 
utförande skall på bästa sätt göras så att byggnaden passar in i miljön".     
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KS § 40 Dnr 2015/00412 253 

Försäljning Kärleksörten 2, Nysätersvägen Skoftebyn  (f d 
Skoftebyn 4:2) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i september 2015, att fastställa priset för 
Kärleksörten 2 till 750 tkr. Prissättningen föregicks av en oberoende 
värdering. Nu skall försäljningen genomföras och det har då upptäckts att 
det belopp kommunfullmäktige beslutade om, har angetts felaktigt utifrån 
värderingen. Värdet enligt värderingen är satt till 500 000 kr och det är 
detta belopp som kommunicerats med befintlig hyresgäst, som erbjudits 
köpa fastigheten.  
  
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår därför att kommunfullmäktiges 
beslut den 21 september 2015, § 128, upphävs vad avser köpeskillingen 
för Kärleksörten 2 och att kommunfullmäktige beslutar att fastställa 
försäljningspriset till 500 000 kr.                    

Beslutsunderlag 
Köpeavtal avseende Kärleksörten 2.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 januari 2017.          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att 
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktiges beslut den 21 septem-
ber 2015, § 128, upphävs i den delen som avser köpeskillingen för 
Kärleksörten 2. 
  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att sälja fastigheten 
Trollhättan Kärleksörten 2, till Peer Widja och Anna Holmberg för en 
köpeskilling om femhundratusen / 500 000/ kronor och villkor i övrigt enligt 
upprättat avtal.    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktiges beslut den 21 september 2015, § 128, upphävs i den 
delen som avser köpeskillingen för Kärleksörten 2. 
  
Kommunfullmäktige beslutar att sälja fastigheten Trollhättan Kärleksörten 
2, till Peer Widja och Anna Holmberg för en köpeskilling om femhundra-
tusen / 500 000/ kronor och villkor i övrigt enligt upprättat avtal.                   
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KS § 41 Dnr 2016/00784 252 

Förvärv av tennishall 

Sammanfattning 
Trollhättans Tennisklubb, TTK, hade 2015, 396 registrerade medlemmar 
varav 133 aktiva i åldern 7-25 år. Verksamheten har en stor bredd, där 
både motionsidrottande och elitidrottande ryms och bedöms ha goda 
förutsättningar att fortsätta att växa. Kultur- och fritidsförvaltningen har i 
dialog med föreningen diskuterat ett eventuellt övertagande av tennis-
hallen. Hallen har ett behov av renovering och TTK har inte bedömts 
kunna klara dessa nödvändiga investeringar på egen hand via likvida 
medel eller lån.  
  
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att Trollhättans Stad övertar 
fastigheten. Köpeskillingen föreslås till 1 krona. Vid ett övertagande av 
fastigheten kommer den dagliga driften och mindre löpande underhåll att 
skötas av föreningen och regleras av ett avtal mellan kultur- och fritidsför-
valtningen och föreningen och följa den praxis som tillämpas i samband 
med andra föreningsdrivna anläggningar.        
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens skrivelse daterad den 20 januari 2017.  
Driftsavtal.  
Protokoll från extra årsmöte Trollhättans Tennisklubb.  
Undertecknat köpeavtal                           

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäk-
tige att Trollhättans Stad övertar ägandet av Trollhättans tennishall för 
köpeskillingen 1 krona samt att kommunstyrelsen beslutar att ekonomiska 
konsekvenser av övertagandet ska beaktas i kommande MRP/Budget 
2018.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ekonomiska konsekvenser av övertagandet 
ska beaktas i kommande MRP/Budget 2018.     
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att Trollhättans Stad övertar ägandet av 
Trollhättans tennishall för köpeskillingen 1 krona.                         
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KS § 42 Dnr 2017/00069 291 

Förstudie/enklare lokalplanering/Grundskoleverksamhet 
Centrala staden 

Sammanfattning 
Den centrala grundskolan Hjortmosseskolan, som har ett upptagningsom-
råde omfattande elever från förskoleklass till årskurs 9, har växt ur sina 
lokaler. Trots att Karlstorpsskolan åter tagits i bruk för grundskoleverk-
samhet prognostiseras ett ökat antal boende elever i området med 370 
fram till år 2025. Sedan några år nyttjar Hjortmosseskolan lokaler i T-huset 
(Elefanten), Nils Ericsonsgymnasiet. 
Även om man erfarenhetsmässigt kan räkna med att cirka 75 % av 
elevantalet väljer Hjortmosseskolan kommer nuvarande lokaler inte att 
räcka till. Utbildningsförvaltningen fick därför i uppdrag från Utbildnings-
nämnden att genomföra en förstudie om lämpliga lokaler för grundskole-
verksamheten i centrala staden. Förstudien rekommenderar att Hjortmos-
seskolan kan hyra Mediahuset på Magnus Åbergsgymnasiet och att 
Kunskapsförbundet Väst kan hyra de lokaler som Hjortmosseskolan 
disponerar idag i T-huset (vuxenutbildning). 
Den årliga hyreskostnaden är beräknad till ca 2,4 mkr. Hyran per kvadrat-
meter i Mediahuset är billigare än T-huset vilket innebär att föreslagen 
lösning blir kostnadsneutral. Inga större anpassningar beräknas behövas 
göras av lokalerna i Mediahuset.                  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-01-16 från kommunstyrelsens förvaltning 
Rapport Förstudie/förenklad lokalplanering – Grundskola i centrala staden.     
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
godkänna förstudie/förenklad lokalplanering av grundskoleverksamhet i 
centrala staden och att projektet får genomföras inom befintlig budgetram.    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förstudie/förenklad lokalplane-
ring av grundskoleverksamhet i centrala staden och att projektet får 
genomföras inom befintlig budgetram.                              
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KS § 43 Dnr 2016/00421 009 

Beslut med anledning av motion "Rätt till amning i det 
offentliga rummet" (M) (KD) 

Sammanfattning 
Angelica Lundgren Bielinski (M) och Maria Nilsson (KD) har inkommit med 
en motion om ”Rätt till amning i det offentliga rummet”. I motionen yrkas att 
rätten till amning i samtliga kommunala lokaler och verksamheter, där barn 
i vanliga fall har rätt att vistas, fastslås i Trollhättans stads ordningsföre-
skrifter.                
Trollhättans kommuns allmänna ordningsföreskrifter är tillämpliga på alla 
platser inom kommunen som är offentlig plats. Enligt 1 kap 2 § första 
stycket 1- 4, ordningslagen avses med offentlig plats enligt denna lag: 
1.  allmänna vägar, 
 2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas 

som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål, 
 3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- 

verksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för 
allmänheten, samt 

 4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande 
används för allmän trafik. 

