
KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGLISTA 

Sida 

1(4) 

Datum 

2018-06-18 

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 25 juni 2018 kl. 
17:30 i Sessionssalen 

Olov Säfström 
ordförande 

Ulla Andersson 
kommunsekreterare 

Vid förhinder meddela Camilla Zetterström, tel 49 79 45 

Ärende 

1. Meddelande från länsstyrelsen / Val
Dnr 2018/00001

Länsstyrelsen meddelar att till ny ledamot i kommunfullmäktige
efter Erica Parkås (S) har utsetts Stenåke Kjell (S) och till ny
ersättare efter Stenåke Kjell har utsetts Jan-Ove Berntson (S).

2. Inkomna motioner

Dnr 2018/00398

Jennie Bergius (M) – ”Utred möjlighet till utbetalning av försörj-
ningsstöd efter motprestation enligt ”Växjömodellen”.

Dnr 2018/00399

Jennie Bergius (M) – ”Utred möjlighet att ge ut gröna obliga-
tioner i Trollhättan”

3. Rapport till kommunfullmäktige över bifallna, ej verk-
ställda biståndsbeslut 2018
Dnr 2018/00033

Förslag till beslut
Omsorgsnämndens beslut den 23 maj 2018, § 53. Rapport till
kommunfullmäktige om ej verkställda beslut enligt socialtjänst-
lagen samt lagen om stöd och service till funktionshindrade.



Trollhättans Stad 
Datum 

2018-06-11 
Sida 

2(4) 

Ärende 

4. Budgetrapport april
Dnr 2018/00279

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens och
nämndernas rapporter och understryker att ramar och anslag
enligt fastställd budget gäller och att verksamheten ska
anpassas till dessa.

5. Fyrbodals kommunalförbund - Årsredovisning 2017
Dnr 2018/00363

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning
2017 för Fyrbodals kommunalförbund.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen
ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

6. Tolkförmedling Väst - Årsredovisning 2017
Dnr 2018/00365

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning
2017 för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direk-
tionen samt för de enskilda ledamöterna för 2017 års verk-
samhet.

7. Ändring av reglemente för Miljönämnden
Dnr 2018/00342

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ändrat reglemente för
miljönämnden.

8. Energiplan 2018
Dnr 2017/00779

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad samråds-
redogörelse daterad den 21 maj 2018, samt anta förslaget till
Energiplan 2018.



Trollhättans Stad 
Datum 

2018-06-11 
Sida 

3(4) 

Ärende 

9. Reglering av tomträttsavgäld, övriga fastigheter
Dnr 2018/00362

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att, för aktuella tomträttsfastig-
heter, med tillämpning av avgäldsräntan 3 % av gällande
marktaxeringsvärde, med berörda tomträttshavare söka träffa
överenskommelse om reglering av tomträttsavgälden för den
kommande avgäldsperioden på tio år samt att vid önskemål
om friköp fastställa köpeskillingen till marktaxeringsvärdet för
innevarande år.

10. Byggstart förskola Vällingklockan
Dnr 2017/00067

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart för för-
skolan Vällingklockan samt att den utökade hyran får beaktas i
budgetarbetet för år 2020.

11. Byggstart Psykiatriboende kvarteret Galaxen - Älvdalen/
Björndalen
Dnr 2016/00411

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart för 10
lägenheter för psykiskt funktionsnedsatta i kvarteret Älvdalen.

12. Projektering och upphandling, lokaler för grundskoleverk-
samhet i centrum / Magnus Åbergsgymnasiet
Dnr 2018/00057

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige medger att beslut om byggstart kan fattas
av lokalstyrgruppen förutsatt att inkomna anbud rimmar med
beslutad budget.

13. Projektering och upphandling, byggnader Folkets Park
Dnr 2018/00092

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling
genomförs.



Trollhättans Stad 
Datum 

2018-06-11 
Sida 

4(4) 

Ärende 

14. Projektering och upphandling, tillbyggnad av grupp-
boende inom LSS
Dnr 2018/00226

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna lokalplaneringen 
avseende tillbyggnad av gruppboende inom LSS samt besluta 
om att projektering och upphandling genomförs. 

15. Förlängning av markanvisningsavtal Hälltorps gård norra
Dnr 2017/00102

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medge för-
längning av genomförandeavtalet med OBOS Projektutveck-
ling AB t.o.m. den 31 december 2018 och en förlängning av 
samtliga tidsangivelser i avtalet i motsvarande mån. 

16. Svar på interpellation till KS ordförande "Får gymnasie-
eleverna i Trollhättans kommun den undervisning de har
rätt till?" (L)
Dnr 2018/00385

17. Svar på fråga till ON ordförande "Minskat behov av om-
sorg (-)
Dnr 2018/00377

18. Svar på fråga till KS ordf "Demokratiskandalen på
Kronan!" (-)
Dnr 2018/00412

19. Fråga till ON ordf ”Hälsoschema”
Dnr 2018/00428



Trollhättan 2018-05-21 

Motion  

Till Kommunfullmäktige 

Utred möjlighet att ge ut gröna obligationer i Trollhättan 

Bakgrund 

En grön obligation är en obligation där kapitalet är öronmärkt till miljöprojekt. Det finns olika former 

av gröna obligationer, med avseende på hur pengarna används, hur obligationen är granskad, typ av 

säkerhet och kupongens utformning. De flesta obligationer har samma kreditbetyg som övriga 

skuldinstrument som utgivaren har gett ut. Marknaden för gröna obligationer är fortfarande relativt 

ung, men har på drygt 10 år växt från ingenting till att omfatta drygt 300 mdr kronor i Europa. 

Regeringen gav i december en utredare uppdraget att utreda hur gröna obligationer skulle kunna 

främjas i Sverige. I utredarens rapport fastställs att gröna obligationer inom olika branscher är ett 

viktigt verktyg för att på ett positiv sätt bidra till en grön omställning med lägre klimatpåverkan såväl 

lokalt som globalt. 

I juni 2017 gav Göteborg stad ut sin femte obligation. De gröna obligationerna är ett ekonomiskt 

styrmedel som Göteborg som första stad i världen har arbetat med sedan 2013. Och det finns ett 

stort intresse bland investerare att veta att pengarna används för att utveckla gröna städer. Från 

2013 till 2016 ökade marknaden från 13 miljarder till 90 miljarder kronor. 

Göteborgs Stad har satt upp ett ramverk för vilka projekt som får tillgång till pengarna från gröna 

obligationer. Några av de projekt som har finansierats av gröna obligationer i Göteborg är ultrafilter i 

Lackarebäcks vattenreningsverk, park- och naturförvaltningens trädplantering, Göteborg Energis 

Celsiusprojekt, stadens elbilar och lokalförvaltningens projekt inom hållbart byggande. 

Nuläge 

Precis som Göteborg stad använt de gröna obligationerna för att nå nya smarta klimatlösningar och 

utveckla staden och det lokala näringslivet, föreslår vi moderater att ”miljöstöden” Trollhättan, nu 

lyfter ambition och blick, och också inför gröna obligationer i syfte att upprätthålla och utveckla 

stadens miljöprofil och näringsliv. 

Yrkande 

Vi moderater yrkar att: 

 Trollhättans stad utreder möjligheten att implementera gröna obligationer genom att helt

eller delvis kopiera det arbete som Göteborg stad framgångsrikt genomfört.

