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KF § 1 Dnr 2018/00002 102 

Avsägelser  
Sammanfattning 
Mikael Löfwall (M) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i 
Arbetsmarknads- och socialnämnden. 
Veronica Stenberg (KD) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i 
Arbetsmarknads- och socialnämnden. 
Bert-Ove Bonta (SD) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i 
Arbetsmarknads- och socialnämnden. 
Marie-Louise Coon (M) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen.   

Kommunstyrelsens förslag  
Avsägelserna godkänns. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Avsägelserna godkänns.   
____ 
Beslutet skickas till 
Mikael Löfwall 
Veronica Stenberg 
Bert-Ove Bonta 
Marie-Louise Coon  
Arbetsmarknads- och socialnämnden 
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KF § 2 Dnr 2018/00001 102 

Valärenden 
Sammanfattning 
Ledamot i Byggnads- och trafiknämnden efter Bo Swaner. 
Lekmannarevisor i Trollhättan Energi Ab, Trollhättan Energi Elnät AB, 
Trollhättan Industrispår AB samt Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB. 
Ledamöter i Arbetsmarknads- och socialnämnden efter  Mikael Löfwall 
(M), Veronica Stenberg (KD) och Bert-Ove Bonta (SD). 
Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Marie-Louise Coon (M).    

Kommunfullmäktiges beslut 
Till ny ledamot i Byggnads- och trafiknämnden utses Daniel Söderström 
(M). 
Till ny lekmannarevisor i Trollhättan Energi Ab, Trollhättan Energi Elnät 
AB, Trollhättan Industrispår AB samt Kraftstaden Fastigheter Trollhättan 
AB utses Bo Swaner (M). 
Till nya ledamöter i Arbetsmarknads- och socialnämnden utses  
Jan-Erik Herranen (M) och till ny ersättare efter Jan-Erik Herranen 
utses Melissa T    (M). 
Toni Naim (KD) och  
Thor Sjöberg (SD). 
Till ny ersättare i kommunstyrelsen utses Sari Samuelsson (M).   
____ 
Beslutet skickas till 
Byggnads- och trafiknämnden 
TEAB 
Kraftstaden Fastigheter 
Arbetsmarknads- och socialnämnden 
Daniel Söderström 
Bo Swaner 
Jan-Erik Herranen 
Toni Naim 
Thor Sjöberg 
Sari Samuelsson  
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KF § 3 Dnr 2018/00026 009 

Anmälan om inkomna motioner  

Sammanfattning 
Dnr 2018/00046 
Dan Möllengård (-) Förbud mot fyrverkerier. 
Dnr 2018/00084 
Dan Möllengård (-) Narkotikasök i skolor. 
Dnr 2018/00102 
Lasse Henriksen (SD) Förbud mot fyrverkerier. 
Dnr 2018/00111 
Maj-Britt Elmvik (-) Seniormässa. 
Dnr 2018/00114 
Maj-Britt Elmvik (-) om engångsartiklar.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.   
 
____ 
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KF § 4 Dnr 2018/00083 009 

Inkommen fråga till KS ordf "Samordning vid nedlägg-
ning av fiber och ny dragning av rör" (-) 
Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) ställer en fråga till KS ordförande om samordning av 
nedläggning av fiber och dragning av rör. 
Kommunstyrelsens ordförande överlämnar frågan till ordföranden för 
Trollhättan Energi AB.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
 
 
_____ 
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KF § 5 Dnr 2018/00112 009 

Inkommen fråga till ordf KFN "Flodkräftan i Öresjö" / (-) 
Sammanfattning 
Maj-Britt Elmvik (-) ställer följande frågor till Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande ang flodkräftan i Öresjö: 
1. Har kommunen intresse att värna om den akut hotade flodkräftan, 
vars förekomst i Öresjö är unikt för denna del av Sverige? 
2. Om så är fallet. Är man då beredd att sätta upp en ny bom och när 
planeras det då vara klart?   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
 
