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KS § 62 Dnr 2017/00254 007 

Årsredovisning 2016 Kunskapsförbundet väst 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2013 var starten för Kunskapsförbundet Väst (KFV) verk-
samhet, som en följd av att Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun 
hade bestämt sig för att samla sina gymnasie- och vuxenutbildningar i 
ett gemensamt kommunalförbund. 
I bokslutet för 2016 redovisar KFV ett resultat på 20 050 tkr. Här ingår 
ett ägartillskott från medlemskommunerna på 12 978 tkr som täcker 
2015 års underskott. Om ägartillskottet räknas bort uppgår resultatet till 
+7 072 tkr. Resultatet motsvarar drygt en procent av den totala omsätt-
ningen. Budgetavvikelsen uppgår till + 7 099 tkr. 
Gymnasiet redovisar ett nollresultat och vuxenutbildningen visar ett 
överskott på ca 3 mkr. Överskottet beror främst på fler elever än beräk-
nat inom SFI och högre intäkter för statsbidrag. Förbundets pensions-
kostnader visar också ett överskott på ca 3 mkr. 
Investeringarna har uppgått till 9 688 tkr jämfört med en investerings-
budget på 8 600 tkr. I princip alla investeringar, mestadels möbler och 
utrustning, har gjorts med anledning av ombyggnaderna av Birger Sjö-
bergsgymnasiet och Nils Ericsonsgymnasiet. I förbundets balansräk-
ning finns ett eget kapital på +7 072 tkr. Under 2016 har Trollhättan 
Stads kostnad för förbundsbidrag och uppdragsersättning till KFV upp-
gått till 286 mkr. 
Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.   

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2016 Kunskapsförbundet Väst 
Revisionsberättelse för år 2016   
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2016 för 
Kunskapsförbundet Väst. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfri-
het för 2016 års verksamhet.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Forts kf § 62 
____ 
Beslutet skickas till 
Kunskapsförbundet Väst 
Vänersborgs kommun  
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KS § 63 Dnr 2015/00390 291 

Byggstart ombyggnation Sylteskolan 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2016 § 92 att godkänna 
lokalprogrammet för projekt Sylteskolan som omfattar ny idrottshall, 
ny skolbyggnad för F-9 inklusive sär- och träningsskolan för totalt 1 
000 elever samt ny fritidsgård i befintlig husdel. Nytt stadsdelsbiblio-
tek inklusive kontorsytor samt ny utvändig miljö samt ytor för utbild-
ning och trafik.  
Idag betalar utbildningsförvaltningen 5,7 mkr och kultur- och fritidsför-
valtningen 1,3 mkr i hyra per år, d.v.s. totalt 7,0 mkr per år. Beräknad 
ny hyreskostnad utifrån priser i upphandlingen uppgår till 29,0 mkr 
per år, d.v.s. en ökning på 22,0 mkr per år. Den nya beräkningen på 
investeringen ligger på ca 550 mkr jämfört med ca 450 mkr i lokalpla-
neringen, d.v.s. 100 mkr högre. Hyreskostnaden stiger från ca 26,4 
mkr per år till ca 29,0 mkr per år, d.v.s. en ökning med 2,6 mkr per år. 
Hyreskostnaden fördelar sig på utbildningsförvaltningen ca 80 % och 
kultur- och fritidsförvaltningen ca 20 %. 
I gällande MRP/Budget 2017 finns för år 2018 upptaget 2,8 mkr i 
ökad hyreskostnad och för år 2019 6,7 mkr (inkl.både UTB och KFF).   

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 24 mars 2017.   

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart för projekt Syl-
teskolan.  
Kommunfullmäktige besluta att den utökade hyreskostnaden, jämfört 
med nuvarande MRP/Budget, hänskjuts till kommande arbete med 
MRP/Budget 2018. 
Kommunstyrelsens beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____  
Beslutet skickas till 
Lokalstrategen 
Ekonomikontoret 
Utbildningsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden 
Thn Tomt AB      
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KS § 64 Dnr 2015/00714 775 

Byggstart äldreomsorgsboende, Blåvingen 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 19 september 2016, §131, att 
godkänna lokalprogram för projekt äldreboende Blåvingen samt att 
genomföra projektering och anbudsförfrågan. Projektet har nu varit 
ute på anbud och en ny beräknad hyreskostnad har tagits fram. Den 
nya kostnadsberäkningen för hyran uppgår till 6,4 mkr per år och lig-
ger 400 tkr lägre i jämförelse med lokalprogrammet. Jämfört med lo-
kalplaneringen har utgiften för projektering fördyrats till följd av nog-
grannare undersökningar av konstruktion, akustik, energi och miljö. 
Anbudssumma från vinnande leverantör ligger dock lägre än vad som 
tidigare beräknats.  
För projektet kommer ett investeringsbidrag att sökas. Om denna blir 
positivt behandlad kommer den beräknade hyran att bli 500 tkr lägre 
på årsbasis. Idag bedrivs verksamhet på Granngården och Klockare-
gården vilket är lokaler som kommer att lämnas då det nya boendet 
är färdigt. Hyreskostnad för dessa lokaler idag är 3,5 mkr per år och 
förvaltningens ökade nettohyra blir därmed cirka 3 mkr per år. Den 
föreslagna byggnaden är i två plan med 45 boenderum fördelat på 
fem avdelningar samt en flygel för personalutrymmen. 
Tidplan för projektet vid positivt beslut om byggstart är produktion 
fr.o.m. juni 2017 för att inflyttning av verksamheten vid årsskiftet 
2018/19.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2017-03-20   

