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Dennis Haglund (MP) 
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KF § 20 Dnr 2018/00001 102 

Meddelande från länsstyrelsen / Valärenden 
 
Meddelande 
Länsstyrelsen meddelar att till ny ledamot i kommunfullmäktige efter 
Alicja Zawadska Przychozen (S) har utsetts Aina Andersson (S).   
Valärende 
Kommunfullmäktige ska utse ny ledamot i styrelsen för stiftelsen 
Innovatum efter Lars Bäckström. 

Kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisor i AB Eidar och Trollhät-
tan Stadshus AB efter Rolf Elamsson (M). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Till ledamot i styrelsen för stiftelsen Innovatum efter Lars Bäckström 
utses Anders Danielsson. 
Till lekmannarevisor i AB Eidar och Trollhättan Stadshus AB efter Rolf 
Elamsson (M), utses Bo Swaner (M).    
 
____ 
Beslutet skickas till 
Stiftelsen Innovatum  
Länsstyrelsen 
Anders Danielsson 
AB Eidar  
Bo Swanér 
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KF § 21 Dnr 2018/00026 009 

Inkomna motioner  
Sammanfattning 
Dan Möllengård (-). ”Flyttade soptunnorna – rena genidraget”.  
Maj-Britt Elmvik (-) ”Rådgivning till äldre som vill flytta”     

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionerna översänds till kommunstyrelsen för beredning.      
 
____ 
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KF § 22 Dnr 2017/00653 220 

Träbyggnadsstrategi 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med Byggnads- och 
trafiknämndens ordförande samt koncernens bostads- och fastighets-
bolag uppdaterat den trähusstrategi som kommunfullmäktige antog 
2013.   
Syftet med strategin för ökat träbyggande är att den ska vara ett led i att 
minska utsläpp av växthusgaser och att nå nationella, regionala och 
lokala miljömål för Trollhättan. 
Strategin omfattar de byggnader som staden genom sina fastighets-
bolag uppför och förhyr. Där ska träbyggnadsteknik beaktas som ett 
alternativ i varje byggprojekt. Då koncernens bolag även bygger 
fastigheter åt andra än staden ska trähusbyggande vara ett alternativ, 
men ej ett krav.  
En definition om vad som menas med träbyggnad har belysts liksom 
vikten av uppföljning och utvärdering av genomförda projekt.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, den 13 december 
2017. 
Strategi för ökat träbyggande, den 12 december 2017.       
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige antar reviderad strategi för ökat träbyggande. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
 
____ 
Beslutet skickas till 
Tillväxt och utveckling 
Byggnads- och trafiknämnden 
AB Eidar 
Lokalstrategen  
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KF § 23 Dnr 2017/00732 003 

Policy för måltidsverksamheten 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2016 att inrätta en samlad 
organisation för måltids- och lokalvårdsverksamheten i staden. Beslutet 
innebar att måltids- och lokalvårdsverksamheten ska utgöra en 
serviceförvaltning tillsammans med kontoret för produktion och service, 
som idag ingår i kommunstyrelsens förvaltning samt att 
kommunstyrelsen är politiskt ansvarig nämnd för de båda 
förvaltningarna. Organisationsförändringen trädde i kraft den 1 oktober 
2017. 
Serviceförvaltningen har nu tagit fram förslag till styrdokument för 
verksamheten, en Policy för måltider och livsmedel i Trollhättans Stad 
samt  Bestämmelser för måltider och livsmedel i Trollhättans Stad. 
Måltidspolicyn beskriver stadens förhållningssätt gällande mat och 
måltider och ska fungera som ett övergripande styrande dokument samt 
ett stöd för att kvalitetssäkra måltids-verksamheten. Bestämmelserna 
utgör ett mer detaljerat stöd för den dagliga verksamheten.  
Dokumenten omfattar arbetet med mat och måltider inom all kommunal 
verksamhet och gäller för samtlig berörd personal (tjänstemän och 
personal involverade i mat och måltider) samt utförare vid 
konkurrensutsättning och entreprenaddrift.   

