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KS § 197 Dnr 2017/00024 006 

Informationer  

Sammanfattning 
Position Väst är en fortsättning på det tidigare Omställningsprojektet, som 
etablerades med anledning av SAAB:s konkurs. Position Väst är numera 
ett kontor inom Fyrbodals kommunalförbund.  
Ann Palmnäs och Erik Wallin informerar om verksamheten. Position Väst 
arbetar med att få företag att etablera sig i vårt område + kommunerna 
Essunga, Grästorp och Vara. Under 2018-2019 kommer man att arbeta 
med vad regionen har att erbjuda i form av tydliga regionala och lokala 
värdeerbjudanden. 
 
Stadsdirektören informerar om läget när det gäller flyktingmottagningen. 
 
____ 
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KS § 198 Dnr 2017/00003 002 

Anmälan av delegationsbeslut  

Sammanfattning 
Anmäles av kommunstyrelsens ordförande, stadsdirektör, ekonomichef, 
personalutskott, kontorschef, t f exploateringschef och stadsjurist med stöd 
av kommunstyrelsens delegationsordning fattade beslut.   
Kommunstyrelsens beslut 
Anmäls och läggs till handlingarna.     
 
____ 
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KS § 199 Dnr 2017/00004 002 

Meddelanden  

Sammanfattning 
Stadskansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som 
inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 oktober 
2017.   
Kommunstyrelsens  beslut 
Meddelas och läggs till handlingarna.     
 
____ 
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KS § 200 Dnr 2017/00023 006 

Ärenden till kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsens  beslut 
Paragraferna 201-208 ska behandlas i kommunfullmäktige.      
 
____  
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KS § 201 Dnr 2017/00642 642 

Ändrade taxor och avgifter för Trollhättans Stadsbibliotek  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen lämnar i skrivelse förslag till förändring av 
taxan för Trollhättans Stadsbibliotek. Biblioteket tar idag ut försenings-
avgifter när det gäller för sent återlämnade medier. I nuläget är avgiften 3 
kr per dag för vanligt lån. Biblioteket vill höja förseningsavgiften till 4 kr per 
dag för vanligt lån från och med 2018. Påminnelseavgift tas ut med 30 kr 
per utskickad påminnelse när medier inte återlämnas i tid. Biblioteket vill 
sänka den avgiften till 10 kr.  
 
Trollhättans stadsbibliotek lånar även ut övrigt material, t.ex. sagopåsar 
som innehåller sagoböcker och material som anknyter till sagorna. För-
svinner en del av materialet bör återanskaffning av materialet bekostas av 
låntagaren. Ersättningsnivån som föreslås bli till självkostnadspris är in-
skriven i tabellen ”Ersättning för skadade eller förkomna medier” i Taxor 
och avgifter för Trollhättans Stadsbibliotek  2018. 
 
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att kommun-
fullmäktige att anta förslag till förändring av taxa med förtydligandet att 
maxtaket för förseningsavgiften är 100 kronor/exemplar som står i taxe-
katalogen idag.                        
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 14 augusti 2017. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 29 augusti 2017, § 38. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 5 september 2017.                         
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
anta förslag till förändrade taxor och avgifter för Trollhättans stadsbibliotek 
att gälla från och med den 1 januari 2018.     
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.     
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till förändrade taxor och 
avgifter för Trollhättans stadsbibliotek att gälla från och med den 1 januari 
2018.                              
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KS § 202 Dnr 2017/00646 704 

Tillsynsavgift avseende detaljhandel med elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare (e-cigaretter) 

Sammanfattning 
Den 1 juli 2017 trädde en ny lag om elektroniska cigaretter och påfyll-
ningsbehållare i kraft. Näringsidkare blev då skyldiga att anmäla till kom-
munen att de avser bedriva försäljning av dessa produkter och kommunen 
blev också ansvarig för den omedelbara tillsynen över försäljningen. 
Kommunen har enligt gällande lagstiftning möjlighet att ta ut en avgift för 
sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning med elektro-
niska cigaretter eller påfyllningsbehållare. Arbetsmarknads- och social-
nämnden föreslår att en sådan avgift ska införas i nuvarande taxemodell 
avseende tillsynsavgifter för tobak, folköl och receptfria läkemedel, enligt 
följande: 
”Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med 
någon av produkttyperna tobak, folköl, receptfria läkemedel samt elektro-
niska cigaretter och påfyllningsbehållare. Årsavgiften betalas i förskott och 
avser innevarande kalenderår. Om det finns särskilda skäl, får Arbets-
marknads- och socialnämnden i det enskilda fallet, med hänsyn till verk-
samhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter, sätta 
ned eller efterskänka avgiften.”  
 