 
De allmänna ordningsföreskrifterna är alltså inte tillämpliga när det gäller 
motionens förslag. 
Trollhättan Stad har inte några särskilda ordningsföreskrifter för sina 
kommunala lokaler och verksamheter och det finns ingenting som säger 
att det skulle vara förbjudet att amma i kommunala lokaler och verksam-
heter. Det finns heller ingen önskan att inte tillåta det. För att förtydliga 
detta föreslås att stadsdirektören efter fullmäktiges beslut tydliggör för alla 
chefer och medarbetare att ingen ammande kvinna kan avvisas eller 
förbjudas amma där kommunal verksamhet bedrivs och där berörd person 
i övrigt har rätt att vistas. Kommunstyrelsens förvaltning anser med detta 
att motionen kan anses som behandlad.      
Beslutsunderlag 
Motion från Angelica Lundgren Bielinski (M) och Maria Nilsson (KD). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 1 februari 2017.   

Yrkanden 
Peter Eriksson yrkar bifall till motionen. Remigiusz Bielinski, Jennie 
Bergius och Sofia Lindholm instämmer.  
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Forts ks § 43 
Monica Hanson yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
motionen anses behandlad samt att kommunstyrelsen uppdrar åt stads-
direktören att informera alla anställda om detta beslut.     
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Peter Erikssons m.fl. dels Monica 
Hansons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica Hansons 
yrkande.    
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen anses 
behandlad. 
Kommunstyrelsen uppdrar åt stadsdirektören att informera alla anställda 
om detta beslut.     
Reservation 
Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Jennie Bergius och Sofia Lindholm 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Peter Erikssons yrkande.    
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KS § 44 Dnr 2016/00588 009 

Beslut med anledning av motion "Laddningsstationer för 
cyklar!" (-) 

Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) föreslår med hänvisning till Trollhättans satsning på 
laddplatser för bilar att också införa laddningsplatser för elcyklar, där det 
ses som ett välkommet tillskott.  
  
Förslag till parkeringsprogram kommer att behandlas i kommunfullmäktige 
den 6 mars 2017. Vid framtagandet av parkeringsprogrammet var frågan 
uppe om publika laddpunkter för elcyklar med anledning av en ökande an-
del elcyklar. Andelen elcyklar är fortfarande relativt liten men försäljningen 
av elcyklar ökar. År 2015/2016 stod elcyklar för nära 10 % av cykelförsälj-
ningen. 80 % av elcyklarna på marknaden har batterikapacitet som ger 
teoretisk räckvid över 30 km och tar från 3 timmar att ladda från tomt till 
fullt och flertalet har batteri som är lätt att demontera. Räckvidden 30 km 
är tillräckligt för dagliga pendlingsresor för majoriteten av cyklisterna och 
därmed är behovet av laddning på publika platser liten. 
  
Det kan ändå bli aktuellt att upprätta publika laddplatser för elcykel. Dessa 
platser bör då vara säkra eftersom parkeringstiden blir relativt lång för att 
få effekt av laddningen och helst uppvärmd, då batteritekniken som 
används i elcyklar ofta har en nedre temperaturgräns för att laddas. Även 
det faktum att batteriet kan demonteras på flertalet av elcykelmodellerna 
gör att laddplats i direkt anslutning till cykelplatsen inte alltid är nödvändig. 
När staden uppför cykelgarage vid resecentrum, som nämns i parkerings-
programmet, kan det vara ett lämpligt ställe att uppföra laddplats för 
elcykel.     
  
Publika laddplatser för elcyklar har därmed andra förutsättningar än de 
laddplatser som finns och planeras för elbilar och kommer att behöva se 
lite annorlunda ut. I parkeringsprogrammet föreslås att vid nybyggnation 
av bostäder etablera laddplatser för elcyklar. De platser där cyklarna 
förväntas ha sin huvudsakliga parkering är de viktigaste laddplatserna. 
Laddplatserna kan antingen finnas vid cykelställ eller i ett utrymme för 
laddning av ett demonterat batteri.  
  
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen anses behandlad med 
hänsyn tagen till framtagande av parkeringsprogrammet. Den ökning och 
förändringen av e-mobilitet (eldrivna fordon allt från bil, mopeder och mc 
till cyklar och sparkcyklar) som sker, måste dock fortsatt beaktas vid 
planering, etablering och renovering av infrastruktur.     
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Forts ks § 44 
Beslutsunderlag 
Motion från Dan Möllengård (-).  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 27 januari 2017.          
Yrkanden 
Maj-Britt Elmvik yrkar bifall till motionen. 
  
Monica Hanson yrkar att motionen ska anses behandlad.     

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Maj-Britt Elmviks, dels Monica 
Hansons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica Hansons 
yrkande.    
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige att motionen anses behandlad.                               
Reservation 
Maj-Britt Elmvik reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande.    
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KS § 45 Dnr 2016/00635 009 

Beslut med anledning av motion "Norra Björke är i starkt 
behov av ett flertal seniorboende" (SD) 

Sammanfattning 
Lasse Henriksen har till kommunfullmäktige inlämnat en motion med 
förslag om att ”Trollhättans Stad ska utreda hur många seniorbostäder 
som behövs och kan byggas i Norra Björke” och att ”det skyndsamt byggs 
ett behövligt antal seniorbostäder i Norra Björke”. 
Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att det är angeläget att fler 
tillgängliga bostäder tillkommer i hela kommunen för att stärka livskvalite-
ten och självständigheten hos äldre personer. Andelen äldre personer 
kommer att öka i framtiden och då behövs tillgängliga bostäder för att 
stärka deras möjlighet till en självständig vardag. Staden följer utveck-
lingen på bostadsmarknaden, för att se hur utbudet av bostäder för äldre 
utvecklas.  
Enligt Översiktsplan 2013 – Plats för framtiden skulle tillkomsten av 
lägenheter också i småtätorterna kunna gynna kvarboende för äldre.  
”Fler lägenheter i småtätorterna möjliggör för äldre personer att bo kvar i 
närområdet även om de av olika anledningar väljer att inte bo kvar i sin 
villa, samt ökar ungas möjligheter att flytta hemifrån.” 
Trollhättans Stad bygger dock inga seniorbostäder; en mellanboendeform 
på den ordinarie bostadsmarknaden. Staden har enligt Socialtjänstlagen 
ansvar för bostadsförsörjning för äldre personer som inte längre kan bo i 
sin egen bostad. Dessa bostäder kallas särskilda boenden och dessa 
hanteras i Trollhättans Stads lokalförsörjningsplan. I lokalförsörjnings-
planen har bedömningen gjorts att inget särskilt boende är aktuellt att 
byggas i Norra Björke.  
Vad gäller planläggning för byggrätter för bostäder på den ordinarie 
bostadsmarknaden är en förutsättning att det finns marknadsmässiga 
förutsättningar för att också genomföra projektet. I dagsläget finns det 
detaljplanelagd mark i Norra Björke där en privat byggare under ett antal 
år prövat möjligheten att bygga ett tiotal lägenheter i flerbostadshus. 
Ytterligare planläggning för bostäder i Norra Björke är för närvarande inte 
aktuellt.    