____ 
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KF § 6 Dnr 2018/00113 009 

Inkommen fråga till KS ordf "avgiftsprincip för bredband 
på landsbygden" (-) 
Sammanfattning 
Maj-Britt Elmvik (-) ställer följande frågor ang bredband på 
landsbygden: 
1. Anser den styrande majoriteten att det ska vara olika avgiftsprinciper 
för stad och landsbygd? 
2. Om inte. Är man beredd att i ägardirektivet för Trollhättan Energi AB 
införa att samma årsavgifter ska gälla för hela kommunen.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
 
____ 
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KF § 7 Dnr 2018/00114 009 

Inkommen fråga till ks ordf "Motionsberedning" / (-) 
Sammanfattning 
Maj-Britt Elmvik ställer en fråga till KS ordföranden angående beredning 
av motioner: 
- Varför finns inte uppgiften om förlängd remisstid i diariet utan jag 

måste belasta kommunen med frågan? 
- Varför meddelas inte motionären om förlängd remisstid och varför den 

förlängs? 
- Är det vanligt med förlängd remisstid? 
- Var finns skrivning om när remisstid kan förlängas? 
- När kommer nu motionen till kommunstyrelsen för beredning och 

kommunfullmäktige för beslut?   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
 
____ 
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KF § 8 Dnr 2018/00101 009 

Inkommen interpellation rörande borttagning av träd i 
samband med ombyggnad av Drottningtorget (SD) 
Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) ställer en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande ang borttagning av träd i samband med ombyggnad av 
Drottningtorget. I interpellationen ställs följande frågor: 
1. Är det så att samtliga träd utom eken ska bort i samband med 
ombyggnad av torget? 
2. Är det så att allén ska tas ner från Föreningsgatan och söderut i 
samband med ombyggnad av torget?   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
 
____ 
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KF § 9 Dnr 2017/00898 041 

Justering av Budget 2017/MRP 2016-2019 
Sammanfattning 
För år 2017 har, i likhet med 2016, ett särskilt statsbidrag (Byggbonus) 
lämnats för att öka bostadsbyggandet, särskilt i de kommuner som tar 
emot nyanlända. Bidraget får användas fritt utifrån kommunens egna 
prioriteringar. År 2016 beviljades 111 kommuner bidrag medan 199 
kommuner har beviljats bidrag för år 2017. Trollhättans Stad har av 
Boverket tilldelats stimulansmedel om 10,0 mkr för ökat bostads-
byggande 2017. Bidraget betalades ut under december månad. 
Enligt Sveriges Kommuner och Landstings tolkning av normgivningen 
inom redovisningen ska bidraget klassificeras som ett generellt 
statsbidrag. Eftersom villkoren för att erhålla statsbidraget är uppfyllda 
när det utbetalas ska bidraget som utbetalades under 2017 redovisas 
som intäkt detta år. 
För att kunna disponera bidraget om 10,0 mkr under 2018 föreslås att 
MRP/Budget 2018 revideras enligt följande: 
Kommunstyrelsens budgetanslag för Reserv under Oförutsett/särskilda 
åtgärder utökas med 10,0 mkr. Finansiering sker genom att det 
budgeterade årets resultat i resultaträkningen sänks från +39,0 mkr till 
+29,0 mkr. Årets resultat exklusive exploateringsresultat sänks från 
+1,0 mkr till -9,0 mkr.   