Nya moderaterna i Trollhättan genom 

Jennie Bergius Eriksson (m) 



Trollhättan 2018-05-21

Motion 

Till Kommunfullmäktige 

Utred möjlighet till utbetalning av försörjningsstöd efter motprestation 

-enligt ”Växjömodellen”

Bakgrund 

För att den svenska modellen ska hålla samman är det en förutsättning att den som kan arbeta också 

gör det.  Nyligen utsågs Trollhättan till en utav Sveriges mest segregerade städer. Andelen 

egenförsörjning bland nyanlända är rekordlågt i Trollhättan. Ett utanförskap som innebär omfattande 

kostnader för Trollhättan stad, men också för den enskilda individen som utan en första fot in på 

arbetsmarknaden riskerar att bli varaktigt fast i ett försörjningsstöd. 

Nuläge 

År 2017, utbetalades i Trollhättan försörjningsstöd motsvarande drygt 85msek. En kostnad som 

genom målmedvetet och preventivt arbete i Växjö kommun minskat avsevärt, efter det att man 

infört krav på motprestation vid utbetalning av försörjningsstöd 

Den så kallade ”Växjömodellen” innebär att en individ, med stöd från kommunen 

genomgår ett matchningsprogram mot lokal arbetsmarknad som krav för att 

kommunalt försörjningsstöd utbetalas. På detta sätt har individen getts en relevant 

praktisk arbetslivserfarenhet och/eller utbildning, som inneburit att fler kommit i 

arbete och nått en försörjning av egen kraft. För Växjö kommun har detta arbete 

inneburit både minskade kostnader för försörjningsstöd men också ett starkare 

skatteunderlag i kommunen.  

Yrkande 

Vi moderater yrkar att: 

 Trollhättans stad utreder möjligheten att implementera det arbetssätt och krav på

motprestation för utbetalning av försörjningsstöd, som Växjö framgångsrikt infört.

Nya moderaterna i Trollhättan genom 

Jennie Bergius Eriksson (m) 







� rrollhl!itti:Dns Stad
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanlrädesdatum 

2018-05-23 

Justerare 

Omsorgsnämnclen 

ON §53 Dnr 2018/00035 730 

Rapport tm kommu.m1f1.11imäktige och revisionen om ej 
verkställda besl1.1t enligt Sol och LSS 

Sammanfattning 
Kommunen har enligt Socialtjänstlagen 16 kap § 6 f,g,h samt lagen 
om stöd och service till funktionshindrade § 28 f,g skyldighet att 
rapportera till revisionen, kommunfullmäktige och Inspektionen för 
vård och omsorg, gynnande beslut enligt 
4 kap § 1 Sol samt § 9 lSS som inte verkställts inom tre månader 
från beslutsdatum. 

Detta gäller också skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten 
om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från avbrottet. 

För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken 
typ av insats beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen till 
dröjsmålet 

Rapport till kommunfullmäktige och revisionen har tagits fram. 

Besluts underlag 
Rapport till kommunfullmäktige och revisionen av ej verkställda beslut 
enligt Sol 16 kap§ 6 f,g,h samt lSS § 28 f,g. 

Omsorgsnämm:lens beslut 
Omsorgsnämnden beslutar att överlämna framtagen rapport till 
kommunfullmäktige och revisionen. 

Beslutet slcickas till 

Kommunfullmäktige 
Revisionen 

Utdraasbestvrkande 

?''�/? 

28(33) 



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

Justeringsmännens signatur        Utdragsbestyrkande 

KS § 124 Dnr 2018/00279 042 

Budgetrapport april 

Sammanfattning 

Ekonomikontoret har tagit fram en delårsrapport per april.  Årets 
resultat beräknas till -12 mkr, vilket är 41 mkr sämre än budget.  

Resultatet motsvarar -0,4 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. 
Prognostiserat resultat innebär att staden inte uppnår det lagstadgade 
balanskravet, d.v.s. intäkterna överstiger inte kostnaderna.     

Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budgeten på -73 mkr 
motsvarande en avvikelse på 2 %. Jämfört med bokslutet är detta en 
försämring med 63 mkr. Arbetsmarknads- och socialnämnden 
beräknar underskott med     -35 mkr, utbildningsnämnden med -19 mkr
och omsorgsnämnden med -18 mkr.  

Övriga budgetavvikelser är överskott på skatteintäkter och utjämnings-
bidrag +6 mkr, finansnetto +11 mkr, realisationsvinster +8 mkr, sär-
skilda åtgärder +14 mkr, gemensamma poster +1 mkr och exploate-
ringsresultat - 8 mkr.     

Verksamhetens nettokostnader ökar med 5,8 %. Skatteintäkter och 
utjämningsbidrag ökar med 2,4 %. Årets nettoinvesteringar beräknas 
till 190 mkr, vilket är 10 mkr över fastställd investeringsram.  

Av de finansiella målen uppnås tre av fem för 2018. Det negativa 
resultatet beror inte på enstaka stora negativa poster utan på stora 
obalanser för nämnderna. Det är inte långsiktigt hållbart för att 
finansiera den ökade investeringsnivån.    

Nämnderna har 47 prioriterade mål från kommunfullmäktige. Totalt 
bedömer nämnderna att 27 (57 %) av målen nås helt, 18 (38 %) nås 
delvis och 2 (4 %) näs inte alls vid årets slut.  

Arbetsmarknads- och socialnämnden begär tilläggsanslag för 3,8 mkr 
för extratjänster och 0,9 mkr för utökat stöd till ensamkommande 
ungdomar. Äskandet motsvarar de generella bidrag som kommunen 
erhållit för ensamkommande unga över 18 år och bidrag för att minska 
antal långtidsarbetslösa. Kommunen kan själva prioritera hur dessa 
bidrag används. Nämnden begär också tilläggsanslag till att förstärka 
mottagningsgruppen. 

Utbildningsnämnden begär att få omdisponera - 7 029 tkr för 
förskolan, -11 583 tkr för grundskolan, + 12 527 för 
skolformsövergripande och + 3 843 tkr för ledning och stöd. 
Omdisponering avser dels fördelning av den generella besparingen 
(+2 242 tkr) dels korrigering mellan verksamheterna för de resurser 
som tillfördes serviceförvaltningen.   



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

Justeringsmännens signatur        Utdragsbestyrkande 

Forts ks § 124 

Kultur- och fritidsnämnden begär att få omdisponera 170 tkr från 
investering till drift för reinvestering av PC vid huvudbiblioteket.    

Beslutsunderlag 

Delårsrapport april. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 20 maj 2018. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna kommun-
styrelsen och nämndernas rapporter och understryker att ramar och 
anslag enligt fastställd budget gäller och att verksamheten ska 
anpassas till dessa. 

Kommunstyrelsen ger arbetsmarknads- och socialnämnden, 
omsorgsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma 
med åtgärder för att få budgetbalans till augustirapporten samt 
uppdrar till nämnderna att göra månatliga budgetuppföljningar.  

Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder som har budgetunder-
skott att vidta åtgärder för att få en budget i balans. 

Kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder att tillämpa stor restriktivitet 
vid inköp och tillsättande av personal. 

Kommunstyrelsen beslutar avvakta med prövning av tilläggsanslag för 
arbetsmarknads- och socialnämnden till delårsrapporten i augusti.  

Kommunstyrelsen godkänner utbildningsnämndens omdisponering 
med - 7 029 tkr för förskolan, -11 583 tkr för grundskolan, + 12 527 för 
skolformsövergripande och + 3 843 tkr för ledning och stöd och 
generell neddragning +2 242 tkr.   