Beslutsunderlag 
Motion 31/2016 "Norra Björke är i starkt behov av ett flertal seniorboende" 
(SD)    
Yrkanden 
Lasse Henriksen yrkar bifall till motionen. 
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Forts ks § 45  
 
Monica Hanson yrkar avslag på motionen.      
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Lasse Henriksens, dels Monica 
Hansons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Monica 
Hansons yrkande.    
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.                                          
Reservation 
Lasse Henriksen reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande.  
 Protokollsanteckning 
Kommunstyrelsen enas, på Sofia Lindholms förslag, om att lägga följande 
anteckning till protokollet: "Det är viktigt att det finns bostäder för äldre i 
norra Björke och Trollhättans kommuns andra småtätorter".      
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KS § 46 Dnr 2016/00636 009 

Beslut med anledning av motion "Norra Björke behöver en 
kommunal lekplats" (SD) 

Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion med 
förslag om att det skyndsamt utreds och byggs en kommunal lekplats i 
Norra Björke. 
  
 Stadsbyggnadsförvaltningen har berett ärendet och informerar om att det i 
samband med framtagandet av lekplatsprogrammet påbörjades år 2015, 
uppdagades behov av en kommunal lekplats i Norra Björke. Planering 
påbörjades då med att vidareutveckla en yta som idag används som 
lekplats och bygga om den till en lekplats som, i enlighet med lekplats-
programmet, klassas som närlekplats. Denna yta har inte ordningsställts 
av Trollhättans kommun. Då kommunstyrelsens förvaltning förvaltar 
marken där den befintliga lekytan är anlagd krävs det att ett avtal upprät-
tas beträffande anläggandet och driften av lekplatsen. 
   
Eftersom planeringen av en kommunal lekplats i Norra Björke pågått 
sedan behovet uppdagades anser stadsbyggnadsförvaltningen att 
motionen bör avslås. Byggnads- och trafiknämnden har behandlat ärendet 
och beslutat enligt förvaltningens förslag.                        

Beslutsunderlag 
Motion från Lasse Henriksen (SD).  
Byggnads- och trafiknämndens beslut från den 8 december 2016, § 464.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 30 januari 
2017.                
Yrkanden 
Lasse Henriksen yrkar bifall till motionen. 
  
Monica Hanson yrkar att motionen ska anses behandlad.     
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Lasse Henriksens, dels Monica 
Hansons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica Hansons 
yrkande.    
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlas.                              

Reservation 
Lasse Henriksen och Maj-Britt Elmvik reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Lasse Henriksens yrkande.      



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-02-22 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 47 Dnr 2016/00643 009 

Beslut med anledning av motion "Vägmarkering av cykel-
bana" (-) 

Sammanfattning 
Maj-Britt Elmvik (-) har inlämnat en motion till kommunfullmäktige med 
förslag om att kommunen ska inventera vilka cykelbanor som behöver 
vägmarkering i cykelbanan och att bestämma vilka cykelbanor som ska 
markeras.   
Stadsbyggnadsförvaltningen har berett ärendet och anför följande. De 
flesta cykelvägarna i Trollhättan är kombinerade gång- och cykelbanor 
(GC-banor) där gående och cyklister samsas om utrymmet. Cykelplan 
Trollhättan 2013, antagen av kommunfullmäktige 2014-06-23, § 98, 
innehåller aktiviteten ”Befintliga sträckor i huvudnätet där trafikslagen 
blandas byggs om till separerade GC-banor där så är lämpligt och möjligt”. 
Bakgrunden till detta är de utrymmeskonflikter som motionären beskriver.  
När nya cykelvägar anläggs byggs separerade banor där gaturummet 
tillåter. Senaste exempel är Drottninggatan mellan Hörngatan och 
Nygatan. Befintliga sträckor separeras med vägmålning där bredden på 
den aktuella GC-banan är tillräcklig. De flesta av Trollhättans GC-banor är 
3 m breda. Det är en relativt god standard men ger inte plats för separata 
banor. De GC-banor som är bredare målas successivt, nya sträckor 
tillkommer årligen och befintliga sträckor underhållsmålas. Under 2016 
underhållsmålades delar av Gärdhemsvägen. Delar av Hjortmossegatan, 
Karlstorpsvägen och Kronogårdsporten nymålades med separata banor. 
Under 2017 planerar man att måla nya banor längs delar av Tunhems-
vägen, Edsborgsstigen, Östra stigen och Stallbackavägen. Då separering 
av trafikslagen genom vägmålning är ett pågående arbete anser Stads-
byggnadsförvaltningen att motionen bör anses vara behandlad.  
Byggnads- och trafiknämnden har behandlat ärendet och beslutat enligt 
förvaltningens förslag.                     
Beslutsunderlag 
Motion från Maj-Britt Elmvik (-).  
Byggnads- och trafiknämndens beslut den 8 december 2016.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 30 januari 2017.          