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 2 januari 2018.   
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera MRP/Budget 2018 på så sätt 
att kommunstyrelsens budgetanslag för Reserv under Oförutsett/ 
särskilda åtgärder utökas med 10,0 mkr.  
Finansiering sker genom att det budgeterade årets resultat i 
resultaträkningen sänks från +39,0 mkr till +29,0 mkr. Årets resultat 
exklusive exploateringsresultat sänks därmed från +1,0 mkr till -9,0 mkr. 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att revidera MRP/Budget 2018 på så sätt 
att kommunstyrelsens budgetanslag för Reserv under Oförutsett/ 
särskilda åtgärder utökas med 10,0 mkr.  
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Forts kf § 9 
 
Finansiering sker genom att det budgeterade årets resultat i 
resultaträkningen sänks från +39,0 mkr till +29,0 mkr. Årets resultat 
exklusive exploateringsresultat sänks därmed från +1,0 mkr till -9,0 mkr.  
____  
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret  
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KF § 10 Dnr 2017/00893 104 

Beslut om partistöd 2018 
Sammanfattning 
Enligt lokala bestämmelser för partistöd, som antogs av kommun-
fullmäktige i december 2014, ska fullmäktige årligen fatta beslut om 
utbetalning av partistöd i februari månad varje år.  
Totalt anslag för 2018 är 3 715 164 kr. Av det i budgeten bestämda 
partistödet ska 10 % fördelas som grundstöd mellan de i kommunfull-
mäktige representerade partierna. Återstoden 90 % är ett mandat-
bundet stöd, som fördelas mellan partierna i förhållande till det antal 
mandat respektive parti har i fullmäktige. Totalt finns 61 mandat. Av det 
erhållna mandatbundna stödet är 25 % avsett som utbildningsbidrag.    

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 28 december 
2017.   
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för år 2018 enligt 
fördelning i kommunstyrelsens budget för 2018. 

Yrkanden 
Paul Åkerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta.   
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för år 2018 enligt 
fördelning i kommunstyrelsens budget för 2018.   

Reservation 
Dan Möllengård och Maj-Britt Elmvik reserverar sig mot beslutet.   
____ 
Beslutet skickas till 
Samtliga partier 
Ekonomikontoret    
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KF § 11 Dnr 2017/00897 045 

Tilläggsanslag Arbetsmarknads- och socialnämnden 
Sammanfattning 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) hyr fastigheten 
Skogsduvan, Dannebacken, av AB Eidar för verksamheten ensam-
kommande flyktingbarn. Då behovet har minskat av denna typ av 
boenden, p.g.a. minskad tillströmning av ensamkommande flyktingbarn, 
har inte (ASF) behov av att hyra fastigheten fr.o.m. år 2018. Hyres-
kontraktet löper på 25 år med en årshyra om 0,7 mkr. Liggande 
hyresbaserade investeringar i fastigheten uppgår till 6,5 mkr. 
Fr.o.m. den 1 januari 2018 kommer utbildningsförvaltningen hyra 
fastigheten dit förskolans administratörer kommer att flytta från gula 
villan på Hjortmosseskolan. Det nya hyreskontraktet mellan AB Eidar 
och utbildningsförvaltningen kommer att löpa på 10 år med en årshyra 
om 0,5 mkr/år efter nedskrivning om 2,0 mkr. Engångsnedskrivningen i 
fastigheten om 2,0 mkr kommer att faktureras Arbetsmarknads- och 
socialnämnden i bokslut 2017. 
Finansiering av engångsnedskrivningen om 2,0 mkr i bokslut 2017 
föreslås finansieras genom att Arbetsmarknads- och socialnämnden får 
ett tilläggsanslag om 2,0 mkr i budget 2017. Tilläggsanslaget om 2,0 
mkr finansieras genom kommunstyrelsens anslag Reserv gruppboende.   

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 2 januari 2018.   
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Arbetsmark-
nads- och socialnämnden får ett tilläggsanslag om 2,0 mkr i MRP/ 
Budget 2017 för finansiering av engångsnedskrivning i fastigheten 
Skogsduvan, Dannebacken.  
Tilläggsanslaget om 2,0 mkr finansieras genom disponering av 
kommunstyrelsens anslag Reserv gruppboende under Oförutsett/ 
särskilda åtgärder.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.  
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Forts kf § 11 
____ 
____ 
Beslutet skickas till 
Arbetsmarknads- och socialnämnden 
Ekonomikontoret  
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KF § 12 Dnr 2018/00045 637 

Taxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
2018 
Sammanfattning 
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast 
den sista december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsätt-
ning att kommunen följer villkoren i Förordning (2001:160) om stats-
bidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritids-
hemmet. 
Inkomsttaket är sedan 1 juli 2015 indexerat. Avgiftsnivåerna för max-
taxa 2018 ska tillämpas från och med den 1 mars 2018. Från och med 
detta datum är inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) 46 
080 kronor. (År 2017 var inkomsttaket 45 390 kronor.) 
Utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till ny taxa från och med 1 
mars 2018 inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Troll-
hättans Stad, som innebär en höjning av taxan enligt index. Utbildnings-
nämnden behandlar ärendet den 23 januari.   

Beslutsunderlag 
Skrivelse från utbildningsförvaltningen från den 24 november 2017. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 9 januari 2017. 
Utbildningsnämndens beslut den 23 januari 2018, § .   
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa inom förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 2018 att gälla från och med den 1 mars 2018. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.         
____ 
Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden  
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KF § 13 Dnr 2017/00884 661 

Projektering och upphandling, om- och tillbyggnad av 
Slättbergshallens B-hall  
Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden gav, i juni 2017, förvaltningen i uppdrag att 
genomföra förstudie för en om- och tillbyggnad av Slättbergshallens B-
hall. 
Hallen är byggd 1982 och är i behov av både renovering och ombygg-
nation. Det finns behov av fler omklädnings- och duschrum, fler toalet-
ter, samt ny ventilation. För att få ett bättre flöde i anläggningen, ökad 
tillgänglighet samt underlätta för verksamheterna bör entrén ändras från 
nuvarande placering på gavel som vetter mot riksväg 45 till hallens 
långsida som vetter mot Nils Ericsonsskolan. Dessutom behöver en 
hiss till entresolplanet anskaffas och installeras. 
Den totala investeringskostnaden beräknas uppgå till ca 17 mkr vilket 
finns angivet i Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget i mål- och 
resursplan 2018/2019.  Byggnationen behöver genomföras i etapper. 
Förutsatt att beslut om byggstart tas hösten 2018 kan om- och tillbygg-
naden vara klar i sin helhet i december 2019.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 2018-01-04   
Kultur- och fritidsnämndens beslut, § 55, 2017-12-12 
Redovisning av förstudie och förenklad lokalplanering, om- och 
tillbyggnad av Slätbergshallens B-hall, 2017-11-25   
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förstudien och den förenklade 
lokalplaneringen för om- och tillbyggnad av Slättbergshallens B-hall.  
Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling 
genomförs. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.                                

Jäv 
Sofia Lindholm anmäler jäv och deltar inte i beslutet.   



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2018-02-05 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

 
Forts kf § 13 
 
 
____ 
 
Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomikontoret  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2018-02-05 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 14 Dnr 2017/00338 009 

Beslut med anledning av motion "Trygghetsvakter" (L) 
Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) har till kommunfullmäktige inlämnat en 
motion med förslag om att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att införa ett system med trygghetsvakter för att öka tryggheten 
i kommunen, till dess att det finns en starkare lokal närvaro av polisen. 
Kontoret Tillväxt och utveckling på kommunstyrelsens förvaltning har 
samordnat ett yttrande tillsammans med Enheten för skydd och säker-
het. Det finns redan idag olika typer av trygghetsskapande åtgärder, 
frivilliga trygghetsvandrare, väktare och ordningsvakter – som samman-
taget och gemensamt tillgodoser de olika behov som motionen avser. 
Detta och ett ständigt pågående utvecklings-arbete inklusive uppföljning 
och utvärdering av pågående åtgärder samt ett nära samarbete med 
polismyndigheten gör att ytterligare åtgärder enligt motionens förslag 
inte är aktuella i dagsläget.   

Beslutsunderlag 
Motion ”Trygghetsvakter”  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 3 januari 2018.   
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad. 