Beslutsunderlag 
Måltidspolicy för Trollhättans Stad. 
Bestämmelser för måltidsverksamheten i Trollhättans Stad.        
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 22 januari 2018.   
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för måltider och livsmedel i 
Trollhättans Stad. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
Omsorgsnämnden 
Utbildningsnämnden 
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KF § 24 Dnr 2017/00102 210 

Genomförande-, marköverlåtelse och tomträttsavtal Häll-
torps gård norra 
Sammanfattning 
Under våren 2017 genomfördes en markanvisningstävling för Hälltorps 
gård norra. Sex exploatörer lämnade in förslag till bebyggelse på de två 
delområdena och Trollhättans Stad valde att gå vidare med förslaget 
som lämnats in av OBOS Sverige AB. Förslaget innebär en byggnation 
av ca 120 bostäder fördelat på radhus/kedjehus och lägenheter i 
flerbostadshus. Hälften av bostäderna upplåts med hyresrätt. Förslag till 
genomförande-, marköverlåtelse- samt tomträttsavtal med sidoavtal har 
tagits fram med exploatören.  
Området är uppdelat i två delar, A och B, med tre respektive två 
etapper benämnda A1-3 och B1-2. I de förslag till avtal som tagits fram 
ges successivt tillträde till de olika etapperna. För att exploatören ska få 
tillträde till nästa etapp krävs att byggnadsskyldigheten uppfyllts i 
tidigare etapp. Två av etapperna, med hälften av bostäderna, ska 
bebyggas med hyresrätter, dessa två etapper upplåts med tomträtt. 
Övriga etapper ska bebyggas med bostadsrätter eller äganderätter och 
dessa överlåts med äganderätt.  
Exploatören utför och bekostar gemensamma anläggningar för väg 
respektive parkering på kvartersmark.   

Beslutsunderlag 
Förslag till genomförandeavtal med bilagor 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 29 januari 2018.   
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige godkänner genomförandeavtal för Hälltorps gård 
norra med OBOS Mark AB.  
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsens ordförande att 
teckna tomträtts- och sidoavtal för etapp A1, marköverlåtelseavtal för 
etapp B1, tomträtts- och sidoavtal alternativt avtal om utökning av 
tomträtt med sidoavtal för etapp A2 samt marköverlåtelseavtal för etapp 
A3 och B2 enligt genomförandeavtalet. 
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Forts kf § 24 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner genomförandeavtal för Hälltorps gård 
norra med OBOS Mark AB.  
Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsens ordförande att 
teckna tomträtts- och sidoavtal för etapp A1, marköverlåtelseavtal för 
etapp B1, tomträtts- och sidoavtal alternativt avtal om utökning av 
tomträtt med sidoavtal för etapp A2 samt marköverlåtelseavtal för etapp 
A3 och B2 enligt genomförandeavtalet.   
 
____ 
Beslutet skickas till 
Tillväxt och utveckling  
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KF § 25 Dnr 2018/00093 253 

Marköverlåtelseavtal del av Skoftebyn 1:1 vid Nysätra 
idrottsplats 
Sammanfattning 
Ett markanvisningsavtal träffades i maj 2016 med Riksbyggen 
ekonomisk förening för att utveckla bostäder i området runt 
idrottsplatsen i Nysätra inom del av fastigheten Skoftebyn 1:1. 
Detaljplanen för del Skoftebyn 1:1, Bostäder och Idrottsområde i 
Nysätra, är nu klar för antagande och beräknas antas under första 
kvartalet 2018. Planen medger byggrätter för bostäder i upp till två 
våningar. Riksbyggen kommer att bygga ca 40 lägenheter i tio 
fyrbostadshus.  
Ett förslag till marköverlåtelseavtal har upprättats, som anger villkoren 
för överlåtelse av mark till Riksbyggen och reglerar vem som ansvarar 
för genomförande och finansiering av exploateringen. Preliminärt 
överlåts ca 16 600 m2 mark. Marken överlåts först då byggnationen har 
påbörjats. Kommunen är huvudman för allmän plats, vilket innebär att 
kommunen ansvarar för utbyggnad av gata och park/natur. En 
gemensamhetsanläggning bildas för gemensam infart till idrottsplatsen 
och två av fyrbostadshusen.  
Riksbyggen betalar 9,2 Mkr i ersättning för kvartersmarken. Utbyggnad 
av allmän plats finansieras inom ramen för exploateringsersättningen. 
Avtalet villkoras av att detaljplanen för Bostäder och Idrottsområde i 
Nysätra vinner laga kraft. Villkoren i övrigt framgår av förslag till 
Marköverlåtelseavtal.   

