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KF § 179 Dnr 2016/00618 206 

Ändring av taxan för upplåtelse av allmän platsmark / 
uteserveringar vintertid 

Sammanfattning 
I Trollhättan är det många krögare och kaféägare som väljer att ha en 
uteservering utanför sin restaurang eller sitt kafé under vår, sommar 
och en bit in på hösten varje år. Som ett led i att göra de centrala 
delarna av staden än mer attraktiv och levande även vintertid föreslår 
Byggnads- och trafiknämnden att möjligheten att få ha uteserveringar 
även på vintern ska kunna erbjudas krögare och kaféägare. 
Med anledning av detta har taxan för upplåtelse av allmän platsmark 
reviderats. I ”Avgiftsnormer för platsupplåtelser inom Trollhättans kom-
mun”, som antogs av kommunfullmäktige 1993-06-21, har lagts till en 
avgift under punkt 4 gällande gångbaneserveringar, restaurangveran-
dor, friluftsserveringar m.m. att gälla under perioden 1 november – 31 
mars. Avgiften föreslås vara hälften av den som tas ut under perioden 1 
april – 31 oktober.   
Beslutsunderlag 
Byggnads- och trafiknämndens beslut den 29 september 2016, § 325.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 6 oktober 2016.   
 
Kommunstyrelsens förslag 2016-10-26, § 232   
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förändrad taxa för upplåtelse av 
allmän platsmark, punkt 4, i dokumentet Avgiftsnormer för platsupp-
låtelser inom Trollhättans kommun, antaget av kommunfullmäktige 
1993-06-21. 
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.    
____ 
Beslutet skickas till 
Byggnads- och trafiknämnden  
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KF § 180 Dnr 2016/00613 459 

Renhållningstaxa samt Taxa för slamavgifter 2017  

Sammanfattning 
Trollhättan Energi AB (TEAB) har översänt förslag till renhållningstaxa 
för 2017. TEAB föreslår att avfallstaxan höjs med 4 % för att kompen-
sera för kostnadshöjningar under 2016-2017. Förslaget innebär en 
höjning med 47 kr/år inklusive moms för det vanligaste villaabonne-
manget. En förändring är att allt som rör slamsugning av enskilda 
avloppsanläggningar har flyttats till en ny taxa ”Taxa för slamavgifter”. 
Styrelsen för TEAB har antagit förslag till taxa och översänt den till 
kommunfullmäktige för antagande.   
Beslutsunderlag 
Renhållningstaxa 2017. 
Taxa för slamavgifter 2017. 
Protokollsutdrag från TEAB från den 22 september 2016. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 6 oktober 2016.   
Kommunstyrelsens förslag 2016-10-26, § 233 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till renhållningstaxa för 
2017, vilket innebär en höjning av avfallsavgifter med 4 %. 
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa för slamavgifter 2017. 
Taxorna skall gälla från och med den 1 januari 2017. 
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
TEAB  
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KF § 181 Dnr 2016/00614 356 

Vatten- och avloppstaxa 2017 

Sammanfattning 
Trollhättan Energi AB (TEAB) har översänt förslag till vatten- och av-
loppstaxa för 2017. För att kunna säkerställa leveranssäkerheten och 
hålla en hög vattenkvalitet och ett väl fungerande avloppssystem före-
slår TEAB:s styrelse att brukningsavgiften i taxan höjs med 9 % från 
och med den 1 januari 2017. 
Taxan har översänts till kommunfullmäktige för antagande.   
Beslutsunderlag 
Vatten- och avloppstaxa 2017. 
Protokollsutdrag TEAB från den 22 september 2016. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 6 oktober 2016.   
Kommunstyrelsens förslag 2016-10-26, § 234 
Kommunfullmäktige beslutar att anta vatten- och avloppstaxa för 2017, 
vilket innebär en höjning av brukningsavgiften med 9 %.  
Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2017. 
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
TEAB  
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KF § 182 Dnr 2016/00605 642 

Taxor och avgifter för verksamheter och lokaler/ anlägg-
ningar inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde 
2017 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en årlig översyn av taxor 
och avgifter inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. De 
taxerevideringar och tillägg av taxor som föreslås gäller biblioteket och 
anläggningsavdelningen och avser följande: 
Ersättning för skadade eller förkomna medier förändras så att ersättning 
för Barnbok tas ut i ett spann från 170 kr upp till 500 kr och för Vuxen-
bok i ett spann från 250 kr upp till 1 000 kr, beroende på bokens värde. 
När det gäller avgift för hyra av scenvagn föreslås, med de erfarenheter 
förvaltningen har av uthyrning av scenen, att man endast har en nivå, 
(stor) scen och att taxa för liten scen därmed utgår. 
Ny taxa införs för uthyrning av mobil läktare. 
Hyra av IP Skogen (Målvagn) - utgår  
Träningshyra/timma försäsong Slättbergshallen höjs, för kostnads-
täckning av ökade kostnader för konsumtionsavgifter och personal, från 
2 300 kr/tim till 2 500 kr/tim. 
För övriga, gällande taxor och avgifter föreslås ingen förändring. Den 
föreslagna taxeförändringen föreslås träda i kraft från 1 januari 2017. 
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat enligt förvaltningens förslag.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Kultur- och fritidsförvaltningen från den 8 september 
2016. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 27 september 2016, § 34.    
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 4 oktober 2016.   
Kommunstyrelsens förslag 2016-10-26, § 235 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade taxor och avgifter för 
verksamheter och lokaler inom Kultur- och fritidsnämndens ansvars-
område. 
Taxan ska gälla från och med den 1 januari 2017. 
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden  
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KF § 183 Dnr 2016/00625 174 