Yrkanden 
Rita Paulsson Svensson yrkar bifall till motionen.  
Monica Hanson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Lasse Henriksen yrkar att kostnaden för ordningsvakter i kommunen, 
ska faktureras polisen.  
Paul Åkerlund yrkar avslag på Lasse Henriksens yrkande.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till motionen, dels bifall till 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
Ordföranden ställer proposition på Lasse Henriksens yrkande och finner 
att kommunfullmäktige avslår detta.   



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2018-02-05 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

Forts kf § 14 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad.   
 
____ 
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2018-02-05 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 15 Dnr 2017/00388 009 

Beslut med anledning av motion "Vision och åtgärdsplan 
för Strandgatan" (M) 
Sammanfattning 
Jennie Bergius (M) och Michael Meijer (M) har inlämnat en motion till 
kommunfullmäktige med förslag om att: 

- upprätta  en detaljerad kartläggning av nuläge och trafikkonsekvens-
analys av Strandgatans befintliga  utformning och biltrafik – i syfte att 
synliggöra framtida möjligheter och utveckling av stråket. 

- med utgångspunkt från befintligt nuläge, skapa en visionsbild som 
mer i detalj kan redogöra för vilka åtgärder som krävs för att undan-
leda befintlig biltrafik och istället ytterligare addera värden för stärkt 
besöks- närings- och restaurangverksamhet inom en 5-10-års period.  

- upprätta en konkret aktivitet och åtgärdsplan innehållande tidplan 
och budget som kan möjliggöra att visionsbilden realiseras inom 
utsatt tid. 

Byggnads- och trafiknämnden har behandlat ärendet och hänvisar till 
det pågående projektet City 3.0, som enligt uppdrag i översiktsplanen 
ska göra Trollhättan mer stadsmässig med en levande stadskärna. 
Inom projektets ram kartläggs vilka stråk som är viktiga för stadens fort-
satta utveckling, bl.a. Strandgatan. Då ett arbete pågår med att stärka 
centrummiljön och Strandgatan är en del av detta, anser stadsbygg-
nadsförvaltningen att motionen bör anses som behandlad.   

Beslutsunderlag 
Motion från Jennie Bergius (M) och Michael Meijer (M). 
Byggnads- och trafiknämndens beslut från den 22 november 2017, § 
446. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 8 januari 2018.   
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad. 

Yrkanden 
Jennie Bergius yrkar bifall till motionen. Sofia Lindholm, Rita Paulsson 
Svensson och Bedros Cicek instämmer. 
Paul Åkerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2018-02-05 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

Forts kf § 15 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till motionen, dels bifall till 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.   
Omröstning 
Omröstning begärs. 
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar ja bifaller 
kommunstyrelsens förslag. Den som röstar nej bifaller Jennie Bergius 
m.fl. yrkande.  
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 34 ja-röster och 24 nej-röster. Tre platser är 
tomma. Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla 
kommunstyrelsens förslag.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad.   

Reservation 
Hans Hoffman, Remigiusz Bielinski, Jennie Bergius, Ingrid Almén, 
Mousa Younis, Michael Meijer, Lars Muregård, Angelica Lundgren 
Bielinski, Ulf Rörstad, Cecilia Gustafsson, Sari Samuelsson, Håkan 
Deleskog, Bedros Cicek, Kent Almkvist, Mats Häggner, Sofia Lindholm, 
Rita Paulsson Svensson, Sonny Larsson, Lasse Henriksen, Bert-Ove 
Bonta, Jarno Vallius och Erland Larsson reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Jenny Bergius m.fl. yrkande.  
  