Beslutsunderlag 
Marköverlåtelseavtal. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 30 januari 2018.   
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till 
marköverlåtelseavtal med Riksbyggen ekonomisk förening avseende 
del av fastigheten Skoftebyn 1:1 vid Nysätra idrottsplats, ersättningen är 
9,2 Mkr.  
Utbyggnad av allmän plats finansieras inom ramen för 
exploateringsersättningen. 
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Forts kf § 25 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till marköverlåtelse-
avtal med Riksbyggen ekonomisk förening avseende del av fastigheten 
Skoftebyn 1:1 vid Nysätra idrottsplats, ersättningen är 9,2 Mkr.  
Utbyggnad av allmän plats finansieras inom ramen för 
exploateringsersättningen.   
 
____ 
Beslutet skickas till 
Tillväxt och utveckling  
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KF § 26 Dnr 2018/00127 291 

Byggstart ombyggnad Magnus Åbergsgymnasiet / Bygg-
programmet 
Sammanfattning 
Lokalerna för Byggprogrammet på Magnus Åbergsgymnasiet (MÅG) är 
i behov av renovering och ombyggnation. Kunskapsförbundet Väst 
(KFV) har med hjälp av Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB 
genomfört projektering och upphandling för en ombyggnation av 
Byggprogrammets nuvarande lokaler omfattande ca 2080 kvm. 
Lokalerna som nu används för Måleriprogrammet kan då lämnas 
eftersom måleriet också kommer inrymmas i hus P.   
Ombyggnationen beräknas utifrån inkomna anbud medföra en 
hyreshöjning för staden om ca 2 200 tkr/år.   
Parallellt med planerad renovering och ombyggnation av Byggprog-
rammet pågår en förstudie för utökad grundskoleverksamhet i centrala 
Trollhättan. Grundskolan använder lokaler redan nu på MÅG för äldre 
elever och de lokaler som Måleriprogrammet kan lämna kommer då 
med fördel kunna byggas om till verksamhet grundskola eftersom de 
ligger i anslutning till nuvarande grundskolelokaler på MÅG. 
Ombyggnationen av Byggprogrammets lokaler beräknas vara klar till 
årsskiftet 2018/2019. Ärendet har behandlats i stadens lokalstyrgrupp 
2018-02-07.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 2018-02-08   
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart för projekt 
ombyggnad av Byggprogrammet på Magnus Åbergsgymnasiet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.   
____ 
Beslutet skickas till 
Kunskapsförbundet Väst 
Kraftstaden 
Lokalstrategen 
Ekonomikontoret   
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KF § 27 Dnr 2017/00482 009 

Beslut med anledning av motion  "Delad utbetalning av 
försörjningsstöd" (L) 
Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) har till kommunfullmäktige inlämnat en 
motion angående delad utbetalning av försörjningsstöd. Motionären vill 
att kommunfullmäktige ger Arbetsmarknads- och socialnämnden i 
uppdrag att arbeta fram nya riktlinjer för utbetalning av försörjningsstöd 
samt att förslaget innehåller en ändring så att 50 % av försörjnings-
stödet betalas ut till vardera vuxen i förslaget.    
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har yttrat sig över motionen. 
Enligt förvaltningen har Socialstyrelsen nyligen fått i uppdrag att 
kartlägga socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Syftet är bland annat att säkra en jämställd 
utbetalning av det ekonomiska biståndet till kvinnor och män i hushåll 
som berörs. Uppdraget är kopplat till regeringens tidigare uppdrag till 
Socialstyrelsen att genomföra och följa upp den nationella strategin för 
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Uppdraget ska 
utföras i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 
slutredovisas i sin helhet senast den 1 december 2018.  
Då en utredning ska genomföras på nationell nivå anser 
arbetsmarknads- och socialförvaltningen att Trollhättans Stad bör 
invänta resultatet av denna. Arbetsmarknads- och socialnämnden har 
behandlat ärendet och beslutat föreslå att motionen avslås med 
hänvisning till skrivelse från arbetsmarknads- och socialförvaltningen.   