Taxor 2017 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund / 
NÄRF 

Sammanfattning 
Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund (NÄRF) har tagit fram förslag 
till taxa för 2017. Taxor, som är personalrelaterade, har anpassats till 
budgeterade löneökningar på 2,5 %. När det gäller taxor för tillstånd 
brandfarliga och explosiva varor har uppräkningsfaktorer anpassats till 
nuvarande förhållanden. Taxor för anslutningar och tjänster vid larm-
centralen har inte räknats upp. 
Direktionen har för sin del godkänt förslag till taxa.   
Beslutsunderlag 
Taxor 2017 NÄRF. 
Skrivelse från den 10 oktober 2016. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 11 oktober 2016.   
Kommunstyrelsens förslag 2016-10-26, § 236 
Kommunfullmäktige beslutar att anta Taxor 2017 för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. 
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
NÄRF  
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KF § 184 Dnr 2016/00612 003 

Lokala föreskrifter avfallshantering 

Sammanfattning 
Trollhättan Energi AB (TEAB) har översänt förslag till reviderade lokala 
föreskrifter för avfallshantering. Översynen har föranletts av överföring-
en av renhållningsverksamheten från kommunal förvaltning till TEAB 
samt fortsatt arbete för att förbättra arbetsmiljön vid hämtning av avfall. 
Föreskrifterna har anpassats till att följa Avfall Sveriges förslag till mall 
för föreskrifter i så stor utsträckning som möjligt. 
TEAB:s styrelse har godkänt förslaget och översänt det till kommun-
fullmäktige för antagande.   
Beslutsunderlag 
Lokala föreskrifter för avfallshantering. 
Protokoll TEAB från den 22 september 2016.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 6 oktober 2016.   
Kommunstyrelsens förslag 2016-10-26, § 237 
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till lokala föreskrifter för 
avfallshantering för Trollhättans kommun. 
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
TEAB  
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KF § 185 Dnr 2014/00029 340 

Vatten- och avloppsstrategi 

Sammanfattning 
Målet med VA-planeringen är att uppnå en hållbar och effektiv VA-
försörjning samt att minimera påverkan från avloppsvatten i kommu-
nens vattenförekomster samt underlätta och effektivisera besluts-
processer inom kommunen.  
Under senare år har behovet av en samlad VA-planering inom kommu-
ner och regioner blivit allt tydligare. Ett strikt krav på att en VA-strategi 
måste antas finns inte, men exempelvis finns i vattentjänstlagen krav på 
kommunal försörjning som innebär att det ur strategisk planeringssyn-
punkt är bättre att i en VA- strategi fastställa vilka områden som kan 
vara aktuella för en utvidgning av verksamhetsområden. En avsaknad 
av en VA- strategi innebär att Länsstyrelsen i egenskap av tillsynsmyn-
dighet enligt vattentjänstlagen med kort framförhållning kan förelägga 
kommunen att inrätta ett verksamhetsområde vid en samlad bebyg-
gelse. I en VA- strategi kan kommunen själv styra över i vilken takt en 
sådan utbyggnad ska ske.  
För att avgöra vilka områden av fastigheter som har behov av eller stor 
möjlighet att anslutas till kommunalt VA har en bedömningsmodell 
använts. Resultatet av bedömningen är att tio områden i kommunen har 
möjlighet eller behov av att anslutas till kommunalt VA. Tre områden 
behöver utredas vidare innan beslut om anslutning till kommunalt VA 
kan fattas. De beslut som Staden fattar framöver och som gäller för-
sörjning av vatten och avlopp ska grundas på VA-strategins ställnings-
taganden inom avsnitten Organisation, Samarbete och ansvar, Kom-
munikation, Ekonomi och finansiering, Kretsloppsanpassning, Klimat-
anpassning, Dagvatten, Spillvatten och avlopp samt Anslutning till 
kommunalt VA.   
Beslutsunderlag 
Vatten- och avloppsstrategi för Trollhättans kommun – rätt vatten på rätt 
ställe med bilaga VA-strategiområden i Trollhättans kommun. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 6 oktober 2016.   
Kommunstyrelsens förslag 2016-10-26, § 238 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”VA-strategi för Trollhättans kom-
mun - rätt vatten på rätt ställe” med tillhörande bilaga ”VA-strategiom-
råden i Trollhättans kommun”. 
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Forts kf § 185 
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
Kontoret för Tillväxt och utveckling 
TEAB  
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KF § 186 Dnr 2015/00400 063 

Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018  

Sammanfattning 
Trollhättan Stad har gjort revideringar i den av kommunfullmäktige 
tidigare antagna risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018. Detta har skett 
efter att Länsstyrelsen gjort vissa påpekande. Den tidigare antagna 
versionen av risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018 följde inte de före-
skrifter (MSBFS 2015:5) och struktur som Myndigheten för Samhälls-
skydd och beredskap delgivit kommunerna. 
Revideringen har resulterat i nya kapitel (3, 4, 6 och 7). I övriga kapitel 
har endast mindre justeringar gjorts. De åtta huvudriskerna i kapitel fem 
är i huvudsak desamma men även här har mindre justeringar skett.   
Beslutsunderlag 
Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018, reviderad 2016-10-07     
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 10 oktober 2016.   
Kommunstyrelsens förslag 2016-10-26, § 239 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderad risk- och sårbar-
hetsanalys 2015-2018.  
Kommunstyrelsens förslag 
Enligt kommunstyrelsens förslag. 
____ 
Beslutet skickas till 
Skydd och säkerhet 
Samtliga nämnder  
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KF § 187 Dnr 2016/00084 041 

Budget 2017 / Mål och  resursplan 2016-2019 

Sammanfattning 
Enligt budgetanvisningarna är de ekonomiska ramarna för 2017 beräk-
nade utifrån befintlig budget 2016, uppräknad med pris- och löne-
ökningar och med tillägg/avdrag för målgruppsförändringar. Enligt 
anvisningarna ska nya behov prövas och prioriteras mot befintliga 
verksamheter/behov inom dessa totalramar. Målgruppsförändringar 
inom ram 2017–2019 uppgår till 22 mkr, 52 mkr respektive 84 mkr och 
den totala ramändringen uppgår under samma period till 60 mkr, 105 
mkr och 146 mkr.         
Med förutsättningen att staten inte värdesäkrar det generella stats-
bidraget är de ekonomiska förutsättningarna inför 2017 inte optimala. 
Regeringen har dock föreslagit ett extra statsbidrag på 7,7 mdkr till 
kommuner för år 2017. Det extra statsbidraget kommer även fortsätta 
efter 2017. Enligt preliminära beräkningar fördelas till Trollhättans Stad 
53,2 mkr år 2017, 53,2 mkr år 2018, 49,6 mkr år 2019, 46,0 mkr år 
2020 och 40,6 mkr år 2021. För år 2017 beräknas att budgeten är i 
balans med ett resultat om +4,2 mkr. För de kommande åren 2018 – 
2019 är osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen fortsatt stor. 
Inga ytterligare generella statsbidragstillskott, utöver det extra stats-
bidraget fr.o.m. år 2017, utlovas för perioden. Åren 2018 och 2019 är 
resultatet budgeterat till -29,0 mkr respektive -56,4 mkr. 
För år 2017 föreslår den politiska majoriteten oförändrad kommunal 
utdebitering 21:56 kr/skattekrona jämfört med år 2016. Nettoinveste-
ringarna beräknas uppgå till 170 mkr år 2017, 140 mkr år 2018 och 220 
mkr år 2019.   
Beslutsunderlag 
MRP 2016–2019/Budget 2017- Majoritetens förslag. 
MRP 2016–2019/Budget 2017 – Alliansens förslag (M) (C) (KD) (L) 
MRP 2016–2019/Budget 2017 – ”Trollhättans Framtid” 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 18 oktober 2016.   
 
Kommunstyrelsens förslag 2016-10-26, § 240 

1. Mål- och resursplan 2016-2019/Budget 2017 enligt Majoritetens för-
slag antas. 

2. Utdebiteringen av kommunalskatt för år 2017 är oförändrat 21,56 % 
av den beskattningsbara inkomsten. 

3. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget fastställs för år 2017. 
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Forts kf § 187 / 2 
 

4. Budget för år 2017 för nämnders och styrelsers verksamhet med an-
givna resursramar och anslag, verksamhetsinriktning och prioriterade 
mål för respektive verksamhet fastställs. 

5. Investeringsplan 2017 - 2019, med specificerade större objekt, fast-
ställs som investeringsbudget för år 2017. Investeringsbudgetens 
ram för 2017 höjs med 40 mkr till 170 mkr, på grund av centralför-
rådets (Grävlingen) ombyggnad. Vissa objekt skall beslutas särskilt i 
kommunstyrelsen, vilket då anges i planen (EB). Byggnadsinveste-
ringar beslutas enligt lokalförsörjningsprocess (även hyrda lokaler).  

6. Ramen för tillfälliga lån är för år 2017 300 mkr.  
7. I Mål- och resursplan/Budget 2017 angivna resursramar för verksam-

heterna utgör utgiftstak (netto) för respektive nämnder. 
8. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om exploateringsbudget, 

under förutsättning att fastställd detaljplan följs, att tomtförsäljningen 
sammantaget kan beräknas täcka kostnaderna och i övrigt inom 
ramen för avsatta medel för eventuella generalplanekostnader. 

9. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om avsatta medel för oför-
utsedda utgifter och särskilda åtgärder enligt sammanställning och 
kompensation för löneökningar med möjlighet att delegera beslutan-
derätten beträffande förvaltningsövergripande IT-investeringar och 
Jobb till Unga till kommunstyrelsens ordförande.   

10. Nämnderna ska anta sina budgetar inom angivna ramar senast 
under december. Budgetarna ska anmälas till kommunfullmäktige. 
För eventuella omdisponeringar jämfört med av kommunfullmäktige 
fastställd MRP/Budget 2017 gäller reglerna i budget- och resultat-
uppföljningsreglementet. 

11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram och besluta om en 
strategi i enlighet med Mål- och resursplanen för att kunna mäta hur 
köttkonsumtionen kan minska i stadens verksamheter.   

 
Yrkanden 
Paul Åkerlund, Fahimeh Nordborg, Esther O´Hara, Jonas Nilsson, 
Tobias Sandberg och Mussa Selim yrkar bifall till Majoritetens förslag.  
Peter Eriksson, Rita Paulsson Svensson, Sofia Lindholm, Maria 
Nilsson, Remigiusz Bielinski, Jennie Bergius, Mousa Younis, Cecilia 
Gustafsson, Kent Almkvist, Lars Muregård och Lasse Henriksen yrkar 
bifall till Alliansens förslag.  
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Forts kf § 187 / 3 
 
Dan Möllengård, Britt Hallgren och Johan Lundgren yrkar bifall till Dan 
Möllengårds m.fl. förslag.      
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på i tur och ordning: Majoritetens för-
slag, Alliansens förslag samt Dan Möllengårds m.fl. förslag och finner 
att kommunfullmäktige bifaller Majoritetens förslag.  
Omröstning 
Omröstning begärs. Ordföranden utser Majoritetens förslag till huvud-
förslag. 
Omröstning om motförslag 
Ordföranden ställer proposition på Alliansens förslag och Dan Möllen-
gårds m.fl. förslag att utgöra motförslag och finner att kommunfullmäk-
tige utser Alliansens förslag till motförslag.   
Huvudomröstning 
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar ja bifaller 
Majoritetens förslag. Den som röstar nej bifaller Alliansens förslag.  
Omröstningsresultat  
Se bilaga.  
Omröstningen utfaller med 35 ja-röster, 22 nej-röster, tre avstår och en 
är frånvarande.  
Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla Majoritetens förslag.     
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Mål- och resursplan 2016-2019/Budget 2017 enligt Majoritetens för-
slag antas. 

2. Utdebiteringen av kommunalskatt för år 2017 är oförändrat 21,56 % 
av den beskattningsbara inkomsten. 

3. Resultat-, kassaflödes- och balansbudget fastställs för år 2017. 
4. Budget för år 2017 för nämnders och styrelsers verksamhet med an-

givna resursramar och anslag, verksamhetsinriktning och prioriterade 
mål för respektive verksamhet fastställs. 

5. Investeringsplan 2017 - 2019, med specificerade större objekt, fast-
ställs som investeringsbudget för år 2017. Investeringsbudgetens 
ram för 2017 höjs med 40 mkr till 170 mkr, på grund av centralför-
rådets (Grävlingen) ombyggnad. Vissa objekt skall beslutas särskilt i 
kommunstyrelsen, vilket då anges i planen (EB). Byggnadsinveste-
ringar beslutas enligt lokalförsörjningsprocess (även hyrda lokaler).  
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-11-07 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

Forts kf § 187 / 4 
6. Ramen för tillfälliga lån är för år 2017 300 mkr.  
7. I Mål- och resursplan/Budget 2017 angivna resursramar för verksam-

heterna utgör utgiftstak (netto) för respektive nämnder. 
8. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om exploateringsbudget, 

under förutsättning att fastställd detaljplan följs, att tomtförsäljningen 
sammantaget kan beräknas täcka kostnaderna och i övrigt inom 
ramen för avsatta medel för eventuella generalplanekostnader. 

9. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om avsatta medel för oför-
utsedda utgifter och särskilda åtgärder enligt sammanställning och 
kompensation för löneökningar med möjlighet att delegera beslutan-
derätten beträffande förvaltningsövergripande IT-investeringar och 
Jobb till Unga till kommunstyrelsens ordförande.   

10. Nämnderna ska anta sina budgetar inom angivna ramar senast 
under december. Budgetarna ska anmälas till kommunfullmäktige. 
För eventuella omdisponeringar jämfört med av kommunfullmäktige 
fastställd MRP/Budget 2017 gäller reglerna i budget- och resultat-
uppföljningsreglementet. 

11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram och besluta om en 
strategi i enlighet med Mål- och resursplanen för att kunna mäta hur 
köttkonsumtionen kan minska i stadens verksamheter.   

