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KF § 54 Dnr 2018/00026 009 

Inkomna motioner  
Sammanfattning 
Dnr 2018/00306 
Upphandling av kött och köttprodukter – Sofia Lindholm (C) 
Dnr 2018/00317 
Åtgärder mot invasiva växter – Dan Möllengård (-) 
Dnr 2018/00320 
Huvudduk som arbetskläder – Rita Paulsson Svensson (L)   

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.   
 
____ 
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KF § 55 Dnr 2018/00307 009 

Inkommen fråga till KS ordf "Bidraget för ökat bostads-
byggande" (M)  
Sammanfattning 
Peter Eriksson (M) har inlämnat en fråga till kommunstyrelsens ord-
förande ang. bidraget för ökat bostadsbyggande enligt följande: "Hur 
kommer det statliga bidraget för ökat bostadsbyggande användas för att 
just öka bostadsbyggandet och kommer byggandet av hyresrätter att 
prioriteras eftersom det råder stor brist på just dessa?".   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan kommer att besvaras på kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
 
____ 
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KF § 56 Dnr 2018/00316 009 

Inkommen interpellation till KS ordf "Avtal om läke-
medelsgenomgångar" (-) 
Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande om läkemedelsgenomgångar. I interpellationen ställs 
följande frågor: 
• Inser majoriteten bristerna inom området eller väljer man ett fortsatt 

passivt förhållningssätt? Avtal fungerar ju inte! 
• Kommer kommunen att söka bidrag för bristyrken för en bättre hälsa 

för både äldre och personal i kommunen?    

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
 
____ 
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KF § 57 Dnr 2018/00001 102 

Valärenden 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har att utse en nämndeman till Tingsrätten efter 
Dennis Haglund (MP).    

Kommunfullmäktiges beslut 
Till nämndeman i Tingsrätten utses Mona Camilla Andersson (MP).   
 
____ 
Beslutet skickas till 
Tingsrätten 
Mona C Andersson  
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KF § 58 Dnr 2018/00181 042 

Årsredovisning 2017 Norra Älvsborgs Räddningstjänst-
förbund 
Sammanfattning 
Förbundet redovisar för år 2017 ett resultat om +1 001 tkr exklusive 
sotningsverksamheten. I resultatet ingår återbokning av prognostiserad 
utbetalning av pensionsförsäkring för tidigare anställd personal med ca 
400 tkr. Avskrivningar står för ca 500 tkr lägre kostnader än budget 
p.g.a. att planerade investeringar inte har genomförts. Sotningsenheten 
redovisar ett resultat om -115 tkr. Orsaken till underskottet är ökade 
hyreskostnader. 
Förbundets totala intäkter uppgick till 91,7 mkr och kostnaderna uppgick 
till 90,8 mkr. Avgiften för medlemskommunerna är förbundets domine-
rande intäkt och uppgick under året till 79 632 tkr exklusive pensions-
utbetalningar. Investeringarna uppgick under året till 4,3 mkr (8,3 mkr). 
Soliditeten uppgick i bokslutet till 26,5 % (23,4 %) och det egna kapita-
let uppgick till 23,7 mkr (22,7 mkr). Trollhättans Stad har utbetalat 
bidrag till NÄRF under 2017 med totalt 34 876 tkr. 
NÄRF direktion har den 22 februari 2018 tagit beslut om fastställande 
av bokslut och årsredovisning för 2017. Revisorerna har granskat års-
redovisningen och tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet.   

Beslutsunderlag 
Årsredovisning NÄRF. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 1 mars 2018.   
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2017 för 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 
Kommunfullmäktige besluta att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet 
för 2017 års verksamhet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.    
____ 
Beslutet skickas till 
NÄRF  
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KF § 59 Dnr 2018/00214 042 

Årsredovisning 2017 Kunskapsförbundet Väst / KFV 
Sammanfattning 
Kunskapsförbundet redovisar för andra året i rad ett positivt resultat om 
+3,1 mkr (+7,1 mkr), vilket motsvarar drygt 0,5 % av den totala 
omsättningen och motsvarar budgetavvikelsen om +3,1 mkr. Alla 
verksamheterna visar överskott förutom vuxenutbildningen som hade 
ett nollresultat. 
Årets investeringar uppgick till 8,0 mkr (9,7 mkr). Investeringsbudgeten 
uppgick till 8,6 mkr. Under 2017 har arbetet med att förbättra skol-
miljöerna fortsatt. I förbundets balansräkning finns ett eget kapital om 
+10,2 mkr (+7,1 mkr). 
Under 2017 har Trollhättan Stads kostnader för förbundsbidrag till 
gymnasiet och uppdragsersättning till vuxenutbildningen uppgått till 297 
mkr. Förbundets direktion behandlade och fastställde årsredovisningen 
2018-02-27. Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas 
ansvarsfrihet. 
I kommunfullmäktige redogör ordföranden i direktionen för Kunskaps-
förbundet Väst, Maud Bengtsson, för Kunskapsförbundets verksamhet 
2017.   