Årsavgift uttas enligt nedanstående:   
Försäljning av en produkttyp  2 500 kr/år 
Försäljning av två produkttyper  3 500 kr/år  
Försäljning av tre produkttyper  4 500 kr/år 
Försäljning av fyra produkttyper  5 500 kr/år 
 
Arbetsmarknads- och socialnämnden har beslutat enligt förvaltningens 
förslag. Avgiftsförändringen föreslås gälla från och med beslutsdatum.                           
Beslutsunderlag 
Skrivelse från arbetsmarknads- och socialförvaltningen från den 20 juli 
2017. 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut den 31 augusti 2017, § 153.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
anta förslag till tillsynsavgift avseende detaljhandel med elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare     
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.        
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Forts ks § 202 
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till tillsynsavgift avseende 
detaljhandel med elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.                              
Avstår 
Dan Möllengård avstår från att delta i beslutet.   
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KS § 203 Dnr 2017/00157 042 

Delårsbokslut augusti 2017  

Sammanfattning 
Ekonomikontoret har tagit fram ett delårsbokslut per den 31 augusti. 
Resultatet per augusti är 36 mkr, vilket är 6 mkr högre än motsvarande 
period föregående år, exkluderat jämförelsestörande poster. Nettoinveste-
ringarna till och med augusti uppgår till 47 mkr, vilket är 42 mkr lägre än 
samma tid föregående år. Årets resultat beräknas till 21 mkr, vilket är 17 
mkr bättre än budget. Resultatet motsvarar 0,7 % av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag.   
 
Budgetöverskottet för 2017 på +17 mkr förklaras med överskott på skat-
teintäkter och utjämningsbidrag + 12 mkr, finansnetto + 6 mkr, realisa-
tionsvinster + 8 mkr, särskilda åtgärder +10 mkr, gemensamma poster + 6 
mkr och avskrivningar -1 mkr.      
 
Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budgeten på -24 mkr mot-
svarande en avvikelse på 0,7 %. Nämnderna har 47 prioriterade mål från 
kommunfullmäktige. Totalt bedömer nämnderna att 18 (38 %) nås hel, 27 
(58 %) delvis och 2 (4 %) nås inte alls vid årets slut.         
Beslutsunderlag 
Delårsrapport augusti 2017. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 20 september 2017.                   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig godkänna kommunstyrel-
sens och nämndernas rapporter och att fullmäktige understryker att ramar 
och anslag enligt fastställd budget gäller och att verksamheten ska anpas-
sas till dessa. 
Kommunstyrelsen anpassar målgruppskompensationen för Utbildnings-
nämnden med 2,1 mkr på grund av fler barn i förskola och fritidshem samt 
färre elever i grundskolan. Finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag 
för oförutsett/särskilda åtgärder – målgruppsökningar. 
Kommunstyrelsen godkänner omdisponering med 3,5 mkr avseende fri-
tidshemsverksamheten, från ramen grundskola till ramen förskola. 
Kommunstyrelsen hänskjuter Kultur- och fritidsnämndens begäran om att 
omdisponera 0,5 mkr av kulturavdelningens överskott på investeringsan-
slag från 2017 till 2018 till kommande arbete med MRP/Budget 2018.     
Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med prövning av tilläggsanslag för 
Arbetsmarknads- och socialnämnden. 
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forts ks § 203 
Kommunstyrelsen överlämnar Arbetsmarknads- och socialnämndens 
begäran om tilläggsanslag avseende försörjningsstöd för nyanlända och 
instegsjobb för beredning till utskottet för social hållbarhet. 
Kommunstyrelsen avslår Omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag 
med 450 tkr för ofinansierad hyra för Tor 2.                 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.      
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anpassar målgruppskompensationen för Utbildnings-
nämnden med 2,1 mkr på grund av fler barn i förskola och fritidshem samt 
färre elever i grundskolan. Finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag 
för oförutsett/särskilda åtgärder – målgruppsökningar. 
Kommunstyrelsen godkänner omdisponering med 3,5 mkr avseende fri-
tidshemsverksamheten, från ramen grundskola till ramen förskola. 
Kommunstyrelsen hänskjuter Kultur- och fritidsnämndens begäran om att 
omdisponera 0,5 mkr av kulturavdelningens överskott på investeringsan-
slag från 2017 till 2018 till kommande arbete med MRP/Budget 2018.     
Kommunstyrelsen beslutar att avvakta med prövning av tilläggsanslag för 
Arbetsmarknads- och socialnämnden. 
Kommunstyrelsen överlämnar Arbetsmarknads- och socialnämndens 
begäran om tilläggsanslag avseende försörjningsstöd för nyanlända och 
instegsjobb för beredning till utskottet för social hållbarhet. 
Kommunstyrelsen avslår Omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag 
med 450 tkr för ofinansierad hyra för Tor 2.                 
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktig godkänner kommunstyrelsens och nämndernas rappor-
ter. Fullmäktige understryker att ramar och anslag enligt fastställd budget 
gäller och att verksamheten ska anpassas till dessa. 
                            