Beslutsunderlag 
Motion från Rita Paulsson Svensson (L). 
Skrivelse från arbetsmarknads- och socialförvaltningen från den 30 
augusti 2017. 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut den 26 oktober 2017, § 
211. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 28 december 
2017.   
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. 
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Forts kf § 27 

Yrkanden 
Lars-Gunnar Andersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Peter 
Eriksson instämmer. 
Rita Paulsson Svensson yrkar bifall till motionen. Sofia Lindholm 
instämmer.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels, bifall till kommunstyrelsens 
förslag, dels bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige 
beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag.   
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.   

Reservation 
Kent Almkvist, Mats Häggner, Sofia Lindholm, Rita Paulsson Svensson, 
Sonny Larsson, Bert-Ove Bonta, Jarno Vallius och Erland Larsson 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Rita Paulsson Svenssons och 
Sofia Lindholms yrkande.   
 
____ 
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KF § 28 Dnr 2017/00310 009 

Beslut med anledning av motion "Tak för representa-
tionskostnader" (-) 
Sammanfattning 
Dan Möllengård har till kommunfullmäktige inlämnat en motion med 
förslag att  

- ett representationstak införs över vad som kan vara rimlig kostnad för 
bjuda och bjudas. 

- riktlinjer om alkohol skall betalas privat och ej mottages eller bjuds på i 
rollen som förtroendevald.  
I staden finns Bestämmelser för representation, antagna av 
kommunfullmäktige, där det sägs att Trollhättans stads representation i 
alkoholhänseende ska präglas av restriktivitet och att all representation 
där alkohol ingår ska ske efter samråd med kommunfullmäktiges eller 
kommunstyrelsens ordförande.  
Inom Staden finns också Regler för representation, framtagna av 
ekonomikontoret, där det framgår vad som är tillåtet utifrån 
skattehänseende när det gäller representation och mottagande av 
gåvor. Staden har också Riktlinjer mot mutor och andra oegentligheter, 
framtagna av stadsjuristen och antagna av kommunfullmäktige så sent 
som under 2016. Riktlinjerna innehåller tydliga anvisningar om vad som 
är tillbörliga och otillbörliga förmåner och vad som gäller vid stadens 
egen representation. 
Anställda och förtroendevalda i staden har, enligt förvaltningens 
uppfattning, tillräckligt stöd i bestämmelser och riktlinjer för att kunna av 
avgöra vad som är rimligt att bjuda på eller ta emot vid representation. 
Ytterst är det alltid den enskilde som måste göra bedömningen av vad 
som är lämpligt eller inte lämpligt. Gränsen mellan tillbörlig och 
otillbörlig belöning är flytande och kan växla från tid till annan liksom 
mellan olika verksamhetsområden. Domstolarna ställer dock särskilt 
höga krav på anställda i den offentliga sektorn. Som anställd eller 
förtroendevald i Staden eller dess bolag ska man uppträda så att det 
man företar sig inte på något sätt kan uppfattas/tolkas som korrupt.   

Beslutsunderlag 
Motion från Dan Möllengård (-)  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 15 januari 2018.   
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Forts kf § 28 
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. 

Yrkanden 
Dan Möllengård yrkar bifall till motionen. 
Monika Hansson 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 avslås.   

Reservation 
Dan Möllengård, Maj-Britt Elmvik och Britt Hallgren reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Dan Möllengårds yrkande.   
 
____ 
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KF § 29 Dnr 2017/00374 009 

Beslut med anledning av motion "Årlig politisk represen-
tationsredovisning" (-)   
Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion med 
förslag  om att  man inför ”Årlig politisk representations redovisning” och 
att den bör gälla alla politiskt tillsatta uppdrag.(inkl. bolagen). 
I Trollhättan Stads och i de helägda bolagens redovisning i ekonomi-
systemen redovisas representation på särskilda konto/slag. Nämnder 
och styrelser ligger i redovisningen under särskilda ansvar/verksamhet. 
Det gör att det finns möjlighet att skapa rapportuttag på olika detalj-
nivåer för redovisning av representationskostnader för den politiska 
verksamheten i nämnder och styrelser både i Trollhättans Stad och i de 
helägda bolagen.  
I stadens årsredovisning, i nämndernas verksamhetsberättelser och i 
bolagens årsredovisningar redovisas normalt inte kostnader på en 
detaljeringsnivå motsvarande politisk representation. Men en styrelse 
eller nämnd kan vid behov begära att få en särskild redovisning av 
kostnader för politisk representation.  
Revisionen har som uppgift att granska olika områden inom Trollhättan 
Stads verksamheter och det finns möjlighet för revisionen att välja 
granskning av redovisningen för politisk representation.   