Kommunstyrelsen avslår kultur- och fritidsnämndens begäran om 
omdisponering.     

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger arbetsmarknads- och socialnämnden, 
omsorgsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma 
med åtgärder för att få budgetbalans till augustirapporten samt 
uppdrar till nämnderna att göra månatliga budgetuppföljningar.  

Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder som har 
budgetunderskott att vidta åtgärder för att få en budget i balans. 



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

Justeringsmännens signatur        Utdragsbestyrkande 

Forts ks § 124 

Kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder att tillämpa stor restriktivitet 
vid inköp och tillsättande av personal. 

Kommunstyrelsen beslutar avvakta med prövning av tilläggsanslag för 
arbetsmarknads- och socialnämnden till delårsrapporten i augusti.  

Kommunstyrelsen godkänner utbildningsnämndens omdisponering 
med - 7 029 tkr för förskolan, -11 583 tkr för grundskolan, + 12 527 för 
skolformsövergripande och + 3 843 tkr för ledning och stöd och 
generell neddragning +2 242 tkr.   

Kommunstyrelsen avslår kultur- och fritidsnämndens begäran om 
omdisponering.   

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsen och nämndernas 
rapporter och understryker att ramar och anslag enligt fastställd 
budget gäller och att verksamheten ska anpassas till dessa. 

____ 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

Justeringsmännens signatur        Utdragsbestyrkande 

KS § 125 Dnr 2018/00363 042 

Fyrbodals kommunalförbund - Årsredovisning 2017 

Sammanfattning 

Fyrbodals Kommunalförbund har översänt verksamhetsberättelse med 
årsredovisning jämte revisionsberättelse och revisionens PM för 2017. 
Omsättningen uppgick till 42,3 mkr (37,2 mkr) varav basverksamheten 
omsätter  8,7 mkr (7,8 mkr) och projekt och övrig verksamhet 33,6 mkr 
(29,4 mkr). Basfinansieringen från kommunerna är drygt 7,5 mkr. 
Resterande intäkter är kopplade till projekt och kommer i huvudsak 
från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalands-
regionen, staten och medlemskommunerna. 

Basfinansieringen från medlemskommunerna uppgick till 28 kr per 
invånare och Trollhättans Stad har erlagt 1 615 tkr i ordinarie 
medlemsavgift samt 2 019 tkr i tillväxtprogrammet. En extra 
utdebitering på 233 tkr per invånare har betalats under året för 
finansiering av förbundets verksamhet. 

Årets resultat uppgick till 0 tkr (-829 tkr), varav basverksamheten -67 
tkr (-922 tkr), projektverksamheten +67 tkr (+93 tkr) och övrig 
verksamhet 0 tkr (0tkr). Eget kapital uppgick till +2,4 mkr (+2,4 mkr). 
En extra utdebitering till kommunerna på totalt 1 091 tkr har gjorts 
under året. Soliditeten uppgick till 6,0 %    (5,5 %). 

Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt kommunal-
lagen i förvaltningsberättelsen. Förbundets underskott för åren 2014-
2016 uppgick totalt till -1 563 tkr. Underskottet har reglerats mot eget 
kapital och i årsredovisningen hänvisas till reglerna om synnerliga 
skäl. Revisorerna har tillstyrkt att årsredovisningen godkänns och att 
ansvarsfrihet beviljas.    

Beslutsunderlag 

Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2017. 
Revisionsberättelse från Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund. 
KPMG:s granskning av kommunalförbundet Fyrbodals bokslut och 
årsredovisning 2017.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 22 maj 2018.    

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
årsredovisning 2017 för Fyrbodals kommunalförbund. 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta bevilja 
förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.    



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

Justeringsmännens signatur        Utdragsbestyrkande 

Forts ks § 125 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2017 för 
Fyrbodals kommunalförbund. 

Kommunfullmäktige beslutar bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet 
för 2017 års verksamhet.     



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

Justeringsmännens signatur        Utdragsbestyrkande 

KS § 126 Dnr 2018/00365 042 

Tolkförmedling Väst - Årsredovisning 2017 

Sammanfattning 

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att 
tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster och har varit i 
drift sedan 1 april 2013. En direktion med valda ledamöter från 
respektive medlem leder förbundet. Tolkförmedling Väst driver en för 
medlemmarna gemensam språktolks- och översättningsförmedling.   

Under 2017 har förbundet utfört ca 366 000 uppdrag (355 000) vilket 
är ca 44 000 färre uppdrag än budgeterat. Tillsättning av inkomna 
beställningar uppgick till 98,8 % (97,6 %). Andelskapitalet är beräknat 
på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr. 

Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna 
köper enligt självkostnadsprincipen. Under de tidigare verksamhets-
åren har förbundet gjort kraftiga överskott och tillsammans med 
medlemsandelarna har detta genererat ett stabilt eget kapital vilket gör 
att den ekonomiska ställningen är god. Direktionen har fastställt att 
lägsta nivå på eget kapital ska vara 25 mkr innan eventuell 
återbetalning av överskjutande belopp till medlemmarna blir aktuell, 
samt att de årligen ska fatta beslut om återbetalning av eget kapital. 

Årets resultat uppgick till +79 tkr (+2,3 mkr) att jämföra med 
budgeterat nollresultat. Det egna kapitalet uppgick i bokslutet till +24,2 
mkr (+24,1 mkr). År 2017 fanns inget balanskrav att återställa. 

Enligt revisionens (PwC) bedömning är förbundets årsredovisning 
2017 i allt väsentligt upprättad enligt kommunal redovisningslag.    

Beslutsunderlag 

Årsredovisning Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst  
Revisionsberättelse 2017 från revisorerna i Kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst     
PM från PwC Årsredovisning 2017 Kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst   

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 
ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna för 
2017 års verksamhet.     



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

Justeringsmännens signatur        Utdragsbestyrkande 

Forts ks § 126 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2017 för 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen 
samt för de enskilda ledamöterna för 2017 års verksamhet.    



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

Justeringsmännens signatur        Utdragsbestyrkande 

KS § 127 Dnr 2018/00342 003 

Ändring av reglemente för Miljönämnden 

Sammanfattning 

Miljökontoret har tagit fram ett förslag på ändring i miljönämndens reg-
lemente. Detta görs med anledning av att det uppstått ett behov av att 
förtydliga  reglementet med avseende på vilken lagstiftning som miljö-
nämnden fullgör kommunens uppgifter inom.  

Förslag på tillägg till 1 § Nämndens verksamhet: 

”Det innebär att fullgöra kommunens uppgifter inom miljöbalkens om-
råde, livsmedelslagstiftningen, foderlagstiftningen strålskyddslag-
stiftningen samt tobakslagstiftningen med avseende på tillsyn över de 
miljöer och lokaler som avses i § 2 samma lag. Miljönämnden ska full-
göra kommunens uppgifter i avfalls- och renhållningsfrågor som när-
mare anges i gällande kommunala renhållningsordning.” 
Miljönämnden har behandlat ärendet och beslutat enligt förslag.     

Beslutsunderlag 

Skrivelse från miljönämndens förvaltning från den 24 april 2018. 
Miljönämndens beslut den 16 maj 2018, § 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 maj 2018. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att anta ändrat reglemente för miljönämnden.    

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att anta ändrat reglemente för 
miljönämnden.    