____  
Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Arbetsmarknads- och socialnämnden 
Omsorgsnämnden 
Utskott för social hållbarhet 
Ekonomikontoret  
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KS § 204 Dnr 2015/00505 050 

Marköverlåtelseavtal Torsred 3:1 

Sammanfattning 
Det aktuella området är en del av Strömslundsparken och är beläget 
utmed von Döbelns väg. Genom ny detaljplan möjliggörs fem nya parhus 
med totalt tio bostäder. Detaljplanen har antagits av Byggnads- och 
trafiknämnden den 31 augusti 2017.  
 
Exploatören, Torsred Ekonomisk förening c/o Brunbergs fastigheter AB, 
har låtit utföra detaljplanearbete, naturinventering, dagvattenutredning 
samt geoteknisk undersökning. 
Förslag till marköverlåtelseavtal reglerar en geoteknisk åtgärd som 
behöver göras vid gränsen mellan kvarteret och allmän plats natur samt 
åtgärder för dagvattnets avledning. Dessutom regleras 
anläggningsarbeten med trottoar, byggande av dagvattenledning genom 
kvarteret samt bortschaktning av växtdelar och rotsystem från Jätteslide. 
 
Ersättningen för marken har beräknats genom att 1560 kvm BTA 
multiplicerats med 1500 tkr /kvm BTA, vilket blir 2 340 tkr. Därutöver ska 
exploatören ersätta staden för visst framtida gatuarbete med 30 tkr. 
Stadens utgifter för schaktning samt oförutsedda kostnader bedöms bli 
högst 500 tkr    
Beslutsunderlag 
Marköverlåtelseavtal .  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 11 september 2017.                         
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna marköverlåtelseavtalet med Torsred Ekonomisk förening c/o 
Brunbergs fastigheter AB gällande ett område av fastigheten Torsred 3:1 
och att fastställa priset till 2 370 tkr     
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.     
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna marköverlåtelseavtalet med 
Torsred Ekonomisk förening c/o Brunbergs fastigheter AB gällande ett 
område av fastigheten Torsred 3:1 och att fastställa priset till 2 370 tkr.             
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KS § 205 Dnr 2016/00696 009 

Beslut med anledning av motion "Politikerpraktik (L) 

Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) har inkommit med en motion avseende politi-
kerpraktik. I motionen föreslås att kommunfullmäktige ger i uppdrag att 
utarbeta en praktikmodell där varje ordinarie förtroendevald i nämnd/KS 
/KF kallas att praktisera tre kalenderdagar per år och att kommunfull-
mäktige därefter får ta ställning till införande av föreslagen praktikmodell. 
 
Av ”Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Trollhät-
tans kommun” framgår att möjlighet till praktiktjänstgöring redan finns i 
dagsläget: Enligt § 2 Praktikanttjänstgöring har: ”Förtroendevald efter be-
slut av vederbörande nämnd eller styrelse rätt att, såsom utbildning i för-
troendeuppdraget, under kortare tid följa verksamheten som respektive 
nämnd eller styrelse har det politiska verksamhetsansvaret för”.  
 
Personalutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger 
kommunstyrelsens personalutskott i uppdrag att besluta om en tolknings-
föreskrift som innebär att även ledamöter i kommunfullmäktige som inte 
har uppdrag i annan nämnd eller styrelse ska omfattas av arvodesregle-
mentets reglering av praktiktjänstgöring och att motionen därmed anses 
behandlad.                           
Beslutsunderlag 
Motion från Rita Paulsson Svensson (L). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, daterat den 6 september 
2017. 
Personalutskottets beslut den 19 september 2017, § 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, daterat den 20 september 
2017.                    
Yrkanden 
Dan Möllengård yrkar att motionen avslås. 
Monica Hanson yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
anse motionen behandlad samt att kommunstyrelsen beslutar att ge 
personalutskottet i uppdrag att besluta om en tolkningsföreskrift som 
innebär att även ledamöter i kommunfullmäktige som inte har uppdrag i 
annan nämnd eller styrelse omfattas av arvodesreglementets reglering av 
praktiktjänstgöring.      
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Forts ks § 205 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Dan Möllengårds, dels Monica 
Hansons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica Hansons 
yrkande.     
Kommunstyrelsens beslut   
Kommunstyrelsen beslutar att ge personalutskottet i uppdrag att besluta 
om en tolkningsföreskrift som innebär att även ledamöter i 
kommunfullmäktige som inte har uppdrag i annan nämnd eller styrelse 
omfattas av arvodesreglementets reglering av praktiktjänstgöring.     
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen behandlad.                         
Reservation 
Dan Möllengård reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande.   
 
____ 
Beslutet skickas till 
Personalutskottet  
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KS § 206 Dnr 2017/00033 009 

Uppföljning av bifallna motioner 2017 

Sammanfattning 
Föreligger uppföljning av motioner som bifallits under den senaste tvåårs-
perioden     
Beslutsunderlag 
Uppföljning motioner oktober 2017.      
Kommunstyrelsens beslut 
Uppföljningen överlämnas till kommunfullmäktige.       
 
____ 
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-04 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 207 Dnr 2017/00034 009 

Redovisning av inkomna ej behandlade motioner 2017 

Sammanfattning 
En redovisning har tagits fram av motioner som inkommit, men ännu ej 
behandlats.     
Beslutsunderlag 
Redovisning motioner, oktober 2017.     
Kommunstyrelsens beslut 
Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige.       
       
____ 
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-04 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 208 Dnr 145649  

Sammanträdesplan kommunfullmäktige 2018  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige sammanträder måndagar kl 17.30 den 
5 februari, 5 mars, 3 april (tisdag), 23 april, 21 maj, 25 juni, 17 september, 
15 oktober (konstituerande möte), 22 oktober, 5 november (kl 15.00) 26 
november och 17 december.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdesplan för 2018.        
 
____ 
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-04 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 209 Dnr 2017/00613 006 

Tidplan för kommunstyrelsens sammanträden, bokslut, 
uppföljning och budget 2018 

Sammanfattning  
Föreligger förslag till tidplan för bokslut, uppföljning och budget samt för-
slag till tidplan för kommunstyrelsens sammanträden under år 2018. 
Kommunstyrelsen sammanträder onsdagar kl 8.30 den 
24 januari, 21 februari, 21 mars, 11 april, 9 maj, 13 juni, 5 september, 3 
oktober, 24 oktober, 14 november och 5 december.  
Kommunstyrelsens beslut  
 Kommunstyrelsen godkänner tidplan för bokslut, uppföljning och budget 
samt förslag till tidplan för kommunstyrelsens sammanträden under år 
2018.        
 
____  
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomikontoret  
 
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-04 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 210 Dnr 2017/00156 042 