Beslutsunderlag 
Årsredovisning från Kunskapsförbundet Väst 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 13 mars 2018.   
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2017 för 
Kunskapsförbundet Väst. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen 
ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 

Yrkanden 
Maud Bengtsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Maud Bengtsson yrkande och finner 
att kommunfullmäktige bifaller detta.   
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Forts kf § 59 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2017 för 
Kunskapsförbundet Väst. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen 
ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.   
 
____ 
Beslutet skickas till 
Kunskapsförbundet Väst  
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KF § 60 Dnr 2017/00835 775 

Projektering och upphandling Vård- och omsorgsboende 
kvarteret Stjärtmesen 
Sammanfattning 
Behovet av boende för äldre kommer att öka vilket redovisas i stadens 
lokal-försörjningsplan. Kommunstyrelsen har beslutat (Ks § 284) att 
genomföra lokalplanering för ett nytt boende i kvarteret Stjärtmesen. Det 
nya vård- och omsorgsboendet planeras att byggas i två plan och 
omfattar 45 lägenheter, mottagningskök samt gemensamma utrymmen 
för måltid, aktivering och samvaro. Bruksarean beräknas till ca 3 800 kvm 
och den totala bruttoytan till drygt 4 100 kvm. Omsorgsförvaltningen har 
tillsammans med AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag, genomfört 
lokalplanering där ett lokalprogram arbetats fram tillsammans med en 
principlayout. Flera möten om trafiksituationen i området har hållits och 
trafikåtgärder planeras att genomföras. 
AB Eidar har gjort en kostnadsbedömning där den beräknade totala 
investeringen medför en bruttohyra omfattande ca 7 688 tkr/år. Efter 
hyresintäkter från brukare och momsbidrag beräknas hyresökningen 
(netto) bli 3 493 tkr/år. Den totala kalkylerade kostnadsökningen för 
omsorgsförvaltningen beräknas till 16 990 tkr/år inklusive flytt från 
Stavregården, drift, personal mm. Kostnad för att genomföra projektering 
och upphandling bedöms av AB Eidar till ca 500 tkr. En möjlig tidplan 
visar att om projektering och upphandling genomförs under maj- 
december med beslut om byggstart i december 2018, bör boendet kunna 
vara klart för inflyttning september/oktober 2020.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-23.    
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling genomförs.                                           

Kommunfullmäktiges beslut  

Enligt kommunstyrelsens förslag.      
____  
Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden 
Lokalstrategen /Ekonomikontoret  
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KF § 61 Dnr 2017/00477 009 

Beslut med anledning av motion "Ung Omsorg - en guld-
kant på tillvaron för våra äldre" (KD) 
Sammanfattning 
Maria Nilsson (KD) och Bedros Cicek (KD) har inlämnat en motion till 
kommunfullmäktige med förslag om att Trollhättans Stad ser över 
möjligheterna att söka samarbete med Ung Omsorg. Ung Omsorg är en 
verksamhet som syftar till att skapa generationsöverskridande möten 
som ger de äldre guldkant på tillvaron och de unga ett meningsfullt 
extrajobb. Ungdomarna är oftast 14-19 år gamla och förhoppningen är 
att inspirera dem till att välja vård- och omsorgsprogrammet på 
gymnasiet eller någon annan utbildning/arbete/ engagemang inom vård 
och omsorg. 
Omsorgsförvaltningen har lämnat ett yttrande över motionen. Enligt 
förvaltningen har omsorgsnämndens ordförande under våren 2017 
träffat Ung Omsorg. Företaget har därefter lämnat ett förslag på 
verksamhet i Trollhättan samt ett kostnadsförslag. Detta förslag har 
handlagts på omsorgsförvaltningen och innebär en årlig kostnad på 1 
500 tkr samt en uppstartskostnad på 185 tkr. Omsorgsförvaltningen gör 
bedömningen att man i nuläget inte har möjligheter att gå in i ett 
samarbete med Ung Omsorg på grund av förvaltningens ekonomiska 
läge.  
Omsorgsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen 
avslås.   

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Nilsson (KD) och Bedros Cicek (KD). 
Skrivelse från omsorgsförvaltningen från den 22 januari 2018. 
Omsorgsnämndens beslut den 21 februari 2018, § 20 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 27 februari 2018.   
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. 

Yrkanden 
Bedros Cicek yrkar att ärendet återremitteras för en vidare utredning 
om hur verksamheten fungerat samt kostnaden för denna i de tio 
kommuner som infört Ung Omsorg. 
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Forts kf § 61 
 
Peter Eriksson, Lasse Henriksen, Sofia Lindholm, Rita Paulsson 
Svensson, Paul Åkerlund och Mats Häggner instämmer i 
återremissyrkandet.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller 
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige återremitterar ärendet.   
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen återremitteras för en vidare 
utredning om hur verksamheten fungerat samt kostnaden för denna i de 
tio kommuner som infört Ung Omsorg.    
 