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

Justeringsmännens signatur        Utdragsbestyrkande 

KS § 128 Dnr 2017/00779 304 

Energiplan 2018 

Sammanfattning 

Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska alla 
kommuner ha en gällande plan för tillförsel, distribution och 
användning av energi. Kontoret för tillväxt och utveckling har upprättat 
ett förslag som ska ersätta Energiplan 2012. Den syftar till att 
översiktligt beskriva energianvändningen i kommunen samt att göra en 
avstämning mot energimål som antogs av kommunfullmäktige 2010. 
Energiplan 2017 innehåller en bakgrundsdel med information om 
energiläget i kommu-nen följt av en handlingsplan med tre fokus-
områden, Solenergi, Fossiloberoende fordonsflotta och Införande av 
sektorsvisa handlingsplaner.  

Samrådsförslaget Energiplan 2017 remitterades till stadens förvalt-
ningar och kommunala bolag mellan 20 november 2017 och den 31 
januari 2018. Utöver att lämna synpunkter på planen ombads remiss-
instanserna att anmäla intresse att delta i en eller flera av totalt sju 
sektorer listade i handlingsplanen under fokus-området Införande av 
sektorsvisa handlingsplaner.  

Samtliga remissinstanser ställer sig bakom förslaget till Energiplan 
2017 men föreslår ett antal mindre, främst redaktionella ändringar, 
såsom uppdatering av statistikuppgifter samt byte av namn till 
Energiplan 2018. Samtliga remissinstanser har också anmält intresse 
att delta i arbetet med att ta fram sektorsvisa handlingsplaner.  

Önskemål finns om en mer detaljerad kartläggning på förvaltnings- 
och bolagsnivå. Denna kommer att påbörjas hösten 2018 i samband 
med den Energikart-läggning för stora företag som koncernen är 
skyldig att genomföra. Energikartläggningen kommer att ge en 
betydligt mer detaljerad bild av energiläget och kan ligga till grund för 
eller integreras i nästkommande energiplan.    

Beslutsunderlag 

Samrådsredogörelse 2018-05-21 
Förslag till Energiplan 2018 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 21 maj 2018. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna upprättad samrådsredogörelse 
daterad den 21 maj 2018, samt anta förslaget till Energiplan 2018. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

Justeringsmännens signatur        Utdragsbestyrkande 

Forts ks § 128 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad 
samrådsredogörelse daterad den 21 maj 2018, samt anta förslaget till 
Energiplan 2018.     



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

Justeringsmännens signatur        Utdragsbestyrkande 

KS § 129 Dnr 2018/00362 256 

Reglering av tomträttsavgäld, övriga fastigheter 

Sammanfattning 

Den löpande avgäldsperioden för tomträttsfastigheter avsedda för 
flerbostadshus och övrigt, upphör vid årsskiftet 2019-2020. 

Under näst sista året av löpande avtalsperiod har såväl kommunen 
som den enskilde tomträttshavaren rätt att väcka talan angående 
omprövning av avgäldsbeloppet för kommande period. Lagtexten är 
mycket kortfattad, men antyder att avgäldsunderlaget skall bedömas 
med hänsyn till markens värde vid tidpunkten för omregleringen. 

Kommunen har under en längre tid i huvudsak använt sig av 
marktaxeringsvärdet för respektive fastighet som avgäldsunderlag vid 
beräkning av den nya avgälden. Detta förfaringssätt föreslås även för 
de nu aktuella fastigheterna. Den nya avgälden för samtliga fastigheter 
föreslås sättas till 3 % av avgäldsunderlaget. 

Vid önskemål om friköp föreslås köpeskillingen uppgå till 
marktaxeringsvärde för innevarande år.     

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 16 maj 2018. 

Yrkanden 

Bengt Karlsson yrkar att för aktuella tomträttsfastigheter, med 
tillämpning av avgäldsräntan 3% av gällande marktaxeringsvärde, 
med berörda tomträttshavare söka träffa överenskommelse om 
reglering av tomträttsavgälden för den kommande avgäldsperioden på 
tio år samt att vid önskemål om friköp fastställa köpeskillingen till 
marktaxeringsvärdet för innevarande år.  

Remigiusz Bielinski yrkar att en avgäldsränta om 3,5 % av 80 % av 
marktaxeringsvärdet ska tillämpas.    

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på dels Remigiusz Bielinskis, dels 
Bengt Karlssons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Bengt Karlssons yrkande.   

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att, för aktuella tomträttsfastigheter, med 
tillämpning av avgäldsräntan 3 % av gällande marktaxeringsvärde, 
med berörda tomträttshavare söka träffa överenskommelse om 
reglering av tomträttsavgälden för den kommande avgäldsperioden på 
tio år samt att vid önskemål om friköp fastställa köpeskillingen till 
marktaxerings-värdet för innevarande år.     



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

Justeringsmännens signatur        Utdragsbestyrkande 

Forts ks § 129 

Reservation 

Remigiusz Bielinski, Lars Muregård, Michael Meijer och Sofia 
Lindholm reserverar sig mot beslutet till förmån för Remigiusz 
Bielinskis yrkande.   



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

Justeringsmännens signatur        Utdragsbestyrkande 

KS § 130 Dnr 2017/00067 291 

Byggstart förskola Vällingklockan 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade, den 6 november 2017, §185, att 
genomföra projektering och upphandling för att riva nuvarande 
förskolan Vällingklockan och ersätta den med en nybyggnation med 
motsvarande åtta avdelningar. 

Projekteringen har föregåtts av förstudie och lokalplanering enligt 
Trollhättans Stads lokalbehovsprocess där bland annat 
verksamhetens olika funktioner, fackliga representanter, arkitekt och 
fastighetsägaren deltagit. Framtaget rumsfunktionsprogram med dess 
principskiss har funnits med som en grund i arbetet med projektering 
och upphandling, som letts av Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB. 

Vällingklockan har idag motsvarande sex förskoleavdelningar varav 
två utgör omsorg dygnet runt. En nybyggnation i två plan medför en 
ökning med två avdelningar. Nuvarande hyra för förskolan 
Vällingklockan är 700 tkr/år. 

Förskolan beräknas stå färdig hösten 2020. Hyreskostnaden för en ny 
förskola har tidigare beräknats till ca 4 800 tkr/år. Inkomna anbud visar 
på en lägre hyresnivå omfattande 4 300 tkr/år. Den utökade hyran får 
beaktas i kommande budgetarbete för år 2020.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsens förvaltning 2018-05-21  

Yrkanden 

Bengt Karlsson yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att godkänna byggstart för förskolan Vällingklockan samt att 
den utökade hyran får beaktas i budgetarbetet för år 2020.    

Sofia Lindholm yrkar avslag på förslaget. Dan Möllengård instämmer.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på dels Sofia Lindholms, dels Bengt 
Karlssons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Bengt 
Karlssons yrkande.   

Omröstning 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 
röstar ja bifaller Bengt Karlssons yrkande. Den som röstar nej bifaller 
Sofia Lindholms avslagsyrkande. 



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

Justeringsmännens signatur        Utdragsbestyrkande 

Forts ks § 130 

Omröstningsresultat 

Ja-röster: Paul Åkerlund, Remigiusz Bielinski, Mikael Sundström, 
Bengt Karlsson, Patricia Valeria, Anders Rapp, Jolanta Walkow, Sven-
Åke Möll, Fahimeh Nordborg, Esther O'Hara, Lars Muregård, Michael 
Meijer och Lasse Henriksen. 

Nej-röster: Sofia Lindholm och Dan Möllengård. 

Kommunstyrelsen har således med 13 röster mot 2 beslutat att bifalla 
Bengt Karlssons yrkande.   