Reservation 
Sara Ejnell Svensson, Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Jenny 
Bergius, Mousa Younis, Ulf Rörstad. Angelica Lundgren Bielinski, Lars 
Muregård, Michael Meijer, Hans Hoffman, Cecilia Gustafsson, Håkan 
Deleskog, Maria Nilsson, Kent Almkvist, Johan Sävhage, Sofia 
Lindholm, Rita Paulsson Svensson, Sonny Larsson, Kim Henriksen. 
Lasse Henriksen, Bert-Ove Bonta och Jarno Vallius reserverar sig mot 
beslutet till förmån för sitt eget yrkande.   
 
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomikontoret  
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KF § 188 Dnr 2015/00738 009 

Beslut med anledning av motion Måltidsservice för Troll-
hättans Stad 

Sammanfattning 
Rita Svensson (L), Peter Eriksson (M), Mats Häggner (C) och Maria 
Nilsson (KD) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion med 
förslag om att den enskilde hemtjänsttagaren skall ges möjlighet att få 
mat hemlevererad från näraliggande restaurang/matleverantör. Man 
menar att förslaget skulle stimulera företagandet i kommunen och att 
valmöjligheterna för de äldre ökar. Tanken är att de som har hemtjänst 
skall erbjudas hjälp med att hämta maten av vårdpersonalen och att 
eventuella kostnader skulle ”påföras” hemtjänstavgiften. 
Omsorgsförvaltningen har behandlat motionen och anser att det är 
positivt att de äldre som inte klarar att komma ut och äta på restaurang, 
kan få hjälp med hemleverans av god mat på dagtid. Denna möjlighet 
finns idag genom att staden erbjuder vällagade måltider genom de åtta 
restauranger som finns inom verksamheten. Hemleverans av måltid 
genom hemtjänsten sker från det närmast liggande köket. Den enskilde 
har möjlighet att välja hur ofta och vilka dagar måltiderna skall levere-
ras. Bedömningen är därmed att de äldre i Trollhättan erbjuds en skälig 
levnadsnivå. Omsorgsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att 
motionen avslås.   
Beslutsunderlag 
Motion från Rita Svensson (L), Peter Eriksson (M), Mats Häggner (C) 
och Maria Nilsson (KD). 
Skrivelse från omsorgsförvaltningen från den 31 augusti 2016. 
Omsorgsnämndens beslut den 21 september 2016, § 63. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 3 oktober 2016.   
Kommunstyrelsens förslag 2016-10-26, § 241 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås 
Yrkanden 
Rita Paulsson Svensson, Lasse Henriksen, Peter Eriksson, Sofia 
Lindholm och Maria Nilsson yrkar bifall till motionen. 
Mussa Selim yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens 
förslag, dels bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.    
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Forts kf § 188 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.   
Reservation 
Sara Ejnell Svensson, Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Jenny 
Bergius, Mousa Younis, Ulf Rörstad, Angelica Lundgren Bielinski, Lars 
Muregård, Michael Meijer, Hans Hoffman, Cecilia Gustafsson, Håkan 
Deleskog, Maria Nilsson, Kent Almkvist, Johan Sävhage, Sofia 
Lindholm, Rita Paulsson Svensson, Sonny Larsson, Kim Henriksen, 
Lasse Henriksen, Bert-Ove Bonta och Jarno Vallius reserverar sig mot 
beslutet till förmån för sitt eget yrkande.   
____ 
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-11-07 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 189 Dnr 2016/00201 009 

Beslut med anledning av motion Värderingarnas åter-
komst 

Sammanfattning 
Maria Nilsson (KD) och Håkan Deleskog (KD) har till kommunfullmäk-
tige inkommit med en motion om att säkra ett strategiskt värdegrunds-
arbete i förskola, skola och i föräldrastödet. Motionärerna yrkar att en 
värderingssamordnare inrättas för att säkra ett strategiskt värdegrunds-
arbete i förskolan, skolan och i föräldrastödet.  
Utbildningsförvaltningen har skrivit ett yttrande över motionen. Enligt 
förvaltningen ska värdegrundsarbete i förskola och skola ske överallt 
och hela tiden. Det värdegrundsarbete som behöver bedrivas regleras 
redan i flera styrdokument, bland annat i kap.1 4 § skollagen och i 
Lgr11. Värdegrundsarbetet skall vara väl integrerat i verksamheten och 
det är viktigt att den enskilde förskolläraren/läraren ges förutsättningar 
för goda diskussioner runt värdegrunden i den löpande undervisningen. 
Alla förskolor och skolor i Trollhättans Stad har en likabehandlingsplan, 
som upprättas på nytt varje år. I likabehandlingsplanen beskrivs skolans 
rutiner kring upptäckt och förebyggande av kränkande behandling. 
Utbildningsförvaltningen anser att det, under förutsättning att gällande 
lagar och förordningar följs och att skolorna tillämpar befintliga rutiner, 
inte krävs några ytterligare åtgärder för att säkra ett strategiskt värde-
grundsarbete i förskolan och skolan och att motionen därmed avslås.  
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet och beslutat enligt förvalt-
ningens förslag.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från utbildningsförvaltningen från den 13 september 2016. 
Utbildningsnämndens beslut den 27 september 2016, § 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 4 oktober 2016.   
 