Beslutsunderlag 
Motion från Dan Möllengård (-).     
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 18 januari 2018.   
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. 

Yrkanden 
Dan Möllengård yrkar bifall till motionen. 
Mattias Foldemark och Paul Åkerlund yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
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Forts kf § 29 

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 avslås.   

Reservation 
Dan Möllengård, Maj-Britt Elmvik och Britt Hallgren reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Dan Möllengårds yrkande.   
 
____ 
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KF § 30 Dnr 2017/00472 009 

Beslut med anledning av motion "Gratis utlåning av 
Stadshuset för Trollhättans föreningsliv" (-) 
Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion med 
förslag att: 
”man ser över att antingen i mån av tid som ej är bokad låta föreningar 
nyttja kommunens lokaler i kommunhuset. Eller kanske en dag i veckan 
för utlåning till föreningslivet”. 
Trollhättans Stad har antagna bestämmelser för bokning av samman-
trädeslokaler i Stadshuset. Sammanträdesrummen i Stadshuset kan 
bokas för sammanträden med kommunens nämnder och för grupp-
möten i anslutning till dessa möten samt utbildningar och dylikt i sta-
dens organisation av Trollhättans Stad organiserade möten med exter-
na parter lokala partiarrangemang, vilka ska bokas genom gruppledare 
eller ordförande i partier representerade i kommunfullmäktige möten 
arrangerade av hyresgäster i Stadshuset, Västra Götalandsregionens 
verksamheter, kommunalförbunden som Trollhättans Stad är medlem i 
samt Högskolan i Trollhättan.  
Nuvarande bestämmelser är framtagna för att kunna fungera praktiskt 
utifrån de förhållanden som råder och för att inte leda till onödiga extra 
risker och kostnader. Föreningslivet i Trollhättan har också bra tillgång 
till lokaler, det finns t.ex. möjlighet att boka Slätthultsgården, Kronogår-
dens samlingslokal, Götasalen, Valkyrian, Kronansalen, mindre klass-
rum i Kronan och Folkets Park, som centrala möteslokaler för både in-
vånare och föreningar. Utöver detta finns bygdegårdarna. Kommun-
styrelsens förvaltning anser därför inte att behov finns att utnyttja 
Stadshuset utöver det som sker idag. Samråd har skett med avdel-
ningen för Skydd och säkerhet samt kultur- och fritidsförvaltningen.   

Beslutsunderlag 
Motion från Dan Möllengård (-). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 4 januari 2018.   
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. 
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Forts kf § 30 

Yrkanden 
Dan Möllengård yrkar bifall till motionen. 
Sofia 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 avslås.   

Reservation 
Dan Möllengård, Maj-Britt Elmvik och Britt Hallgren reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Dan Möllengårds yrkande.   
 
____ 
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KF § 31 Dnr 2017/00532 009 

Beslut med anledning av motion "Motarbeta nepotism, 
svågerpolitik, vänskapskorruption" (-) 
Sammanfattning 
Dan Möllengård har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om 
att ”Motarbeta nepotism, svågerpolitik, vänskapskorruption”. I motionen 
föreslås att åtgärder vidtas för att kvalitetssäkra anställningsförfarandet i 
Staden.  
Nuvarande anställningsrutin innebär, med stöd av gällande delegations-
ordning, att alla anställningsbeslut fattas av respektive personalansvarig 
chef. Förvaltningen anser att  verksamhetens resultat gynnas av att 
chefen har ett samlat ledningsansvar för såväl verksamhet, ekonomi 
som personal. Den sammantagna bedömning är att fördelarna med 
denna rekryteringsrutin överväger de risker som kan uppstå avseende 
nepotism etc.  
En fortsatt satsning på rekryteringsfrågor kommer att genomföras under 
2018, framför allt med införande av obligatoriska rekryteringsutbildning-
ar samt att rekrytering utgör tema på ett av vårens chefsforum. Kom-
munstyrelsens förvaltning föreslår med detta att motionen avslås.   