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart för förskolan 
Vällingklockan samt att den utökade hyran får beaktas i budgetarbetet 
för år 2020.    

Reservation 

Sofia Lindholm och Dan Möllengård reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt eget yrkande.   



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

Justeringsmännens signatur        Utdragsbestyrkande 

KS § 131 Dnr 2016/00411 734 

Byggstart Psykiatriboende kvarteret Galaxen - 
Älvdalen/Björndalen 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade, 2017-09-18, att genomföra projektering 
och upphandling av ett boende i kvarteret Älvdalen för 10 personer 
med psykiska funktionshinder. Arbetet har letts av AB Eidar Trollhät-
tans Bostadsbolag, där bland annat verksamhetsrepresentanter, fack-
liga representanter och Omsorgsförvaltningen varit delaktiga. Tidigare 
presenterat lokalprogram med dess principskisser har legat till grund 
för arbetet med projektering. Bostäderna utgörs av två radhussektion-
er, varav den ena ansluter mot de gemensamma utrymmena. Exploa-
tering i området förutsätter ändring av detaljplan. Beslut om antagande 
fattades i Byggnads- och trafiknämnden 2018-05-24. Geotekniska 
undersökningar har gjorts i området. 

Innan projektet lades ut för anbud upprättades en ny kalkyl av AB 
Eidar. Den visade på en högre investeringskostnad än i lokalplane-
ringen varför projektet behandlades i lokalstyrgruppen som ställde sig 
bakom att gå vidare med ett anbudsförfarande. I lokalplaneringen be-
räknades hyran uppgå till ca 1 360 tkr/år medan den nya kalkylen be-
dömdes till 1 500–1 800 tkr/år. Inkomna anbud visar på en hyresnivå 
omfattande 1 893 tkr/år. Budget för Älvdalen flyttas från Slättbergs-
vägen 222. 
Om beslut om byggstart för det planerade boendet tas i juni 2018 
beräknas inflyttning kunna ske i november 2019.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsens förvaltning 2018-05-30  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att  

kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
godkänna byggstart för 10 lägenheter för psykiskt funktionsnedsatta i 
kvarteret Älvdalen. Beslut om byggstart tas under förutsättning att 
detaljplanen vinner laga kraft. 

kommunstyrelsen beslutar att finansiering av den ökade kostnaden 
hänskjuts till budgetarbetet för år 2019.     

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

Justeringsmännens signatur        Utdragsbestyrkande 

Forts ks § 131 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av den ökade kostnaden 
hänskjuts till budgetarbetet för år 2019.  

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart för 10 lägenheter 
för psykiskt funktionsnedsatta i kvarteret Älvdalen. Beslut om byggstart 
tas under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft.     



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

Justeringsmännens signatur        Utdragsbestyrkande 

KS § 132 Dnr 2018/00057 291 

Projektering och upphandling, lokaler för grundskole-
verksamhet i centrum / Magnus Åbergsgymnasiet 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har beslutat att lokalplanering för utökade lokaler för 
grundskoleverksamhet, årskurs 7–9, på Magnus Åbergsgymnasiet 
(Laboratorn 2) ska genomföras. Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB 
har lett arbetet och tillsammans med berörda har ett lokalprogram för 
hus J och K arbetats fram. Dessa lokaler är möjliga att anpassa först 
när nya lokaler för gymnasieskolans byggprogram står klara i decem-
ber 2018. Inflyttning i hus J och K behöver ske inför höstterminen 2019 
och då ombyggnadsarbetena är omfattande är varje vecka i tiden för 
genomförande viktig. Av den anledningen föreslås kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige godkänna att, så länge inkomna anbud rim-
mar med beslutad budget, beslut om byggstart kan fattas av lokalstyr-
gruppen i november 2018 för att sedan direkt kunna skriva kontrakt 
med entreprenör. Skulle budgeten efter inkomna anbud ändras nega-
tivt/överskridas måste givetvis ärendet hanteras enligt normala rutiner. 

Kraftstaden Fastigheter har gjort en bedömning av investeringskostna-
den för ombyggnationen i hus J och K. Investeringen beräknas med-
föra ökad hyra omfattande 2 074 tkr/år. Hyresnivån är beräknad på 20 
års avskrivning och 2,5 % ränta. Total hyreskostnad, inklusive den 
redan beslutade ombyggnationen, som står klar höstterminen 2018, är 
3 100 tkr. Finansieringen av den ökade kostnaden tas med i budget-
arbetet inför år 2019. Tidigare beviljad kostnad på 800 tkr för 
lokalplanering beräknas räcka även för projektering och upphandling. 
Som tidigare beslutat inkluderas denna kostnad i projektets 
totalkostnad om projektet genomförs. I annat fall belastar kostnaden 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsens förvaltning 2018-05-22   
Utbildningsnämndens beslut 2018-05-29 § xx 
Tjänsteskrivelse från Utbildningsförvaltningen 2018-05-21 
Redovisning lokalplanering hus JK på Laboratorn 2018-05-18 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lokalplaneringen för utökade 
grundskolelokaler på Magnus Åbergsgymnasiet, hus J och K, samt 
föreslår kommunfullmäktige att besluta om att projektering och 
upphandling genomförs.    



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

Justeringsmännens signatur        Utdragsbestyrkande 

Forts ks § 132 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att beslut om 
byggstart kan fattas av lokalstyrgruppen förutsatt att inkomna anbud 
rimmar med beslutad budget. 

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av den ökade kostnaden 
tas med i budgetarbetet inför år 2019.     

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lokalplaneringen för utökade 
grundskolelokaler på Magnus Åbergsgymnasiet, hus J och K.  

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av den ökade kostnaden 
tas med i budgetarbetet inför år 2019.     

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling 
genomförs.    

Kommunfullmäktige beslutar att byggstart kan fattas av 
lokalstyrgruppen förutsatt att inkomna anbud rimmar med beslutad 
budget.     



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

Justeringsmännens signatur        Utdragsbestyrkande 

KS § 133 Dnr 2018/00092 233 

Projektering och upphandling, byggnader Folkets Park 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 21 februari 2018 att lokalplanering 
ska genomföras avseende byggnaderna i Folkets Park. Kraftstaden 
Fastigheter Trollhättan AB har lett arbetet och tillsammans med 
berörda förvaltningar har ett lokalprogram arbetats fram med förslag 
på åtgärder för de olika byggnaderna. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att planera för en 
stadspark i området Hjulkvarnelund. Folkets Park kommer att utgöra 
en viktig del av stadsparken där människor kan umgås, koppla av, 
leka eller gå på kulturevenemang av olika slag. I området finns flera 
kulturhistoriskt intressanta byggnader med varierande status. 
Genomförandet av en stadspark har två tydliga faser. Den ena är 
renovering och anpassning av byggnaderna i Folkets Park. Den andra 
är anläggande av stadsparken. Dessa faser kan till stora delar utföras 
oberoende av varandra. Samordning krävs kring vissa moment. 

Den mest omfattande av föreslagna åtgärder på byggnaderna är 
renoveringen av Parkhallen. Övriga byggnaders åtgärder är av mindre 
omfattning och kan utföras oberoende av varandra. En möjlig tidplan 
visar att om beslut tas att gå vidare med projektet kan anpassningar 
av byggnaderna i Folkets Park i sin helhet vara klara i september 
2019. 