Kommunstyrelsens förslag 2016-10-26, § 242 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.   
Yrkanden 
Maria Nilsson, Lasse Henriksen och Rita Paulsson Svensson yrkar 
bifall till motionen. 
Mats Wiking yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.     
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till motionen dels bifall till 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.    
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Forts kf § 189 
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.   
Reservation 
Maria Nilsson, Håkan Deleskog, Rita Paulsson Svensson, Sonny 
Larsson, Kim Henriksen, Lasse Henriksen, Bert-Ove Bonta och Jarno 
Vallius reserverar sig mot beslutet till förmån för Maria Nilsson m.fl. 
yrkande.   
____ 
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KF § 190 Dnr 2016/00239 009 

Beslut med anledning av motion Ät svenskt så slipper vi 
MRSA 

Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) har till kommunfullmäktige inlämnat motionen ”Ät 
svenskt så slipper vi MRSA”. I motionen föreslås att inköp av köttrå-
varor till våra skolor och äldreboenden ska vara svenska, närodlade och 
helst kravmärkta för att undvika att barn och äldre drabbas av antibioti-
karesistens. 
Omsorgsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen har tillsammans 
skrivit ett yttrande över motionen. Sedan år tillbaka har Trollhättans 
Stad valt att använda sig av animalier som har sitt ursprung i den 
svenska kött-/fågelproduktionen. Eftersom det råder brist på inhemsk 
köttråvara och köttprodukter samt KRAV-märkta produkter råder en 
osäkerhet om man kommer att få tillräckliga leveranser. För att inte stå 
utan produkter måste staden därför säkra leveranserna genom att ha 
alternativ. Enligt centralkökets inköpsstatistik för 2015 och första halv-
året 2016 har staden dock en mycket hög andel kött och fågel med 
ursprungsland Sverige. 
Staden strävar efter att i möjligaste mån servera kött/köttprodukter som 
är producerat av djur som är uppfödda, slaktade och förädlade i den 
svenska livsmedelsproduktionen. Med denna inriktning fortsätter staden 
att försöka hålla tillbaka antibiotikaresistens bland barn och äldre i 
stadens verksamheter. Enligt upphandlingsavdelningen är begreppet 
närodlat inte definierat i det ramavtal Trollhättans Stad har för inköp av 
livsmedel från grossist. Man börjar dock mer och mer att precisera 
upphandlingarna, men det är då viktigt att man vet att det finns produk-
ter att tillgå när man gör dessa begränsningar.    
Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden har var för sig behandlat 
ärendet och föreslår att motionen ska anses behandlad.   
Kommunstyrelsens förslag 2016-10-26, § 243 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses behandlad.   
Beslutsunderlag 
Motion från Dan Möllengård (-). 
Skrivelse från utbildnings- och omsorgsförvaltningen från den 9 sep-
tember 2016.     
Omsorgsnämndens beslut den 21 september 2016, § 64. 
Utbildningsnämndens beslut den 27 september 2016, §  
Centralkökets inköpsstatistik 2015-2016. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 3 oktober 2016.   
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Forts kf § 190 
Yrkanden 
Dan Möllengård och Sofia Lindholm yrkar bifall till motionen. 
Mussa Selim yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.     
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till motionen, dels bifall till 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.    
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses behandlad.   
____ 
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KF § 191 Dnr 2016/00269 009 

Beslut med anledning av motion Trollhättans framtid 
kräver ett aktivt friluftsliv 

Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion med 
förslag om att kommunfullmäktige beslutar att revidera Friluftsplanen. I 
samband med arbetet med översiktsplan för Trollhättan antogs 1990 en 
friluftsplan för kommunen. Denna reviderades 2000 och behöver åter 
ses över. Motionären anser att man innan ytterligare byggnation först 
bör revidera friluftsplanen för att sedan se på vilka områden man kan 
bygga, då områden kan komma att konstateras vara värdefulla som 
rekreationsområden.  
Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat ett yttrande över motionen. 
Förvaltningen instämmer med motionären och anser att Friluftsplanen 
från 2000 är i behov av en revidering och aktualisering, speciellt som 
Trollhättan är inne i en expansiv fas gällande nya områden för bl.a. 
bostäder. I kommande budgetförslag, ”Reviderad MRP 2016 – 2019 
och Budget 2017”, från Kultur- och fritidsnämnden finns mot bakgrund 
av detta ett äskande 2018 om medel för arbetet avseende revidering av 
gällande Friluftsplan. Mot bakgrund av detta föreslår Kultur- och fritids-
förvaltningen att motionen ska anses vara behandlad. Kultur- och 
fritidsnämnden har behandlat ärendet och beslutat enligt förvaltningens 
förslag.   
Beslutsunderlag 
Motion från Dan Möllengård (-). 
Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen från den 16 augusti 2016. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 30 augusti 2016. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 4 oktober 2016.   
Kommunstyrelsens förslag 2016-10-26, § 244 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses behandlad.   
Yrkanden 
Dan Möllengård yrkar bifall till motionen. 
Carina Lorentzon yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.     
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till motionen, dels bifall till 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.    
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses behandlad.   
____ 
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KF § 192 Dnr 2016/00381 009 