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart för projektet äld-
reboende Blåvingen.     
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
Lokalstrategen 
Ekonomikontoret 
Omsorgsnämnden  
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KS § 65 Dnr 2016/00779 734 

Byggstart  LSS-boende, Slättbergsvägen 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 6 februari 2017 § 8, att projekte-
ring och upphandling av projekt LSS-boende på Slättbergsvägen fick 
ske. Projektet har nu varit ute på anbud och utfallet av detta har blivit 
en något lägre hyreskostnad på årsbasis än vad som beräknades i 
lokalplaneringen (tidigare 839 tkr/år och nu 804 tkr/år).  
Färdigställande av projektet är beräknat till 1 oktober 2017. Ombygg-
nationen av detta hus D på Örtagården/Slättbergsvägen kommer att 
göras genom AB Eidar Trollhättans bostadsbolag, som även äger 
fastigheten.  Hyreskostnaden inryms inte inom budgeterade medel i 
MRP/Budget 2017. Det saknas 600 tkr på årsbasis gentemot anvisa-
de anslag i MRP men trots att minskning av personaltätheten gjorts 
har man ej kommit till rätta med obalansen.   

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-28   

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart för projekt LSS-
boende på Slättbergsvägen.  
Den framtida finansieringen måste beaktas i kommande Mål- och re-
sursplanearbete. 
Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
Lokalstrategen 
Ekonomikontoret 
Omsorgsnämnden  
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KS § 66 Dnr 2017/00033 009 

Uppföljning av bifallna motioner 2017 

Sammanfattning 
Enligt kommunstyrelsens beslut den 7 oktober 1999 skall 
verkställandet av motioner, som bifallits under den senaste 
tvåårsperioden, rapporteras till kommunstyrelsen i samband med den 
ordinarie redovisningen av ej färdigberedda motioner till 
kommunfullmäktige i april och oktober månad   

Beslutsunderlag 
Uppföljning av bifallna motioner, daterat den 15 mars 2017.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Uppföljningen läggs till handlingarna.   
 
____ 
  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-04-24 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KS § 67 Dnr 2017/00034 009 

Redovisning av inkomna ej behandlade motioner 2017 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram en förteckning över 
inkomna, ännu ej färdigbehandlade motioner   

Beslutsunderlag 
Förteckning, daterad den 4 april 2017.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna.   
 
____ 
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KS § 68 Dnr 2016/00616 009 

Svar på fråga om Anhörigstöd (L) 

Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) ställer en fråga till Omsorgsnämndens 
ordförande om anhörigstöd. I interpellationen ställs följande frågor: 
 
1.Under vilka år fanns det möjligheter för en anhörig i Trollhättans 
kommun att få ekonomisk ersättning/bidrag vid vård av en anhörig?  
2. Hur såg regelverket ut i kommunen för att få detta ekonomiska 
stöd?  
3. När togs möjligheten för en närstående att få ekonomiskt bidrag 
bort och hur motiverades det ändrade beslutet?  
4. Anser majoriteten att det inte längre föreligger några behov hos 
anhöriga att få ekonomisk ersättning för vård av en anhörig?    
 
Omsorgsnämndens ordförande har lämnat ett skriftligt svar på frågan, 
vilket hon redogör för i kommunfullmäktige.  

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____  
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KS § 69 Dnr 2016/00453 009 

Svar på interpellation om bemanning och arbetsmiljö 
inom äldreomsorgen (M) (C) (KD) (L) 

Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L), Maria Nilsson (KD), Sofia Lindholm (C) 
och Peter Eriksson (M) Ställer en interpellation till omsorgsnämndens 
ordförande angående bemanning och arbetsmiljö inom 
äldreomsorgen. I interpellationen ställs följande frågor:  
 
-    Ingår städning i allmänna utrymmen som ordinarie 

arbetsuppgifter för en undersköterska alternativt ev trainees?, 
-  Hur ser bemanningen ut idag på de olika enheterna i 

äldreomsorgen och hur ser planeringen ut framöver med tanke på 
kommande personalbehov och 

- På hur många enheter finns rullstolar med motorer som 
hjälpmedel och hur många sådana rullstolar med motorer finns 
det sammanlagt inom hela omsorgen?   