De totala kostnaderna för åtgärder och anpassningar av byggnaderna 
i Folkets Park beräknas till 13 800 tkr. Kostnaderna för att genomföra 
projektering och upphandling beräknas till 400 tkr. Driftskostnaderna 
bedöms till ca 700 tkr/år.  

Medel föra att genomföra åtgärder av byggnaderna i Folkets Park tas 
med i budgetarbetet för 2019. Kultur- och fritidsförvaltningen har 4 000 
tkr upptaget i Mål- och resursplan (MRP) för lös utrustning och 
inventarier för Parkhallen.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsens förvaltning 2018-05-22  
Redovisning lokalplanering avseende byggnader i Folkets Park. 2018-
05-21

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna lokalplaneringen av 
byggnaderna i Folkets Park och föreslår kommunfullmäktige att 
besluta att projektering och upphandling genomförs.    



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

Justeringsmännens signatur        Utdragsbestyrkande 

Forts ks § 133 

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av projektet hänskjuts till 
budgetarbetet för år 2019. 

Kommunstyrelsen beslutar bevilja 400 tkr för att kunna genomföra 
projektering och upphandling. Denna kostnad får inkluderas i 
projektets totalkostnad om projektet behandlas politiskt positivt. I annat 
fall föreslås kostnaden belasta kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda utgifter.     

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   

Kommunstyrelsens förslag  beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna lokalplaneringen av 
byggnaderna i Folkets Park.  

Kommunstyrelsen beslutar bevilja 400 tkr för att kunna genomföra 
projektering och upphandling. Denna kostnad får inkluderas i 
projektets totalkostnad om projektet behandlas politiskt positivt. I annat 
fall föreslås kostnaden belasta kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda utgifter.  

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av projektet hänskjuts till 
budgetarbetet för år 2019.  

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling 
genomförs.     



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

Justeringsmännens signatur        Utdragsbestyrkande 

KS § 134 Dnr 2018/00226 734 

Projektering och upphandling, tillbyggnad av grupp-
boende inom LSS 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars 2018 att lokalplanering ska 
genomföras avseende tillbyggnad av befintliga LSS-boenden. AB 
Eidar Trollhättans bostadsbolag har lett arbetet och tillsammans med 
Omsorgsförvaltningen, verksamheten och fackliga representanter har 
lokalprogram inklusive skisser för om- och tillbyggnation av 6 boenden 
genomförts. Totalt blir tillskottet 7 lägenheter, 3 personalrum och 
gemensamma utrymmen. 

Tillbyggnaderna kräver bygglov, men endast boendet i Björndalen krä-
ver planändring. Om ändring av detaljplan inte är möjligt att genomföra 
minskas projektet med en lägenhet och ett personalrum. Efter 
lokalplanering vidtar projektering och upphandling och ca 4–5 
månaders byggtid per objekt, varför de första bostäderna kan vara in-
flyttningsklara tidigast våren 2019. Byggnationen kommer att ske suc-
cessivt och hänsyn kommer att tas till de boende. 

De ekonomiska konsekvenserna innebär ökade hyror och ökade kost-
nader för personal. Bruttohyran beräknas uppgå till 1 279 tkr/år. När 
hyresintäkter från brukare och momsbidrag räknats av ökar förvalt-
ningens nettokostnad för hyra med ca 470 tkr/år. De ökade personal-
kostnaderna beräknas totalt till ca 300 tkr/år per tillkommande plats, 
total ökad kostnad beräknas till 2 730 tkr. Omsorgsförvaltningen har 
med frågan om finansiering av den ökade kostnaden i budgetarbetet 
inför år 2019. 

AB Eidar bedömer att kostnaden för projektering och upphandling 
kommer att uppgå till ca 325 tkr.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-23 
Omsorgsnämndens beslut, 2018-05-23, § 46 
Tjänsteskrivelse, Omsorgsförvaltningen, 2018-05-17  
Redovisning, lokalplanering gällande komplettering/tillbyggnad av 
gruppboenden inom LSS, 2018-05- 23 rev.     

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
lokalplaneringen avseende tillbyggnad av gruppboende inom LSS 
samt besluta om att projektering och upphandling genomförs. 



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

Justeringsmännens signatur        Utdragsbestyrkande 

Forts ks § 134 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 325 tkr föra att genomföra 
projektering och upphandling av tillbyggnad av gruppboende inom 
LSS. Summan inkluderas i projektets totala kostnader om man väljer 
att genomföra projektet. Vid annat utfall täcks kostnaden ur kommun-
styrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Den ökade kostanden 
hänskjuts till arbetet med MRP/Budget 2019.    

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 325 tkr föra att genomföra 
projektering och upphandling av tillbyggnad av gruppboende inom 
LSS. Summan inkluderas i projektets totala kostnader om man väljer 
att genomföra projektet. Vid annat utfall täcks kostnaden ur kommun-
styrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Den ökade kostanden 
hänskjuts till arbetet med MRP/Budget 2019. 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna lokalplaneringen avseende 
tillbyggnad av gruppboende inom LSS samt besluta om att 
projektering och upphandling genomförs.    



Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-06-13 

Justeringsmännens signatur        Utdragsbestyrkande 

KS § 135 Dnr 2017/00102 210 

Förlängning av markanvisningsavtal Hälltorps gård 
norra 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige godkände den 15 mars 2018, § 24, 
genomförande- marköverlåtelse- och tomträttsavtal för Hälltorps gård 
norr med OBOS Projektutveckling AB. Avtalet förutsatte att OBOS 
Sverige AB skulle ta beslut om att investera i hyresrättsprojekt 
Hälltorps gård, norra delområde A1, senast den 30 april 2018. OBOS 
har nu inkommit med begäran om förlängning t.o.m. den 31 december 
2018. Som skäl anges rådande marknadsförändringar.   

Beslutsunderlag 

Skrivelse från OBOS från den 30 april 2018.     
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 maj 2018. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att medge förlängning av genomförandeavtalet med OBOS 
Projektutveckling AB t.o.m. den 31 december 2018 och en förlängning 
av samtliga tidsangivelser i avtalet i motsvarande mån.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att medge förlängning av genomförande-
avtalet med OBOS Projektutveckling AB t.o.m. den 31 december 2018 
och en förlängning av samtliga tidsangivelser i avtalet i motsvarande 
mån.     



Får gymnasieeleverna i Trollhättans kommun den undervisning de har rätt 

till? 

Våra gymnasieutbildningar ska förbereda eleverna för fortsatta studier eller yrkeslivet. De är 

en förutsättning för att eleverna ska få friheten att bestämma över sina egna liv. I 

gymnasieskolan har eleverna rätt till en minsta garanterad undervisningstid, en lägstanivå för 

lärarledd undervisning. Nu visar det sig efter en granskning av Skolinspektionen att 

gymnasieskolornas uppföljning och definitionen av undervisningstid skiljer sig kraftigt. 

En del skolor räknar lärarlösa lektioner som undervisningstid, eller följer inte upp inställda 

lektioner och genomför dessa vid ett senare tillfälle. Det ser med andra ord bra ut på papperet, 

men eleverna kan förlora många timmars undervisningstid under sin studietid. 

Skolinspektionen har tittat på 25 gymnasieskolor och funnit att 14 av dessa hade en bristande 

uppföljning av den faktiska undervisningstiden. Det innebär att eleverna på de skolorna mister 

den undervisning de har rätt till. 

Skolinspektionen identifierar att bristen uppstår eftersom det inte finns en tydlig uppföljning 

från huvudmannen, utan att ansvaret för uppföljning istället delegeras till rektorn. Det leder 

till att det ser olika ut på olika skolor, och så ska det självklart inte vara. 