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
motionen anses behandlad.     
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Forts ks § 47 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad.                              
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KS § 48 Dnr 2017/00104 042 

Bokslutsrapport 2016  

Sammanfattning 
Årets resultat uppgår till 108,2 mkr, vilket är 93,5 mkr bättre än budget. 
Resultatet motsvarar 3,4 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. 
 Budgetöverskottet för 2016 om 93,5 mkr förklaras med överskott på 
oförutsett/ särskilda åtgärder +33,2 mkr, gemensamma poster (semester-
löneskuld m.m.)  +14,0 mkr, pensioner +17,2 mkr, finansnettot +7,5 mkr 
och reavinster vid försäljning + 4,7 mkr. Staden har även erhållit statsbi-
drag för ökat bostadsbyggande på 18 mkr, vilket bidrar till budgetöver-
skottet.  
Nämndernas utfall mot budget uppgår till -1,2 mkr. Kommunstyrelsen 
redovisar överskott med +13,2 mkr medan utbildningsnämnden och 
omsorgsnämnden redovisar underskott med -9,4 mkr respektive -5,4 mkr. 
Övriga nämnder redovisar mindre budgetavvikelser.  
Verksamhetens nettokostnader ökar med 4,0 % och skatteintäkter och 
utjämningsbidrag ökar med 5,2 %.  
Årets nettoinvesteringar uppgår till 134,7 mkr, vilket är 15,3 mkr lägre än 
fastställd investeringsram. Resultatnivån räcker till för att finansiera årets 
investeringar. 
Redovisad soliditet uppgår till 62,6% vilket är en ökning med 1,6 procent-
enheter från föregående bokslut. Soliditeten med hela pensionsskulden, 
inklusive den del som tas upp i ansvarsförbindelsen, ökar med 4,9 
procentenheter till 24,9 %. 
Alla fem uppsatta finansiella mål uppnås för år 2016.    
Beslutsunderlag 
Bokslutsrapport 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 31 januari 2017.          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna boksluts-
rapporten för år 2016.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bokslutsrapporten för år 2016.           
____  
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret  
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KS § 49 Dnr 2017/00153 042 

Verksamhetsredogörelse Kommunstyrelsen 2016 

Sammanfattning 
Verksamhetsredogörelse för 2016 har sammanställts för kommunstyrelsen 
som nämnd. Verksamhetsredogörelsen innefattar kommunfullmäktiges 
prioriterade mål m.m. som redovisas till kommunfullmäktige. Kommun-
styrelsen omfattar huvudområdena politisk verksamhet, Ledning, utveck-
ling och förvaltning samt avtalsbunden verksamhet. 
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget på +13,2 mkr. 
Avtalsbunden verksamhet redovisar överskott om +6,7 mkr, där NÄRF 
(+3,8 mkr) och Folkets Hus (+2 mkr) står för störst avvikelser. Politisk 
verksamhet redovisar ett överskott om +4 mkr och kontoren redovisar 
sammantaget ett överskott om +2,5 mkr.  
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på investeringsredovisningen 
med +18,2 mkr. Då flera större projekt är senarelagda önskas +21,9 mkr 
flyttas med till 2017, vilket innebär en slutredovisning om -3,7 mkr. 
Uppföljning av verksamhetsmål, nyckeltal, investeringsredovisning och 
Centrala IT-anslaget redovisas som bilagor till rapporten. Internt kontroll-
arbete redovisas som ett eget ärende till kommunstyrelsen.    
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens verksamhetsredogörelse 2017                           
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att 
 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsredogörelse 2016 för kommun-
styrelsen och dess verksamheter. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomikontoret i uppdrag att göra 
översyn av förvaltningens resultatfonder inför bokslut 2017. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att 450 tkr, del av Ledning, utveckling och 
förvaltnings sammanlagda överskott, ombudgeteras till 2017. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kontoret Produktion och service underskott 
om 1,4 mkr, regleras via kontorets resultatfond samt att det samlade 
överskottet under Ledning, utveckling och förvaltning omfördelas mellan 
enheterna så att resultatfonderna inte påverkas negativt. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att överföra investeringsmedel om 21,9 mkr till 
2017, varav 18,9 mkr är beaktat i budget för 201     
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Forts ks § 49 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsredogörelse 2016 för kommun-
styrelsen och dess verksamheter. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomikontoret i uppdrag att göra 
översyn av förvaltningens resultatfonder inför bokslut 2017. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att 450 tkr, del av Ledning, utveckling och 
förvaltnings sammanlagda överskott, ombudgeteras till 2017. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att Kontoret Produktion och service underskott 
om 1,4 mkr, regleras via kontorets resultatfond samt att det samlade 
överskottet under Ledning, utveckling och förvaltning omfördelas mellan 
enheterna så att resultatfonderna inte påverkas negativt. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att överföra investeringsmedel om 21,9 mkr till 
2017, varav 18,9 mkr är beaktat i budget för 201 
 
_____ 
Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonomen 
Kontorscheferna 
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KS § 50 Dnr 2017/00035 140 

Näringslivsfrämjande strategi 

Sammanfattning 
Ett förslag till näringslivsfrämjande strategi har tagits fram av kommunsty-
relsens förvaltning i dialog med ett flertal aktörer. Diskussion om hela eller 
delar av strategin har förts med näringslivet i de olika forum som staden 
och näringslivet har etablerat, d.v.s. Näringslivsrådet, Småföretagarrådet, 
Etableringsrådet, Upphandlingsdialogen och med företagarföreningarna. 
Därutöver kommer strategin efter beslut att förankras ytterligare i såväl 
stadens förvaltningar som hos externa aktörer. Strategin är sedan bas för 
att utarbeta årliga handlingsplaner. 
Den långsiktiga ambitionen ”På väg mot 8000 nya jobb 2030” och 
kommunfullmäktiges prioriterade mål tillsammans med nämndmålen för 
perioden 2016-2019 är underlag för förslag till strategi. Strategin har 
utformats med ett antal prioriterade utmaningar som utgångspunkt och 
definierad i fyra fokusområden som plattform för att identifiera, prioritera 
och genomföra insatser. Valet av fokusområden har bl.a. gjorts för att vara 
underlag för ett långsiktigt arbete med näringslivsutveckling även om 
förslaget är för perioden 2017-2019. 
 En attraktiv kommun med ett starkt och framgångsrikt näringsliv bidrar till 
såväl ekonomisk, social som ekologisk hållbar tillväxt. Flera områden utgör 
viktiga delar för hållbarhet, t ex jämställdhet, miljö, folkhälsa och tillgäng-
lighet. Ett näringsliv byggt på hållbar utveckling stärker de mänskliga 
rättigheterna och alla människors lika värde i kommunen. Alla delar av vad 
som gör en kommun attraktiv omfattas dock inte av denna strategi. 
Exempel på frågor som alla är av stor vikt för näringslivet men som 
omhändertas av andra styrdokument är infrastruktur, energi- och klimat, 
upphandling och bostadsförsörjningen. Denna strategi fokuserar primärt 
på de områden som mer direkt påverkar relationen mellan näringslivet och 
staden med bäring på näringslivets konkurrenskraft.            
Beslutsunderlag 
Näringslivsfrämjande strategi  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 6 februari 2017.    
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen antar "Näringslivsfrämjande 
strategi 2017-2019".    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.    
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Forts ks § 50 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar ”Näringslivsfrämjande strategi 2017-2019”.         
Protokollsanteckning 
Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Jennie Bergius, Sofia Lindholm och 
Lasse Henriksen lägger följande anteckning till protokollet:  
  