Beslut med anledning av motion Utred om Nya Drottning-
torget helt eller delvis kan drivas med solenergi 

Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) har inlämnat en motion till kommunfullmäktige 
med förslag om att det utreds om nya Drottningstorget helt eller delvis 
kan drivas med solenergi.  
Byggnads- och trafiknämnden har behandlat motionen. Enligt nämnden 
är det i dagsläget inte bestämt exakt vilka funktioner det nya torget 
kommer att få och vilken energikonsumtion det innebär. Hållbarhets-
perspektivet, där energiförsörjning ingår, är dock en självklar del i all 
verksamhet som staden bedriver. Så även i planeringen för det nya 
Drottningtorget. Solenergi skulle kunna användas både för värme och 
för el. Exempelvis till belysning, informationsskyltar eller till ev. byggna-
der på torget. Förnybara energikällor, såsom solenergi, förväntas på ett 
eller annat sätt att behandlas i kommande detaljplanering. Byggnads- 
och trafiknämnden föreslår därför att motionen kan anses vara be-
handlad.   
Beslutsunderlag 
Motion från Lasse Henriksen (SD).  
Byggnads- och trafiknämndens beslut den 25 augusti 2016, § 294.      
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 3 oktober 2016.   
 
Kommunstyrelsens förslag 2016-10-26, § 245 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad.   
Yrkanden 
Lasse Henriksen yrkar bifall till motionen. 
Peter Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.     
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till motionen, dels bifall till 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.    
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad.   
____ 
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KF § 193 Dnr 2016/00558 009 

Svar på interpellation angående "situationen på Krono-
gården"  

Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) ställer en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande angående situationen på Kronogården. I interpellationen 
ställs följande frågor: 
1. Trollhättans kommun har en operativ stab vid en eventuell kris i 

kommunen. Vem ingår i denna stab och hur snabbt var densamma 
på plats?   

2. Vem ledde den operativa staben strax efter att situationen på Krono-
gården uppstod?  

3. Varför kallades inte samtliga gruppledare in för information om det 
aktuella läget när ni hade möte eller stormöte som det har benämnts 
i media?  

4. Vad ska ni majoriteten göra åt situationen på Kronogården? 
 
Kommunstyrelsens ordförande har överlämnat ett skriftligt svar på 
interpellationen, vilket han redogör för i kommunfullmäktige.     
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna.   
____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-11-07 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 194 Dnr 2016/00595 009 

Svar på interpellation ang barn med diagnosen neuro-
psykiatriska funktionsvariationer 

Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) ställer följande interpellation till Utbild-
ningsnämndens ordförande: 

1.  Hur många elever finns i Trollhättans grundskolor med neuropsykiat-
riska funktionsvariationer? 

2. Hur många av dessa elever har en extra resurs? 
3. Hur ser de ordinarie planerade extra åtgärderna i skolan ut för dessa 

elever? 
4. Har det upprättats några särskilda rutiner för hantering på den akuta 

situationen med de stora klasserna för att inte dessa elever ska 
hamna i kläm? 

Utbildningsnämndens ordförande har överlämnat ett skriftligt svar på 
interpellationen, vilket han redogör för i kommunfullmäktige.     
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna.   
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-11-07 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 195 Dnr 2016/00609 009 

Svar på interpellation ang SKL:s handlingsplan för sär-
skilt begåvade barn 

Sammanfattning 
Kent Almkvist (C) ställer en interpellation till kommunstyrelsens ord-
förande angående handlingsplan för särskilt begåvade barn. I interpel-
lationen ställs följande frågor: 

- Håller Trollhättans Stad implementerat SKL:s handlingsplan för 
särskilt begåvade barn?   

- Hur kommuniceras det till föräldrar, som har barn som upplever att 
barnen inte får någon stimulans i skolarbetet, att barnen skall få 
möjlighet till maximal utveckling i sina studier? 

Utbildningsnämndens ordförande har överlämnat ett skriftligt svar på 
interpellationen, vilket han redogör för i kommunfullmäktige.     
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna.   
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-11-07 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 196 Dnr 2016/00639 009 

Svar på fråga om statsbidrag till skolan 

Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) ställer en interpellation till Utbildnings-
nämndens ordförande angående statsbidrag till skolan. I interpellatio-
nen ställs följande frågor:  

1. Hur ska det erhållna statsbidraget fördelas? Alltså vilka skolenheter 
får bidrag och hur mycket får de var och en? 

2. Hur många pedagoger kommer att anställas och var? 
3. Hur mycket kommer barngrupperna att minska i förskolan genom 

statsbidraget? 
Utbildningsnämndens ordförande har överlämnat ett skriftligt svar på 
frågan, vilket han redogör för i kommunfullmäktige.     
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-11-07 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 197 Dnr 2016/00644 009 

Svar på fråga om flodkräftan i Öresjö 

Sammanfattning 
Maj-Britt Elmvik ställer en fråga till Kultur- och fritidsnämndens ord-
förande angående flodkräftan i Öresjö:  

- Har kommunen minskat ambitionen att minska risken för pestsprid-
ning och släppt tanken på en låst bom?  