____ 
  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2018-02-05 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 16 Dnr 2017/00473 009 

Beslut med anledning av motion "Enkla åtgärder för ökad 
tillgänglighet" (-) 
Sammanfattning 
Dan-Axel Möllengård , (-), har lämnat in en motion där han menar att 
det med enkla medel går att bygga bort mindre höjdskillnader till butiker 
och restauranger i centrum. I motionen föreslås att man ser över var det 
finns enkla hinder som kan anpassas och ersättas av tillgänglighets-
vänliga bryggor (ramper).  
Kommunstyrelsens förvaltning har yttrat sig och konstaterar att ett fåtal 
trappsteg in i en butik eller annan byggnad dit allmänheten har tillträde 
kan vara ett Enkelt avhjälpt hinder, men att ansvaret inte är Stadens 
utan fastighetsägarens. Enkelt avhjälpta hinder ska lösas på egen 
fastighet.  
Centrum har inventerats för att kartlägga Enkelt avhjälpta hinder på 
publik platsmark och i samband med detta inventerades även trappor. I 
dagsläget avhjälper Gatukontoret mindre höjdskillnader, 5-10 cm 
kanske även upp till ett steg vid ordinarie ombyggnad av trottoarer, om 
det är möjligt och fastighetsägaren bekostar det extra fyllet.   

Beslutsunderlag 
Motion från Dan Möllengård (-). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 14 november 
2017.   
Byggnads- och trafiknämndens beslut den 22 november 2017, § 445.   
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses behandlad med 
hänvisning till det arbete som pågår. 

Yrkanden 
Dan Möllengård yrkar bifall till motionen. 
Mikael Sundström 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    



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2018-02-05 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

Forts kf § 16 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses behandlad med 
hänvisning till det arbete som pågår.   

Reservation 
Dan Möllengård och en Maj-Britt Elmvik reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Dan Möllengårds yrkande.   
 
____ 
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2018-02-05 
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KF § 17 Dnr 2017/00859 009 

Svar på fråga till UN ordförande "Handlingsplan mot 
sexuella trakasserier i kommunens skolor" (V) 
Sammanfattning 
Fahimeh Nordborg ställer följande frågor till Utbildningsnämndens 
ordförande om Handlingsplan mot sexuella trakasserier i kommunens 
skolor:  
-  Finns det handlingsplaner på våra kommunala skolor för hur man ska 

hantera sexuella trakasserier och kränkningar?  
-  Hur väl kända är de, och efterföljs dessa?  
-  Har Trollhättans skolor gjort någon anmälan till skolverket det 

senaste året gällande sexuella trakasserier och kränkningar? Om ja, 
hur många?  

-  Vilka åtgärder vidtas på skolorna om sexuella trakasserier och 
kränkningar förekommer?  

-  Vilket förebyggande arbete sker på skolorna för att förhindra och 
motverka sexuella trakasserier och kränkningar?  

Utbildningsnämndens ordförande har lämnat ett skriftligt svar på frågan, 
vilket han redogör för kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.    

Protokollsanteckning 
Mats Häggner (C) ifrågasätter att presidiet i Utbildningsnämnden ställer 
frågor till varandra.     
 
____ 
 
 



 
 Kommunfullmäktige 
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KF § 18 Dnr 2018/00100 009 

Svar på fråga till KS ordf "Hur många lägenheter har till-
delats nyanlända i Eidar AB och därmed gått före i Eidars 
bostadskö?" (SD) 
Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
om hur många lägenheter som har tilldelats nyanlända i Eidar AB och 
därmed gått före i Eidar bostadskö? 
Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan muntligt i kommunfull-
mäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2018-02-05 
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KF § 19 Dnr 2018/00099 009 

Svar på fråga till KS ordf om "barn och ungdomar som 
försvinner eller inte återkommer till skolan efter skol-
lovet" (SD) 
Sammanfattning 
 Lasse Henriksen (SD)  ställer följande fråga till Kommunstyrelsens 
ordförande:  
1. Det finns belägg för att det försvinner eller inte återkommer i barn och 
ungdomar till skolan efter skollovet i hela Sverige. Har vi problem med 
detta i Trollhättan? 
2. Vad gör vi i så fall för att hitta dessa barn och ungdomar? 
 
Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan muntligt i 
kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____ 
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