Omsorgsnämndens ordförande har lämnat ett skriftligt svar på frågan, 
vilket hon redogör för i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna. 
 
____      
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KS § 70 Dnr 2016/00667 009 

Svar på fråga om "Anhöriganställningar" (L) 

Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) ställer en fråga till Omsorgsnämndens 
ordförande angående anhöriga anställningar:  
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.  
Om det inte finns några anhöriganställningar, vad är motiveringen och 
skälen till detta?  
Vad är majoritetens uppfattningar om anhöriganställningar enligt SOL 
och LSS? 
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?    
Omsorgsnämndens ordförande har lämnat ett skriftligt svar på frågan, 
vilket hon redogör för i kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____ 
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KS § 71 Dnr 2017/00002 102 

Avsägelser  

Sammanfattning 
Mats Mertala (SD) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelsen godkänns.  
Hemställes hos länsstyrelsen om ny sammanräkning.   
____ 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
Mats Mertala  
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KS § 72 Dnr 2017/00001 102 

Valärenden 

Sammanfattning 
Mats Mertala (SD) har utsetts till ny ledamot i kommunfullmäktige ef-
ter Thomas Hamberger (SD). 
 
Mousa Younis (M) har utsetts till ny ledamot i kommunfullmäktige ef-
ter Sara Ejnell Svensson (M) och till ny ersättare i kom-
munfullmäktige efter Mousa Younis har utsetts Bengt Cederlund (M).  
 
Peter Andersson (S) har utsetts till ny ledamot i kommunful-mäktige 
efter Fatima Bouja (S) och till ny ersättare efter Peter Andersson har 
utsetts Stefan Björkenstam (S).   

Kommunfullmäktiges beslut 
Meddelandet läggs till handlingarna.   
 
____  
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KS § 73 Dnr 2017/00030 009 

Inkomna motioner  

Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L). Motion om trygghetsvakter i Trollhättan.  
Dan Möllengård (-). Motion om årlig politisk representationsredovis-
ning.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.   
____ 
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KS § 74 Dnr 2017/00337 009 

Interpellation om assistanshjälp LSS (L) 

Sammanfattning 
- Rita Paulsson Svensson (L) ställer en interpellation till Omsorgs-

nämnden ordförande angående assistanshjälp. I interpellationen 
ställs följande frågor: 

- Är det många som istället blir tvingade till att söka bistånd hos 
kommunen för att klara av vardagen? Innebär det här att assi-
stansberättigade inte längre får rätt hjälp och att deras levnadsvill-
kor försämras?     

- Hur många anhöriga tror ni har berörts av regeringens direktiv som 
innebär att det blir just de anhöriga som måste ta över när Försäk-
ringskassan inte längre vill bistå? Hur många människor har blivit 
beroende av sina anhöriga och förlorat deras möjlighet till att ha ett 
självständigt liv?   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
 
____ 
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KS § 75 Dnr 2017/00368 009 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande rörande "un-
derhåll och produktionsstöd för nästa generation Jas 
Gripenmotor"(M) 

Sammanfattning 
- Peter Eriksson (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordföran-

de rörande underhåll och produktionsstöd för nästa generation Jas 
Gripenmotor, enligt följande:  

-  
- Varför agerar inte du som Kommunstyrelsens ordförande och ditt 

parti i större utsträckning för att hitta en lösning som kan få framti-
da underhåll och produktionsstöd för nästa generation Jas Gri-
penmotor? För Trollhättans del handlar det direkt om hundratals 
arbetstillfällen på GKN, indirekt drabbas också andra verksamhe-
ter. 

-  
- Vet du vilket som var argumentet hos Socialdemokraterna i För-

svarsutskottet när de gick emot att framtida underhåll av Jas Gri-
pen-motorn skulle ske i Sverige röstades ned? 

-  
- Varför har inte Näringslivsenheten i Trollhättans stad fått uppdraget 

att jobba mer proaktivt med denna fråga då den har stor påverkan 
på Trollhättans näringsliv?   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
 
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-04-24 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KS § 76 Dnr 2017/00381 009 

Fråga till Omsorgsnämndens ordförande om måltiden 
inom äldreomsorgen (-) 

Sammanfattning 
Maj-Britt Elmvik (-) ställer följande fråga till Omsorgsnämndens ordfö-

rande:  
-    Hur många är undernärda i hemtjänst, korttidsboende och     sär-

skilt boende i Trollhättans kommun? 
-    Hur ofta består huvudmålet som serveras/levereras äldre i Troll-

hättans kommun av aptitretare, huvudrätt och dessert?   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
 
____ 
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-04-24 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KS § 77 Dnr 2017/00024 006 

Tack till stadsdirektören 

Sammanfattning 
Stadsdirektör Annika Wennerblom avgår den 2 maj efter 11 år från 
sin tjänst som stadsdirektör. Annika tackar för den tid som varit.  
Ordföranden framför ett tack för hennes stora arbetsinsats under 
åren.   
 
_____  
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