Delårsbokslut augusti kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat en delårsrapport till och med 
augusti månad 2017. Ekonomiskt utfall för perioden samt prognos av 
utfallet vid årets slut, uppföljning av kommunfullmäktiges prioriterade mål, 
nämndens verksamhetsmål, nyckeltal, personalstatistik samt 
investeringsredovisning ingår i rapporten. 
För driftbudgeten beräknas ett överskott om sammantaget +10,0 mkr. 
Avtalsbunden verksamhet räknar med överskott, +13,7 mkr. Ledning, 
utveckling, förvaltning och politisk verksamhet räknar med underskott -3,1 
mkr respektive -0,55 mkr. 
Den totala investeringsvolymen, inklusive centrala IT-anslaget, beräknas 
uppgå till 46,2 mkr av budgeterade 60,4 mkr. Den prognostiserade 
avvikelsen är således 15,2 mkr före ombudgetering och omdisponering. 
De investeringar som utgår, Götasalen fasad fönster och Stadskällaren 
(ligger under Div inventarier ej IT KS, 100 tkr), önskas omdisponeras inom 
förvaltningen.                      
Av kommunfullmäktiges tre prioriterade mål beräknas samtliga mål bli 
delvis uppfyllda (gul).      
Beslutsunderlag 
Delårsrapport kommunstyrelsen augusti 2017. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 15 september 2017.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att  
kommunstyrelsen godkänner delårsrapport som omfattar verksamhet till 
och med augusti 2017  
kommunstyrelsen godkänner att investeringsanslag för Götasalen fasad 
fönster omdisponeras till Rysskranen, 309 tkr, och Industrijärnväg, 268 tkr  
kommunstyrelsen godkänner att investeringsanslag för Stadskällaren (del 
av Div. investeringar ej IT KS), 100 tkr omdisponeras till Industrijärnväg.       
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.     



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-04 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

Forts ks § 210 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport som omfattar verksamhet till 
och med augusti 2017.  
Kommunstyrelsen godkänner att investeringsanslag för Götasalen fasad 
fönster omdisponeras till Rysskranen, 309 tkr, och Industrijärnväg, 268 tkr. 
Kommunstyrelsen godkänner att investeringsanslag för Stadskällaren (del 
av Div. investeringar ej IT KS), 100 tkr omdisponeras till Industrijärnväg.                               
 
____  
Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonomen  
 
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-04 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 211 Dnr 2017/00523 720 

Mottagande av gåva till Omsorgsnämnden 

Sammanfattning 
Anhöriga till brukare önskar överlämna en gåva på 50 000 kr till 
Trollhättans stad, Omsorgsnämnden, som tack för god omvårdnad av sin 
son. Medlen ska av Omsorgsnämnden användas till kompetensutveckling 
av personliga assistenter inom Resursenheten. Givaren önskar vara 
anonym. 
 
Enligt de bestämmelser som finns i Trollhättans Stad om mottagande av 
gåvor ska en gåva ligga inom nämndens verksamhetsområde med belopp 
på högst ett basbelopp (44 800 kr). Gåvor över ett basbelopp beslutas av 
kommunstyrelsen.  
 
Omsorgsnämnden har för sin del beslutat att tillstyrka gåvan och 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.                         
Beslutsunderlag 
Skrivelse från anhörig. 
Omsorgsnämndens beslut den 23 augusti 2017, § 58.     
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 11 september 2017.                      
Yrkanden 
Ordföranden  yrkar att kommunstyrelsen beslutar godkänna att 
Omsorgsnämnden tar emot gåvan.      
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.       
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna att Omsorgsnämnden tar emot 
gåvan.    
 
____   
 
Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden 
Ekonomikontoret  
 
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-04 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 212 Dnr 2009/00064 341 

Utställning för information om förslag till vattenskydds-
område, Göta Älv inklusive Vänersborgsviken 

Sammanfattning 
Mer än 700 000 människor är beroende av dricksvatten från Göta älv och 
Vänersborgsviken. För att skydda dricksvattnet har kommunerna längs 
älven, Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg 
gemensamt arbetat fram ett förslag till vattenskyddsområde. Förslaget till 
vattenskyddsföreskrifter omfattar dels ett geografiskt område samt ett 
antal paragrafer som reglerar särskilt riskfyllda aktiviteter. 
 
Det är länsstyrelsen som fastställer vattenskyddsområden. Som ett första 
led i fastställandet bör kommunerna informera om det förslag som tagits 
fram och det är detta moment som är aktuellt nu. Det föreliggande 
förslaget är således inte det slutgiltiga förslaget. Det skall betonas att även 
om kommunen nu beslutar att gå ut på information betyder inte att 
kommunen i nuläget ställt sig helt bakom alla delar. Efter informationen 
(utställningen) ska varje kommun besluta att överlämna förslaget till 
länsstyrelsen.                           
Beslutsunderlag 
Karta över området 
Förslag till skyddsföreskrifter  för Göta Älv och Vänersborgsviken, 2017-
09-04 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, daterat den 19 
september 2017.                         
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna att 
informera allmänheten och berörda för att få in synpunkter på föreliggande 
förslag till vattenskyddsområde för Göta Älv och Vänersborgsviken.     
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.      
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att informera allmänheten och 
berörda för att få in synpunkter på föreliggande förslag till 
vattenskyddsområde för Göta Älv och Vänersborgsviken.                              
____ 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
Tillväxt och utveckling     