____ 
Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden  
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KF § 62 Dnr 2018/00030 009 

Redovisning av inkomna ej behandlade motioner 
Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två 
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i 
april samt i oktober   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.   
 
____ 
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KF § 63 Dnr 2018/00029 009 

Uppföljning av bifallna motioner  
Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en uppföljning av vad som hänt 
med motioner som bifallits under den senaste tvåårsperioden.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Uppföljningen läggs till handlingarna.   
 
____ 
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KF § 64 Dnr 2018/00190 009 

Svar på fråga till ON ordf "Avlösarservice" ( L) 
Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) ställer en fråga till omsorgsnämndens 
ordförande om avlösarservice, enligt följande: 
1. Anser ordföranden att den värdegrund som Trollhättan ska arbeta 

efter avspeglas i biståndsenhetens alla beslut 
2. Anser ordföranden att biståndsenhetens alla beslut sker individuellt 

och med respekt för den enskildes situation? 
3. Är ordföranden beredd att diskutera justering av de riktlinjer 

majoriteten har beslutat om för biståndsenheten? 
Omsorgsnämndens ordförande lämnar ett skriftligt svar på frågan, vilket 
hon redogör för i kommunfullmäktige.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____  
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KF § 65 Dnr 2018/00255 009 

Svar på fråga till KS ordförande om "Stadsdirektörens 
arbetsinstruktion" (-) 
Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
stadsdirektörens arbetsinstruktion, enligt följande: 
Har vår kommunstyrelse fastställt en instruktion för hur kommun-
direktören ska leda förvaltningen under styrelsen samt fastställt 
kommundirektörens övriga uppgifter?  
Om svaret är ja: Hur lyder denna instruktion och när fastställdes den?  
Om svaret är nej:  
a.     Vad är orsaken/orsakerna till att vår kommunstyrelse inte följer 

kommunallagen?  
b.    När kommer vår kommunstyrelse att fastställa instruktionen för hur 

kommundirektören ska leda förvaltningen under styrelsen samt 
fastställa kommundirektören övriga uppgifter?              

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____  
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KF § 66 Dnr 2018/00267 009 

Svar på fråga till UN ordförande "Punktskrift" (L) 
Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) ställer följande fråga till 
utbildningsnämndens ordförande: 
1. Har Trollhättans Stad en uppfattning om hur många elever i de 
kommunala skolorna som är gravt synnedsatta idag? 
2. Hur många av dessa barn bedöms i så fall ha ett behov av punktskrift 
som läs- och skrivmedium i sin utbildning? 
3. I avvaktan på lagstiftning på området, hur säkerställer kommunen att 
dessa elever får tillgång till ändamålsenliga medel och former för sin 
utbildning i enlighet med FN-konventionens intentioner? 
Utbildningsnämndens ordförande har lämnat ett skriftligt svar på frågan, 
vilket han redogör för i kommunfullmäktige.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____ 
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KF § 67 Dnr 2018/00283 009 

Svar på fråga till ASN ordf "Socialbidrag till papperslösa" 
(L) 
Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) ställer följande fråga till arbetsmarknads- 
och socialnämndens ordförande: 
- Hur mycket I bidrag har Trollhättans stad betalat ut till papperslösa 
under år 2016 och 2017? 
- Betalar Trollhättans stad bidrag under 2018 till papperslösa? 
- Har bidraget betalats samt betalas ut till vårdnadshavarna? 
- Har det förekommit att barn I dessa familjer har omhändertagits? 
Arbetsmarknads- och socialnämndens ordförande har lämnat ett 
skriftligt svar på frågan vilket han redogör för i kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____  
 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2018-04-23 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 68 Dnr 2018/00292 009 

Svar på fråga till KS ordf "Förekommer det att Trollhät-
tans Stad betalar socialbidrag/försörjningsstöd till 
illegala invandrare?" (SD) 
Sammanfattning 
Lasse Henriksen ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
huruvida Trollhättan Stad betalar ut försörjningsstöd till illegala 
invandrare. 
Kommunstyrelsens ordförande svarar muntligt på frågan i 
kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2018-04-23 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 69 Dnr 2018/00288 009 

Svar på fråga till KS ordf "Laholmsmodellen" (SD) 
Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
ang. kommunfullmäktiges beslut i november 2017 om att genomföra en 
testperiod med den s.k. Laholmsmodellen. 
Kommunstyrelsens ordförande svarar muntligt på frågan i 
kommunfullmäktige.   

Kommunstyrelsens förslag  
Frågan läggs till handlingarna. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____ 
 



 
 Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2018-04-23 

 
 

 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 
  

 

 
 

KF § 70 Dnr 2018/00299 009 

Svar på fråga till KS ordf "Fackliga representanter i 
bolagsstyrelser" (-) 
Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
ang. den fackliga representationen i kommunala bolagsstyrelser. 
Kommunstyrelsens ordförande svarar muntligt på frågan i 
kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____ 
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