"Vi yrkar på att näringslivsstrategin ska kompletteras med en konkret 
ambition och kvantifierat måltal också för svenskt näringslivs mätning. 
Detta i syfte att på ett så brett och opartiskt sätt som möjligt utvärdera vår 
arbetsinsats mot målet om att bli Sveriges bästa näringslivsklimat." 
____ 
Beslutet skickas till 
Kontoret Tillväxt och utveckling  
 
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-02-22 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 51 Dnr 2017/00054 492 

Mål för rättvis handel och Fairtrade City 2017 - 2018  

Sammanfattning 
Trollhättans Stad diplomerades som Fairtrade City 2009. Det är en 
diplomering för kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk 
konsumtion. Arbetet med Fairtrade City leds av en styrgrupp med politiska 
representanter, representanter för offentlig verksamhet, näringsliv och 
organisationer. Inom Trollhättans Stad ökar inköpen av etiskt märkta 
produkter och 2016 var 4,6 % av inköpen via ramavtal Fairtrade-märkta. 
Som etisk märkning accepterar staden märkningarna Fairtrade, Rainforest 
Alliance och UTZ. Samtliga dessa märkningar uppfyller ILO:s kärnkonven-
tioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, men bara Fairtrade når princi-
perna för rättvis handel. De mål Trollhättan har sedan tidigare sträcker sig 
mandatperioden ut. För att få förnyad diplomering 2017 kräver den dipl-
omerande organisationen att stadens målformulering förtydligas med 
avseende på principerna för rättvis handel.    
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 12 januari 2017.          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att: 
 
Kommunstyrelsen beslutar att:  
 
1. I Trollhättans stad ska etiskt märkta produkter vara förstahandsvalet. 
  
a) Fler etiskt märkta produkter ska upphandlas inom ramavtal. 
b) Andelen inköpta varor som är etiskt producerade ska öka i Trollhättans 
stad. 
c) Inom ramavtal ska antalet produkter som både följer principerna för 
rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner öka. I följande produktgrupper 
ska både principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner om 
mänskliga rättigheter i arbetslivet uppnå nedan angivna mål.  
Bananer - 100 % 
 Kaffe- 85 % 
 Kakao - 70 % 
 Te, Sötningsmedel och kryddor - öka                        
 
2. Det ska synas och märkas att Trollhättans Stad engagerar sig för etisk 
handel genom att:  
 
a) Vid möten, representation, konferenser, event och liknande i stadens 
regi ska etiskt märkta produkter tillhandahållas. 
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 Forts ks § 51  
b) Alla som gör inköp ska beakta etiska frågeställningar. 
3. Uppföljning 
  
a) Nyckeltal för inköp av etiskt märkta produkter följs upp två gånger årli-
gen varav ena gången i samband med bokslut.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.  
 
____  
Beslutet skickas till 
Kontoret tillväxt och utveckling  
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KS § 52 Dnr 2012/00532 450 

Uppföljning av avfallsplan 2012-2020 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog i mars 2013 en Avfallsplan för Trollhättans 
kommun. Samtidigt antogs en Aktivitetsdel, en idékatalog med förslag på 
enhetsmål och aktiviteter utifrån avfallsplanens mål. Aktivitetsdelen ska 
vara ett aktivt dokument som utvärderas, uppdateras och antas på nytt 
vart fjärde år inför varje ny mandatperiod. Aktivitetsdelen är liksom 
Avfallsplanen uppbyggd utifrån EUs avfallshierarki, även kallad avfalls-
trappa, där arbetsordningen för åtgärder är följande: Minska avfallsmäng-
den, Öka återanvändningen, Öka materialåtervinningen, Energiutvinning 
och Deponering. 
Planering av miljöarbetet görs i samband med övrig verksamhetsplanering 
och budget. I aktivitetsdelen redovisas mål och aktiviteter miljömålsvis 
vilka även är kopplade till de nationella miljökvalitetsmålen Begränsad 
klimatpåverkan, Giftfri miljö och God bebyggd miljö, som är de mål som 
direkt berörs av miljöpåverkan från avfallshanteringen. I samband med att 
renhållningen gick över till Trollhättan Energi AB så uppdaterades och 
antogs Aktivitetsdelen av kommunstyrelsen i maj 2015. Trollhättan Energi 
AB har i samarbete med berörda förvaltningar i Trollhättans Stad följt upp 
Aktivitetsdelen.  
Styrelsen för Trollhättans Energi AB har noterat att uppföljningen är gjord 
och en redogörelse gällande uppföljningen av Aktivitetsdelen är genom-
förd i Ledningsgruppen för planeringsfrågor och Agenda 21.                 
Beslutsunderlag 
Uppföljning.  
 Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 31 januari 2017.         
Yrkanden 
Ordföranden yrkar kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av Avfalls-
planens Aktivitetsdel.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av Avfallsplanens Aktivitets-
del.      
____ 
Beslutet skickas till 
Kontoret Tillväxt och utveckling                  
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KS § 53 Dnr 2016/00706 041 