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-04 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 213 Dnr 2017/00580 000 

Yttrande över delbetänkande Nästa steg? Förslag för en 
stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 

Sammanfattning 
Trollhättans Stad har beretts möjlighet att lämna synpunkter på delbetän-
kandet SOU 2017:60 Nästa steg? – Ett förslag för en stärkt minoritetspoli-
tik. Remissen har beretts på kommunstyrelsens förvaltning, kontoret Till-
växt och utveckling.                         
Trollhättans Stad välkomnar regeringens initiativ att utreda och göra en 
analys av minoritetspolitiken. I betänkandet konstateras att det finns en 
utbredd okunskap om de nationella minoriteterna och deras språk i sam-
hället i stort. Man konstaterar också att det är viktigt att få in minoritetslag-
stiftningen i övriga politikområden och inte vara något som ligger bredvid 
och lever sitt eget liv. Delbetänkandet föreslår flera åtgärder i rätt riktning. 
Ett förslag till yttrande har tagits fram med synpunkter och reflektioner på 
några av förslagen.    
Beslutsunderlag 
SOU 2017:60 Nästa steg? – Ett förslag för en stärkt minoritetspolitik 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 20 september 2017. 
Yttrande till kulturdepartementet, daterat 20 september 2017.                           
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande 
daterat den 19 september 2017 till kulturdepartementet.       
Beslutsgång 
 Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.     
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande daterat den 19 
september 2017 till kulturdepartementet                              
 
____  
Beslutet skickas till 
Kulturdepartementet  
 
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-04 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 214 Dnr 2017/00672 041 

Yttrande över verksamhetsplan och budget 2018, Fyrbo-
dals kommunalförbund 

Sammanfattning 
Fyrbodals kommunalförbund har översänt verksamhetsplan och budget för 
2018 för yttrande. Verksamhetsplanen har omarbetats jämfört med tidigare 
år, förbundet har arbetat med att förtydliga övergripande mål, formulera 
strategier och ha mätetal som kan följas upp och återrapporteras till kom- 
munerna.  Kommunalförbundet har också ambitionen att förtydliga sin roll 
kopplat till målen så att det blir tydligt vilka frågor förbundet arbetar med.   
Planen innehåller inga aktiviteter utan avsikten är att dessa ska tas fram i 
en särskild plan av respektive beredning. Aktiviteterna är arbetssättet som 
ska bidra till att målen uppfylls.  
Förslag till budget och verksamhetsplan skickades ut till kommunerna först 
i v.37, tiden för yttrande sträcker sig fram till den 16 oktober. Då 
remissunderlaget kom in sent behöver förvaltningen hela remisstiden för 
att kunna formulera ett förslag till yttrande. Föreslås därför att 
kommunstyrelsens ordförande, i samråd med presidiet, får delegation att 
besluta att anta ett yttrande.                           
Beslutsunderlag 
Fyrbodals kommunalförbund -verksamhetsplan och budget för 2018. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 20 september 2017.                      
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen uppdrar åt ordföranden att, i 
samråd med presidiet, anta yttrande över verksamhetsplan och budget 
2018 för Fyrbodals kommunalförbund.      
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.     
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt ordföranden att, i samråd med presidiet, anta 
yttrande över verksamhetsplan och budget 2018 för Fyrbodals 
kommunalförbund.                              
Avstår 
Dan Möllengård avstår från att delta i beslutet.   
 