Alla gymnasieelever har rätt till full undervisning, oavsett skola. En god utbildning är en 

förutsättning för att eleverna ska få möjlighet att bestämma över sina egna liv och få alla 

möjligheter de har rätt till. 

Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till KS ordförande: 

- Hur mäter vi den faktiska undervisningstiden i våra gymnasieskolor?

- Hur ser den faktiska undervisningstiden ut i våra gymnasieskolor – uppnår vi den

garanterade undervisningstiden?

- Räknas lärarlösa lektioner som undervisningstid i våra gymnasieskolor?

- Hur följer kommunen som huvudman upp den faktiska undervisningstiden och

säkerställer att alla elever får den undervisning de har rätt till?

Rita Paulsson Svensson L 



Frågor 2018-05-17 

Till omsorgsnämndens ordförande 

Vi i Trollhättans Framtid vill ställa följande frågor med anledning av svaret på 

motionen om ”Minskat behov av omsorg” 

Vid vilka medicinska problem informerar era biståndshandläggare om läkemedelsöversyn? 

Ingår bedömning av läkemedelsbehandling i biståndshandläggares grundutbildning? 

Hur uppdateras biståndshandläggares kunskaper om läkemedelsbehandling? 

Maj-Britt Elmvik (-) 



Omsorgsförvaltningen 
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KS 2018/377 Fråga KF 15/2018 "Minskat behov av omsorg" (-) 

Maj-Britt Elmvik (-) har ställt frågor till omsorgsnämndens ordförande med anled-
ning av svaret på motionen om ”Minskat behov av omsorg”. 

Vid vilka medicinska problem informerar era biståndshandläggare om läkemedels-
översyn? 

Av svaret på motion ”Minskat behov av omsorg” framgår att biståndshandläggare 
vid behov informerar om möjligheten att kontakta ansvarig läkare för en läkeme-
delsöversyn. I biståndshandläggarens uppdrag ingår inte att göra en djupare ana-
lys av den enskildes medicinska status eftersom biståndshandläggaren prövar rät-
ten till insatser enl Socialtjänstlagen inte enl Hälso- och sjukvårdslagen. Vid de 
möten som handläggaren har med den enskilde i samband med att den enskildes 
rätt till insatser enl Socialtjänstlagen utreds kommer självfallet även frågor kring 
den enskildes fysiska mående upp. Bl a utifrån hur eventuella sjukdomar och 
funktionsnedsättningar påverkar den enskildes möjlighet att klara sig i vardagen. 
Om det vid samtalen med den enskilde framkommer information som visar på be-
hov av en översyn av den enskildes hälsotillstånd, och ev därmed även en över-
syn av läkemedel, påtalar självklart handläggaren vikten av att den enskilde tar 
kontakt med sin läkare så att en sådan genomgång kan göras.  

Ingår bedömning av läkemedelsbehandling i biståndshandläggarens grundutbild-
ning? 

Nej. Läkemedelsbehandling är en insats enl Hälso- och sjukvårdslagen. Den per-
sonal som inom kommunerna hanterar läkemedel enl Hälso- och sjukvårdslagen 
är sjuksköterskor utifrån ordination från läkare. 

Hur uppdateras biståndshandläggarnas kunskaper om läkemedelsbehandling? 

Se ovan. Inte nödvändigt med uppdatering av dessa kunskaper då biståndshand-
läggare beslutar om insatser enl Socialtjänstlagen. Hälso- och sjukvårdsinsatser 
på kommunal nivå hanteras av sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeu-
ter. Läkemedelsordinationer och därmed läkemedelsgenomgångar är ett ansvar 
som åvilar ansvarig läkare, i förekommande med stöttning av kommunens sjuk-
sköterskor.  



Från: Dan-Axel Möllengård <mollengard@hotmail.com> 
Skickat: den 2 juni 2018 11:40 
Till: Helena Johansson Ekholm; Ulla Andersson 
Ämne: Enkel frågaAng. demokratiskandelen på Kronan! 

Uppföljningsflagga: Follow Up 
Slutar den: den 3 juni 2018 19:32 
Flagga: Har meddelandeflagga 

Kategorier: Grön kategori; Röd kategori 

2018-06-02 

Enkel fråga 

Trollhättans fullmäktige 

Till Paul Åkerlund 

Från Dan Möllengård 

Ge demokratin i Trollhättan en chans? Demokrati utbildningar för tjänstemän vid behov. 

Vågar du svara? 

Jag har sett på nära håll hur kunskapen är milt sagt varierande gällande kärnan för all kommunal 
verksamhet nämligen demokratin! 



Dessa kunskaps brister har jag sett från högsta tjänstemannaledningen till verksamheten i 
övrigt. I högst varierande grad. 

Vid debatten vid Kronan så synliggjordes dessa brister brutalt naket och tydligt. 

Vi hade polistillstånd för att stå där och manifestera samt dela ut. Ansvariga tjänstemän för 
debatten hade inte det tillståndet. Ändå upplevde flertal att de störde att utan tillstånd gå i vår 
manifestation och samtidigt dela ut lappar . Ser detta som en attack på demokratin. Vad tycker 
du? 

En av orsakerna till att vi som lokalt parti som ställer upp i valet 2018 var: 

Det finns 35 partier som ställer upp i valet i Thn (siffran har även sagts vara 50 beroende på 
kunskapen om sanningen) 

Men alla som hållit på med demokrati vet att i Sveriges historia har det aldrig förekommit att 
partier utan listor med namn kommit in i något demokratiskt sammanhang. 

Då kan vi konstatera att för vara en realistisk chans att komma in krävs det att ha listor med 
namn på. Det har endast två partier utanför idag befintligt fullmäktige. Medborgerlig samling 
med ett namn på listan som tydligt säger det handlar om riks valet för deras del. Då återstår det 
endast Trollhättans Framtid med 35 namn samt representanter fullmäktige 3 st samt en 
ersättare, kommunstyrelsen 1 ordinarie och en ersättare. Samt i arbetsmarknadsnämnd, 
utbildningsnämnd och omsorgsnämnd. Trots detta så är det av argumenten att vi ej skulle få 
delta. 

Ett annat återkommande argument är de som kom in i valet 2014. Det argumentet är som att 
säga att i fotbolls VM skall vi bara belysa dem som var med i förra VM!? 

Men även sakligt fel att utesluta oss med det argumentet. 



Varför? 

Det är personliga mandat. Det innebär att vi som är personliga mandat har fått det i val. Det är 
våra vänner släkt och vänner som röstat på oss. Men det finns även de som röstat på en helhet 
partiet. Personliga mandat finns och är en av orsakerna att man kan bibehålla sin plats den 
mandatperiod man är vald för två parametrar person igenom släkt vänner sympatisörer och 
igenom partiröstning direkt. Båda dessa faktorer förtjänar respekt och bör ej av andra parter 
negligeras. 

Du har under en hel mandatperiod frusit oss ute från att vara delaktiga i såkallade 
gruppledarträffar. Trots vi till skillnad mot liberalerna har en grupp. Du har fråntaget arvode från 
vald gruppledare trots att man brukar räkna i fyra års cykler ett uppdrag. Du har gett till 
gruppledare utan grupp som ett år efter valet blev det på ett sätt som ej fullmäktigegruppen 
valt. 

Eftersom man brukar hänvisa till valet 2014 då är det valet 2014 man skall se på!? Hur såg det 
ut? För Folkpartiets del då?  