Budget etableringsersättning 2017 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har 2016-10-05 § 224 beslutat att kommunstyrelsens 
förvaltning ska bedriva ett övergripande och samordnande integrations-
arbete. Det innebär bl.a. att kommunstyrelsen ska fatta beslut om budget 
för etableringsersättning flyktingar fr.o.m. år 2017. Intäkterna i form av 
statsbidrag, etableringsersättning, är rörlig och beror på antalet mottagna 
nyanlända flyktingar. Dessutom har Trollhättans Stad en fond med icke 
förbrukade statsbidrag från tidigare år. Intäkterna i budgeten för år 2017 
baseras på en prognos om 400 nyanlända flyktingar under 2017, för 
nyanlända som ankom åren 2016 och 2015 inom 2-årsperioden samt 
ianspråktagande av medel ur flyktingfonden.  
I enlighet med tidigare år har arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
upprättat förslag till insatser att finansiera inom ramen för erhållen 
etableringsersättning. Budgeten för 2017 föreslås omsluta totalt kostnader 
om 33 950 tkr. Samtliga insatser faller inom de riktlinjer som anges i 
förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa 
utlänningar.       
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förslag till budget 2017 för 
insatser till målgruppen som omfattas av förordning (2010:1122).. 
Protokoll Utskottet för social hållbarhet 2017-01-25, § 5.  
Yrkanden 
Peter Eriksson yrkar att 7 miljoner skall omfördelas från arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen till Kunskapsförbundet Väst för Yrkesvux. Detta för 
att behovet av yrkesutbildning är stort med vår höga arbetslöshet samtidigt 
som det nu finns ett statsbidrag från regeringen för yrkesvux som växlar 
upp kommunens satsning. Detta är ett mycket effektivt sätt att minska 
arbetslösheten och möter upp näringslivet med kompetensförsörjning. 
 
Monica Hanson yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat 
förslag till budget 2017 för insatser till målgruppen som omfattas av 
förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Peter Erikssons, dels Monica 
Hansons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica Hansons 
yrkande.    
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till budget 2017 för 
insatser till målgruppen som omfattas av förordning om statlig ersättning 
för insatser för vissa utlänningar.     
Reservation 
Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Jennie Bergius reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Peter Erikssons yrkande. 
____ 
Beslutet skickas till 
Arbetsmarknads- och socialnämnden 
Utbildningsnämnden  
Ekonomikontoret 
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KS § 54 Dnr 2014/00575 212 

Fördjupad översiktsplan Knorren-Hjulkvarnelund (f.d. Nya 
Älvstaden) beslut om utställning 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en fördjupad översiktsplan för 
Knorren och Hjulkvarnelund. En utställningshandling för den fördjupade 
översiktsplanen har nu sammanställts och ska ställas ut i två månader. 
Utställningen innebär att förslaget remitteras enligt sändlista och annonse-
ras i lokalpressen och på Stadens hemsida. Förslaget kommer under 
utställningstiden även att ställas ut och presenteras på olika ställen i 
staden. Efter utställningen sammanställs inkomna synpunkter i en 
utställningsredogörelse. Smärre justeringar av planen kan komma att 
göras innan beslut om antagande av planen fattas av kommunfullmäktige.  
För att genomföra samrådet behöver utställningsförslaget tryckas, material 
till presentation av planförslaget produceras och tryckas samt information 
om utställningen annonseras. För detta äskas 75 000 kr.                        
Beslutsunderlag 
Utställningshandling Knorren och Hjulkvarnelund (f.d Nya Älvstaden). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 1 februari 2017.    
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utställningsförslaget "Fördjupad 
översiktsplan för Knorren och Hjulkvarnelund" daterat februari 2017, med 
tillhörande underlagshandlingar samt sändlista. Samtidigt beslutar 
kommunstyrelsen att godkänna samrådsredogörelsen för densamma. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 75 000 kr för att genomföra utställ-
ningen av den fördjupade översiktsplanen. Beloppet täcks ur kommun-
styrelsens anslag för särskilda åtgärder/tillväxt och utveckling i 2017 års 
budget.    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utställningsförslaget ”Fördjupad 
översiktsplan för Knorren och Hjulkvarnelund” daterat februari 2017, med 
tillhörande underlagshandlingar samt sändlista.  
Samtidigt beslutar kommunstyrelsen att godkänna samrådsredogörelsen 
för densamma. 
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Kommunstyrelsen beslutar att anslå 75 000 kr för att genomföra utställ-
ningen av den fördjupade översiktsplanen. Beloppet täcks ur kommun-
styrelsens anslag för särskilda åtgärder/tillväxt och utveckling i 2017 års 
budget.                            
____  
Beslutet skickas till 
Kontoret Tillväxt och utveckling  
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KS § 55 Dnr 2017/00067 291 

Lokalplanering, förskola Vällingklockan 

Sammanfattning 
En förstudie har tagits fram som behandlar förskolan Vällingklockan ur tre 
perspektiv: ombyggnad, nybyggnad med 6 avdelningar och nybyggnad 
med 8 avdelningar. Idag har Vällingklockan 6 avdelningar. Fastigheten är 
idag inte optimalt utformad för låg energianvändning och har stora brister 
både byggnads- och installationstekniskt. Fastigheten har också begyn-
nande fuktproblem. 
Befolkningsutvecklingen pekar på fortsatt ökning inom området och fram 
till 2025 förväntas ytterligare 125 barn i området jämfört med idag. 
Förstudien förordar en nybyggnation med 8 avdelningar. Tomten är rymlig 
(7 220 kvm) vilket skulle medföra en beräknad yta inomhus på ca 10 
kvm/barn och utomhus en yta om ca 35 kvm/barn. En byggnad i två plan 
föreslås. Det är troligt att alternativet innebär en detaljplaneändring för att 
möjliggöra goda förutsättningar för bl.a. parkeringsplatser och varutrans-
porter. 
Nybyggnadsalternativet med 8 avdelningar beräknas medföra en hyra på 
3,7 mkr varav driftskostnad 0,6 mkr. Idag är hyran 0,7 mkr. Denna obalans 
måste beaktas i kommande arbete med MRP/Budget. Start av verksam-
heten har beräknats till december 2019. Kostnaden för att genomföra 
lokalplanering för förskolan har beräknats till 500 tkr.           
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 2017-01-17 
Rapport – Förstudie förskolan Vällingklockan                           
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisad 
förstudie och beslutar att lokalplanering får ske.    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisad förstudie och beslutar 
att lokalplanering får ske.     
____  
Beslutet skickas till 
Lokalstrategen 
Utbildningsnämnden 
Ekonomikontoret  
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KS § 56 Dnr 2017/00068 299 

Förstudie Centralköket, delrapport 

Sammanfattning 
Centralköket i Trollhättans Stad, byggt 1968, förser kommunens grund-
skolor, gymnasieskolor och förskolor med daglig lunch. Dessutom packas 
och distribueras varor för förskolors och fritidshems mellanmål. Antalet 
producerade portioner har stigit över tid liksom andelen allergi- och 
specialkoster. Lagstiftningen inom livsmedelsområdet har skärpts i likhet 
med Arbetsmiljölagen. 
  