____  



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-04 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 215 Dnr 2017/00546 007 

Svar på revisionsrapport om staden som finskt förvalt-
ningsområde 

Sammanfattning 
PwC har på revisorernas uppdrag genomfört en granskning av 
Trollhättans Stad som finskt förvaltningsområde. Den sammanfattande 
bedömningen är att kommunstyrelsen och stadens nämnder säkerställer 
att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig 
intern kontroll. Utifrån erfarenheterna i granskningen har ett antal 
rekommendationer lämnats. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram 
ett förslag till yttrande till revisionen med svar på dessa 
rekommendationer.                           
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport ”Trollhättans Stad som finskt förvaltningsområde”. 
Skrivelse från revisorerna daterad den 14 juni 2017. 
Yttrande från omsorgsförvaltningen/kommunstyrelsens förvaltning daterat 
den 19 september. 
Beslut från Omsorgsnämnden den 20 september 2017, § 66.                         
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen överlämnar yttrande från 
kommunstyrelsens förvaltning och omsorgsförvaltningen, daterat den 13 
september 2017, som svar till revisionen. Respektive nämnd uppmanas att 
fortsätta utveckla verksamheterna utifrån de lämnade 
rekommendationerna.     
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.      
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar yttrande från kommunstyrelsens förvaltning 
och omsorgsförvaltningen, daterat den 19 september 2017, som svar till 
revisionen.  
 
Respektive nämnd uppmanas att fortsätta utveckla verksamheterna utifrån 
de lämnade rekommendationerna.                        
 
____  
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen  
Tillväxt och utveckling 

 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-04 
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KS § 216 Dnr 2017/00650 023 

Tillsättande av chef för Trollhättans säkerhetsskydd  

Sammanfattning 
Enligt 6 § i säkerhetsskyddsförordningen som anger bestämmelser till 
säkerhetsskyddslagen (1996:627) ska det hos myndigheter och andra som 
förordningen gäller för, om det inte är uppenbart obehövligt, finnas en 
säkerhetsskyddschef som utövar kontroll över säkerhetsskyddet.  
Vidare står det angivet i förordningen att vid myndigheter skall 
säkerhetsskyddschefen vara direkt underställd myndighetens chef. Det 
skall finnas en ersättare för säkerhetsskyddschefen. Om det behövs skall 
det vidare finnas en biträdande säkerhetsskyddschef. 
 
Förvaltningen bedömer att Kristina Hedman, chef för skydd och säkerhet, 
besitter den kompetens och lämplighet som förordas för uppdraget som 
säkerhetsskyddschef. Som ersättare åt säkerhetsskyddschefen förordas  
Mats Dahlbom, stadsjurist. Trollhättans stad är avdelningen för skydd och 
säkerhet och dess chef inte direkt underställd stadsdirektören.                          
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 19 september 2017.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att utse, Kristina 
Hedman, chef för avdelningen skydd och säkerhet, till 
Säkerhetsskyddsschef samt utse Mats Dahlbom, stadsjurist som ersättare 
åt Säkerhetsskyddschefen. Vidare att säkerhetsskyddschefen och dess 
ersättare ska vara direkt underställd stadsdirektören i frågor som rör 
säkerhetsskyddet enligt säkerhetsskyddslagen.          
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.      
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse, Kristina Hedman, chef för avdelningen 
skydd och säkerhet, till Säkerhetsskyddsschef samt utse Mats Dahlbom, 
stadsjurist som ersättare åt Säkerhetsskyddschefen.  
 
Säkerhetsskyddschefen och dess ersättare är direkt underställd stads- 
direktören i frågor som rör säkerhetsskyddet enligt säkerhetsskyddslagen.                          
____  
Beslutet skickas till 
Skydd och säkerhet 
Stadsjuristen 
Samtliga nämnder      



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-10-04 
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KS § 217 Dnr 2017/00001 102 

Valärenden 

Sammanfattning 
Efter Maria Nilsson (KD) ska utses en ledamot i Trollhättan Vänersborgs 
ideella turistförening samt Handikapprådet. 
 
Efter Stefan Nilsson (KD) ska utses ombudsersättare till Göta Älvs 
vattenvårdsförbund och till Norra Älvsborgs fiskevårdsförbund.    
Kommunstyrelsens  beslut 
Bedros Cicek (KD) utses till  
ledamot i Trollhättan Vänersborgs ideella turistförening samt  
ledamot i Handikapprådet. 
 
Göran Fredriksson (KD) utses till ombudsersättare i Göta Älvs 
vattenvårdsförbund och i Norra Älvsborgs fiskevårdsförbund 
       
____  
Beslutet skickas till 
Bedros Cicek 
Göran Fredriksson 
Thn Vbg ideella turistförening 
Handikapprådet 
Göta Älvs vattenvårdsförbund 
Norra Älvsborgs fiskevårdsförbund  
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