Beslutsunderlag 
Motion från Dan Möllengård (-). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 29 januari 2018.   
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. 

Yrkanden 
Dan Möllengård yrkar bifall till motionen. 
Bengt Karlsson 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 avslås.   



 
 Kommunfullmäktige 
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Forts kf § 31 

Reservation 
Dan Möllengård, Maj-Britt Elmvik och Britt Hallgren reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Dan Möllengårds yrkande.   
 
____ 
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KF § 32 Dnr 2018/00112 009 

Svar på fråga till ordf KFN "Flodkräftan i Öresjö" (-) 
Sammanfattning 
Maj-Britt Elmvik ställer en fråga till ordföranden i Kultur- och 
fritidsnämnden ang flodkräftan i Öresjö, och vad som händer med den 
som en konsekvens av upprustning av badplatserna vid Öresjö: 
- Har kommunen intresse att värna om den akut hotade flodkräftan, 
vars förekomst i Öresjö är unikt för denna del av Sverige? 
- Om så är fallet. Är man då beredd att sätta upp en ny bom och när 
planeras det då vara klart? 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande lämnar ett muntligt svar på 
frågan.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____ 
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KF § 33 Dnr 2018/00113 009 

Svar på fråga till KS ordf "avgiftsprincip för bredband på 
landsbygden" (-) 
Sammanfattning 
Maj-Britt Elmvik (-) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
ang avgiftsprinciper för bredband, enligt följande: 
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? 
Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan muntligt.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____ 
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KF § 34 Dnr 2018/00114 009 

Svar på fråga till KS ordf "Motionsberedning" (-) 
Sammanfattning 
Maj-Britt Elmvik ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
motionsberedning, enligt följande:  

- 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? 
Kommunstyrelsens ordförande svarar muntligt på frågan i 
kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____ 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2018-03-05 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 35 Dnr 2018/00101 009 

Svar på interpellation till KS ordf rörande borttagning av 
träd i samband med ombyggnad av Drottningtorget (SD) 
Sammanfattning 
Lasse Henriksen ställer en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande: 
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? 
Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ett skriftligt svar på 
interpellationen, vilket han redogör för i kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna.   
 
____ 
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KF § 36 Dnr 2018/00128 009 

Svar på interpellation till KS ordf "Varför mörkade du 
avtalet beträffande Hamnkontoret?" (M) 
Sammanfattning 
Peter Eriksson ställer en interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
ang arrendeavtal för Hamnkontoret. I interpellationen ställs följande 
frågor: 
- Tror du att det finns en utvecklingspotential för Strandgatan som 
stråk? 
- Varför har du inte informerat Styrelsen i City Trollhättan om att du 
förlängt avtalet med Lundqvist byggförvaltning till 2027, när du varit 
insatt i hur viktig frågan är för utvecklingen av Strandgatan? 
- På vilka grunder har hyran satts till 25 000 kr per år i 10 år för ett så 
centralt och attraktivt läge som Hamnkontoret har, när det idag har 
intäkter på ca 150 000kr? 
Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ett skriftligt svar på 
interpellationen, vilket han redogör för i kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna.   
 
____ 
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KF § 37 Dnr 2018/00131 009 

Svar på interpellation "Jämställdhet inom idrott" (C) 
Sammanfattning 
Sofia Lindholm (C) ställer en interpellation till KS ordförande om 
jämställdhet inom idrott. I interpellationen ställs följande frågor: 
 

1. Anser kommunstyrelsens ordförande att division 2 när det gäller herrar 
är mer nära elit än division 1 när det gäller damer? 

2. Har aspekten jämställdhet funnits med som underlag till beslutet? 
3. Hur avser Trollhättans stad arbeta för en jämställd idrott, även när det 

gäller elitidrott? 
Kommunstyrelsens ordförande har lämnat ett skriftligt svar på 
interpellationen, vilket han redogör för i kommunfullmäktige.      

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen läggs till handlingarna.   
 
____ 
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