Centralköket har sedan flera år varit föremål för Utbildningsnämndens 
uppmärksamhet och ett antal studiebesök har gjorts för att ta del av 
förhållandena vid köket. När Centralköket rent fysiskt nådde taket för vad 
som var möjligt när det gäller antalet mottagande enheter man kan 
leverera till, och samtidigt hade stora bekymmer med arbetsrelaterad 
ohälsa, beslutade Utbildningsnämnden ge utbildningsförvaltningen i 
uppdrag att genomföra en förstudie. Den påbörjade förstudien har 
bedrivits parallellt med måltidsutredningen, en utredning som genomförts 
av extern konsult som resulterade i att måltidsproduktion inom bl.a. 
utbildningsförvaltningen fr.o.m. 1 juni 2017 utgör en del i den nya service-
förvaltningen under kommunstyrelsen.    
Beslutsunderlag 
Tjänstemannaskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning daterad 2017-
01-16 
Konsultrapport benämnd ”Förstudie Centralköket, Trollhättans Stad.         
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att Utbildningsnämnden 
har fortsatt ansvar för de åtgärder som framförs i delrapporten/förstudien 
till dess att den nya serviceförvaltningen har gått i drift.    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Utbildningsnämnden har fortsatt ansvar för 
de åtgärder som framförs i delrapporten/förstudien till dess att den nya 
serviceförvaltningen har gått i drift.                                
____ 
Beslutet skickas till 
Lokalstrategen 
Utbildningsnämnden 
Ekonomikontoret  
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KS § 57 Dnr 2017/00102 210 

Markanvisningstävling Hälltorps gård norra 

Sammanfattning 
2015 antogs detaljplan för bostäder inom Hälltorps gård norra, där 
Trollhättans Stad äger all mark. I den norra delen av området planeras för 
flerbostadshus i 2-4 vån och gruppbyggda småhus eller radhus, ca 70-100 
bostäder, samt 10 villatomter. Villatomterna kommer att säljas genom 
Stadens tomtkö under våren 2017.  
Enligt Stadens ”Riktlinjer för föravtal vid bostadsbyggnation” bör större 
bostadsområden tilldelas genom markanvisningstävling. Ett tävlingsprog-
ram har därför tagits fram för området. Tävlingen ger möjlighet för 
exploatörer att lämna in förslag till byggnation av bostäder, varav hälften 
ska upplåtas med hyresrätt. De inkomna tävlingsbidragen bedöms sedan 
utifrån ett antal bedömningskriterier och en eller flera vinnare utses som 
får teckna avtal med Staden. För att kvalificera sig i tävlingen ska man 
bland annat kunna visa att man har ekonomisk stabilitet och organisato-
riska förutsättningar att genomföra projektet. Exploatörerna ska följa 
”Strategi för ökat träbyggande” och byggnation helt i trä kommer att 
premieras i bedömningen.  
Bedömning av inkomna bidrag kommer att ske i en tjänstemannagrupp 
som förankrar resultatet i Ledningsgruppen för planeringsfrågor och 
Agenda 21 innan vinnare tillkännages.       
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 2 februari 2017.    
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till 
tävlingsprogram, 2017-02-10, för Hälltorps gård norra.    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till tävlingsprogram, 2017-
02-10, för Hälltorps gård norra.                              
____ 
Beslutet skickas till 
Kontoret Tillväxt och utveckling  
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KS § 58 Dnr 2017/00108 023 

Anställande av projektledare för Knorren-Hjulkvarnelund 

Sammanfattning 
Arbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Knorren-
Hjulkvarne- lund, som är en ny stadsdel med bostäder och arbetsplatser. 
Den fördjupade översiktsplanen förväntas antas av kommunfullmäktige 
under våren 2017. För att effektivt kunna genomföra utbyggnad och 
marknadsföring av den nya stadsdelen krävs en projektledare. I detta läge 
bedöms det som mest fördelaktigt att Staden anställer, bl.a. med hänsyn 
till att det är Staden som ska ansöka om eventuellt statsbidrag för sanering 
av markföroreningar inom den västra delen av området. 
  
Området som berörs ägs av Trollhättans Stad och Trollhättans Tomt AB. 
Mellan Staden och Trollhättans Tomt AB finns en avsiktsförklaring om 
utveckling av den västra delen av området som ägs av Trollhättans Tomt 
AB, där också den förorenade marken finns. Det fortsatta arbetet med 
utvecklingen av stadsdelen förutsätter därför ett nära samarbete mellan 
Staden och Trollhättans Tomt AB. 
  
Projektledaren avses finansieras genom intäkter från exploateringen. En 
uppgift för projektledaren blir också att fortsätta utreda formerna för 
genomförandet av exploateringen som t.ex. bildandet av ett exploate-
ringsbolag.                           
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 2 feb. 2017.             

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att projektledare för 
utveckling av Knorren-Hjulkvarnelund ska anställas och finansieras genom 
intäkter från exploateringen av området.    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att projektledare för utveckling av Knorren-Hjul-
kvarnelund ska anställas och finansieras genom intäkter från exploate-
ringen av området.                              
____ 
Beslutet skickas till 
Kontoret Tillväxt och utveckling  
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KS § 59 Dnr 2016/00776 050 

Upphandling Överby etapp 2  

Sammanfattning 
Utbyggnaden av Överby etapp 1 avslutades under 2016. PEAB har nu 
sökt och erhållit bygglov för sin första byggnad och då ska också etapp 2 
av Stadens utbyggnad av gator i området påbörjas. Produktionsavdel-
ningen inom kommunstyrelsens förvaltning har inte resurser att utföra 
etapp 2 och den har därför upphandlats externt. Anbud har nu kommit in 
och beloppsgränserna överstiger de 10 milj kr som kommunstyrelsens 
ordförande har rätt att anta anbud upp till.                       
Beslutsunderlag 
Ritning Överby, etapp 2.      
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 10 februari 2017.        

Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar anta lägsta anbud, inom 
budget, i upphandling inom Överby etapp 2.    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta lägsta anbud, inom budget, i upphandling 
inom Överby etapp 2. 
    
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.                           
 