- Om inte. Varför har låset ännu inte kommit på plats? När planeras 
det vara klart? 

Kultur och fritidsnämndens ordförande besvarar frågan muntligt i kom-
munfullmäktige.    
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-11-07 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 198 Dnr 2016/00645 009 

Svar på fråga om att rostiga lyktstolpar inte är någon bra 
reklam för Trollhättan 

Sammanfattning 
Maj-Britt Elmvik (-) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande: 
När hade man senast översyn av kommunens lyktstolpar? Finns en 
aktuell åtgärdsplan och hur de ser dem ut? 
Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan muntligt i kommunfull-
mäktige.    
Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-11-07 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 199 Dnr 2016/00656 009 

Inkommen interpellation "Förbud mot mobiltelefon i 
skolan"  

Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) ställer en interpellation till Utbildningsnämndens 
ordförande angående förbud mot mobiltelefon i skolan. I interpellationen 
ställs följande frågor:    
Finns det redan idag förbud mot att nyttja mobiltelefon på några av de 
kommunala skolorna?  

1. Vilka i så fall? När infördes det? Hur infördes det?  
2. Om så inte är fallet, avser några skolor att införa ett sådant förbud? 
3. Om ett förbud införs, hur avser de att arbeta för att inkludera de 

lederna vid framtagande av det?   
4. Om ett förbud införs, hur avser de analysera effekterna av det - 

Exempelvis hur betyg och arbetsmiljö påverkas över tid?     
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.    
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-11-07 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 200 Dnr 2016/00668 009 

Inkommen interpellation "Webbsändningar av fullmäkti-
ges möten" 

Sammanfattning 
Thomas Valeklint (-) ställer följande interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande:  
"Jag skrev en motion hösten 2014, om att: Direktsända kommunfull-
mäktige i Trollhättan via webben. Kommunfullmäktige beslutade då att 
frågan hänskjuts till budgetarbetet för ställningstagande. Jag undrar i en 
fråga om någon tanke fortfarande finns att börja med webbsändningar 
av fullmäktiges möten i Trollhättan eller om motionen fortfarande är 
under utredning?"   
Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.    
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-11-07 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 201 Dnr 2016/00667 009 

Inkommen fråga "Anhöriganställningar"  

Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) ställer en fråga till Omsorgsnämndens 
ordförande angående anhöriga anställningar:  

1. Finns det några anhöriganställningar enligt SOL och LSS i Trollhät-
tans Stad? Om det förekommer så undrar jag hur många sådana an-
ställningar det finns.  

2. Om det inte finns några anhöriganställningar, vad är motiveringen 
och skälen till detta?  

3. Vad är majoritetens uppfattningar om anhöriganställningar enligt SOL 
och LSS? 

4. Om en sökande i utredningen anger att hen vill ha en anhörig som 
vårdar och det finns personliga skäl för detta, anser majoriteten då 
att anhöriganställning ska och kan göras?       

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa samman-
träde. 
 
____  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-11-07 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 202 Dnr 2016/00162 102 

Avsägelser  

Sammanfattning 
Karl Karlsson (S) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i Valnämnden.  
Emine Korkmaz (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i Utbild-
ningsnämnden.  
Stefan Komstadius (M) avsäger sig sitt uppdrag som nämndeman i 
Tingsrätten.   
Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelserna godkänns.   
____ 
Beslutet skickas till 
Karl Karlsson 
Emine Korkmaz  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-11-07 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 203 Dnr 2016/00050 102 

Valärenden 

Sammanfattning 
Meddelande från länsstyrelsen 
Marie Kide (MP) har utsetts till ny ledamot i kommunfullmäktige efter Bo 
Säll (MP). Till ny ersättare efter Marie Kide har utsetts Tina Ivarsson 
(MP). 
Val 
Till ledamot i Valnämnden efter Karl Karlsson (S) utses Anita Frisk Kjell 
(S). 
Till ersättare i Utbildningsnämnden efter Emine Korkmax (S) utses Leif 
Ljungqvist (S).  
____  
Beslutet skickas till 
Anita Frisk Kjell 
Leif Ljungqvist 
Valnämnden 
Utbildningsnämnden  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-11-07 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 204 Dnr 2016/00081 730 

Rapport till kommunfullmäktige över bifallna, ej verk-
ställda beslut biståndsbeslut  

Sammanfattning 
Omsorgsnämndens beslut den 19 oktober 2016, § 76 ang bifallna ej 
verkställda beslut enligt SoL 16 kap § 6 h och LSS § 28 h.         
Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten läggs till handlingarna.    
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2016-11-07 

 
 

 

Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

KF § 205 Dnr 2016/00005 009 

Inkomna motioner  

Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L). Motion om politikerpraktik.     
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.    
____ 
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