Valet 2014-09-19 

så kunde man konstatera att de tre personvalskandidaterna som drev jaget framför laget. 
Anders Castberger 41 röster. 
Rita Paulsen Svensson 243 röster och 
Raul Ericsson 46 röster. 

Alltså 330 röster tillsammans av 2476. 

2146 röster valde alltså inte det alternativet som idag styr L. 

(Jag fick personligen i paritet med de tre kandidaterna 326 röster 2014.) 

7 oktober 2014 kan man läsa i TTela att jag blev jag vald till gruppledare på ett medlemsmöte med 35 
deltagande varav 4 mot 



24 Mars 2015 deklarerar Rita att hon på ett årsmöte som hon hade fått ihop helt nya 
främmande medlemmar från andra orter som rösta fram henne. 

Du kan inte hävda att detta är ett internt Fp problem eftersom du själv tagit beslut som gynnat 
en part konstant. 

Om du får frågan om vem vann valet för Folkpartiet 2014 och vem fick medlemmarnas 
förtroende att sitta på sina platser 2014-2018 vad blir då ditt svar?  

Varför har de som har sina uppdrag blivit valda? 

Var finns respekten för väljarnas val 2014 när man utestänger valda representanter att få delta i 
en demokratisk debatt inför 2018 

Om det är tjänstemanna styre och du kan inte säga till att det är odemokratiskt att ha möte utan 
alla de som ställe upp i valet 2018. Varför behövs då politiker? 

Samt hade det vart ministerstyre om du hade haft en demokratisk känsla att säga ifrån att detta 
är oetiskt och fel gentemot väljarna att inte redovisa de alternativ som finns. 

En annan undran hur ser du på en demokratikurs för Tjänstemän för de som känner sig manade 
eller de som behöver det? 

Är det inte din roll som kommunstyrelsens ordförande att tillgodose att de som är utövare till 
att ägna sig åt kommunal demokrati uppmuntras? 



På vilket sätt anser du vi som lokalt parti och framför allt en massa medmänniskor med 
engagemang för demokrati kan uppleva det igenom att du personligen inte vill ha med deras 
valda gruppledare på gruppledare träffar. 

Samt hur kan du som Kommunstyrelsens ordförande acceptera att man kallar till debatt från 
tjänstemanna håll och med de kriterier som är uppfyllda. Ändå hålls utanför? 

Jag anser att detta är en mobbning från politisk ledning och även från tjänstemannahåll. 

2018 är Nazister med och demonstrerar och till och med ett inslag på Almedalsveckan. Men i 
Trollhättan får inte ens det lokala partiet deltaga i debatter och möten. 

Är du stolt över detta? Kan du förstå att du upplevs som feg som inte vågar debattera. Men vi 
får hoppas du vågar svara på den enkla fråga för det är demokrati, 

Vad avser du vida för åtgärder för att de medborgare som lägger tid på den lokala demokratin i 
det lokala partiet skall känna sig uppmuntrade och veta att du som ev. demokrat inte accepterar 
mobbning och utfrysning från debatter i stadens regi eller utfrysning och mobbning att inte ha 
med alla partiers gruppledare på gruppledarträffar framöver. 

Jag skulle vilja föreslå att det förs in i grundbulten av våra reglementen att alla som har valsedel 
och avser ställa upp i ett val får delta i debatterna framöver.  

Att få en ursäkt hade väl vart för mycket begärt men att få frågan besvarad  i fullmäktige kan ses 
som ett steg i rätt riktning! 

Åsikt och yttrandefrihet bör stå högst på dagordningen av en demokratisk församling 

Demokratin behöver vinnas varje dag. Anser du Palme hade fel eller är du med på höra vad vi 
säger och ge demokratin i Trollhättan en chans?  



Dan Möllengård 

Medlem av 

Trollhättans-Framtid 

Den fria oppositionen 

Men i fullmäktige signerar 

Dan Möllengård (-) 

#Dan-Axel Möllengård

0734-487844 
0520-421044 
www.mollengard.se 
www.trollhattans-framtid.se 
DM har Linkedin och Facebook 

Det här mailet kommer ifrån en extern avsändare. 

Om du inte är säker på vem avsändaren är, eller om du inte väntar på en bifogad fil, så 
ska du inte klicka på länkar eller bifogade filer i mailet. 
Om osäkerhet finns om detta mailet är säkert eller inte, vänligen vänd dig till IT-

avdelningen på telefon 0520 - 49 79 12, eller www.7912.se 

http://www.mollengard.se/
http://www.trollhattans-framtid.se/
http://www.7912.se/


 

 

 

 

Fråga till omsorgsnämndens ordförande Ann Christine Holgersson 

I vår lokala tidning TTela har det inkommit mycket missnöje och frustation som vård & 
omsorgspersonalen känner över den schemaändring som planeras i staden. Projektet kalls 
för ”produktionsbemanning” och den ska skapa en balans i verksamheten utifrån brukarens behov. 
Genom hållbara scheman så håller man ramen ekonomiskt. Arbetsgivaren tror att detta ska ge färre 
sjukskrivningar, mer fasta tjänster och en jämnare kvalitet på utfört arbete. 2017 så gick 
omsorgsnämnden 12,8 miljoner back och sjukskrivningarna ökade 

Vi har vittnat under den sista månaden den ena insändaren efter den andra I vår lokala tidning 
TTELA där personal från vården uttrycker sitt missnöje och frustation över den schemaändringen 
som planeras I Trollhättans stad. 

Liberalerna har träffat många representanter från vården och har lyssnat på dem. Nytt schema ger 
hos vissa mindre ledighet, fler arbetspass, personalen kan få arbeta på annat ställe i organisationen. 
Som nattpersonal så kan tiden förkortas från 22.00 – 06.00 vilket innebär fler arbetstillfällen för 
samma lön som idag. En personal som arbetar heltid på natten gör ca 21 nätter/ 6v. Vid nytt schema 
blir det ca 25-26 nätter/6v. Det finns ingen ledig tid för återhämtning. 

Idag är det brist på personal och svagt intresse för att arbeta inom vård & omsorg. Kommunen 
måste göra vårdarbetet attraktivt så att personal vill arbeta. Med nya scheman blir det tvärtom 
personal blir ”sparbeting” för en budget som inte håller vilket i slutänden blir mer sjukskrivningar. 
På olika enheter i kommunen så har personalen skrivit protestlistor som lämnats in, de har även 
kontaktat facket för att få rådgivning skrivit insändare mm. 

Arbetsgivaren tänker inte på sin redan hårt belastade personalgrupp som arbetar efter obekväma 
arbetstider, helger, kvällar, underbemanning, ovisshet att ta ut semesterdagar då det ofta fattas 
vikarier, bli inbeordrad, gå in på möten på dagtid, skriva och dokumentera om inte vikarien har 
delegation. 

Syftet med schemaförändringen uppger projektledaren vara att spara pengar i organisationen. 

Mot bakgrund av ovanstående vill liberalerna fråga omsorgsnämndens ordförande: 

• Vem bär ansvar för att en budget kan gå så mycket minus? 
• Har omsorgspersonalen varit delaktiga i era beslut om schemaförändringar? 
• Personalen har skrivit olika protestlistor. Har nämnden tagit hänsyn till dessa? 

• Har facket yttrat sig om schemaändringen? 

 

Trollhättan 6/6-2018 
Rita Paulsson Svensson 
Gruppledare Liberalerna 
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