____  
Beslutet skickas till 
Kontoret Tillväxt och utveckling 
Ekonomikontoret  
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KS § 60 Dnr 2016/00764 044 

Yttrande över betänkande En svensk flygskatt (SOU 
2016:83) / Fi2016/0405/S2 

Sammanfattning 
Finansdepartementet har remitterat Betänkande av utredning om skatt på 
flygresor / En svensk flygskatt (SOU 2016:83). 
Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en 
skatt på flygresor kan utformas. Syftet med skatten ska vara att flygets 
klimatpåverkan ska minska för att bidra till att nå miljökvalitetsmålet 
”Begränsad klimatpåverkan”. I utredningen föreslås en skatt på tre nivåer 
för varje flygbiljett; 80 kr för inrikesflyg, 280 kronor för flyg till destinationer i 
Europa och 430 kronor för destinationer utanför Europa. Förslaget 
förväntas varken ge en särskild stor minskning av utsläpp av växthusgaser 
eller någon stor påverkan på flygresorna. 
Förvaltningen anser att utredningen undervärderar omfattningen av den 
negativa effekt som en skatt på flygresor skulle innebära för Trollhättan-
Vänersborgs flygplats. Vid denna flygplats, som har stor betydelse för vårt 
näringsliv, finns mindre konkurrens vilket gör att priserna redan innan en 
skattepålaga är relativt höga. Vi vet inte om den kompensation i statligt 
stöd till regionala flygplatser som utredningen nämner, kompenserar detta.  
Om en flygskatt ändå ska införas bör intäkterna användas till att stimulera 
utvecklingen av flygbiobränsle. Ett sätt att göra det skulle kunna vara att 
ekonomiskt stötta Fly Green Fund, som är ett initiativ för att öka tillgången 
av biobränsle för flyget i Norden. Fly Green Fund är en icke-vinstdrivande 
ekonomisk förening som grundades av SkyNRG, Karlstad flygplats och 
NISA (Nordic Initiative Sustainable Aviation). Det finns även flera sam-
arbetspartners, bland andra Swedavia, SAS och KLM. Fly Green Fund 
söker lösa problemen med låg tillgång och höga priser på biobränsle för 
flyget genom att fungera som en plattform där enskilda resenärer kan köpa 
biobränsle för sin flygresa. Insamlade medel går till att köpa biobränsle till 
flyg (75 procent) och till att stötta initiativ till tillverkning av biobränsle i 
Norden (25 procent).                      
Beslutsunderlag 
Betänkande av utredning om skatt på flygresor / En svensk flygskatt (SOU 
2016:83). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 8 februari 2017. 
Yttrande till finansdepartementet, daterat den 8 februari 2017.                        
Yrkanden 
Monica Hanson yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande 
daterat den 8 februari 2017 som Trollhättans Stads yttrande. 
  



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-02-22 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

Forts ks § 60 
Peter Eriksson yrkar att sista stycket i förslag till yttrande stryks.    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Monica Hansons yrkande, dels 
Peter Erikssons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica 
Hanson yrkande.    
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande daterat den 8 februari 2017 
som Trollhättans Stads yttrande.                                   
Reservation 
Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Jennie Bergius och Sofia Lindholm 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Peter Erikssons yrkande.    
____  
Beslutet skickas till 
Finansdepartementet  
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KS § 61 Dnr 2013/00047 344 

Yttrande över ansökan om nätkoncession, 400 kV-ledning 
Skogssäter-Stenkullen 

Sammanfattning 
Svenska Kraftnät (SvK) har ansökt om nätkoncession för linjeflytt av 400 
kV-ledningen Borgvik-Kilanda vid Öresjö i Trollhättans och Lilla Edets 
kommuner. Anledningen är att det alternativ som förordas för den plane-
rade nya ledningen mellan Skogssäter och Stenkullen delvis ska byggas 
parallellt med den befintliga Borgvik-Kilanda för att minimera påverkan på 
omgivningen. För att kunna göra detta behöver ledningen flyttas på en ca 
2 km lång sträcka vid Öresjö. Länsstyrelsen ska fatta beslut om betydande 
miljöpåverkan och för att kunna göra detta efterfrågas yttrande från 
berörda kommuner Trollhättan och Lilla Edet. 
  
SvK redogör i samrådsunderlag för föreslagen flytt av ledningen och 
konsekvensbedömningar av detta. Sammantaget bedömer SvK att den 
planerade flytten av ledningen medför små konsekvenser för motstående 
intressen. Lokaliseringen av den nya ledningen mellan Skogssäter och 
Stenkullen, har gjorts eftersom det innebär minsta möjliga påverkan, 
framförallt avseende boendemiljö och landskapsbild. Små konsekvenser 
förväntas också uppstå på naturmiljö, kulturmiljö, rekreation och friluftsliv, 
naturresurser och infrastruktur.  Kontoret Tillväxt och utveckling har, i 
samråd med miljöförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, 
utarbetat ett förslag till yttrande daterat den 18 januari 2017.                
Beslutsunderlag 
Svenska Kraftnät - Samrådsunderlag november 2016 
Svenska Kraftnät – Hemställan till länsstyrelsen 2016-12-20  
Svenska Kraftnät – Samrådsredogörelse 2016-12-20 
Länsstyrelsen – Efterfrågan av yttrande 2017-01-12                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att förslaget till yttrande 
daterat den 18 januari 2017 från kontoret Tillväxt och utveckling ska 
utgöra Trollhättans Stads yttrande.    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till yttrande daterat den 18 januari 
2017 från kontoret Tillväxt och utveckling ska utgöra Trollhättans Stads 
yttrande.                                 
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Forts ks § 61 
_____ 
Beslutet skickas till 
Svenska Kraftnät  
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KS § 62 Dnr 2017/00001 102 

Val av ledamot i styrelse för Aina och Eskil Marks stiftelse 

Sammanfattning 
Enligt stadgarna för Aina och Eskil Marks stiftelse ska Trollhättans Stad 
utse en styrelse vart tredje år. Senaste valet gjordes i mars 2016, och då 
valdes Enar Olsson, Lilian Hedskog och Stig Hellström till styrelsen. Nu 
har Lilian Hedskog avlidit och styrelsen föreslår att som ny ledamot i 
styrelsen utse Lennart Olofsson, Trollhättan.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från styrelsen för Aina och Eskil Marks stiftelse från den 7 
februari 2017.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen utser Lennart Olofsson som ny ledamot i styrelsen för 
Aina och Eskil Marks stiftelse.      
 
____ 
Beslutet skickas till 
Stig Hellström  
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