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Beslutande  
Ledamöter 

Olov Säfström (S), Ordförande 
Sari Samuelsson (M), 1:e vice ordförande 
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Ersättare 

Dan Möllengård (-) 
*Maj-Britt Elmvik (-) 
Britt Hallgren (-) 
Rita Paulsson Svensson (L) 
- (MP) 
Emil Grönquist (MP) 
Sonny Larsson (SD) 
- (SD) 
Lasse Henriksen (SD) 
Bert-Ove Bonta (SD) 
- (SD) 
Erland Larsson (SD) 
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Sune Svensson (S) 
Robin Mashallah (S) 
Jennie Olsson Örn (S) 
Inga-Lill Hansson (S) 
Aina Andersson (S) 
Ingrid Almén (M) 
Bengt Cederlund (M) 
Bengt Johansen (V) 
Rode Samuelsson (KD) 
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KF § 71 Dnr 2018/00002 102 

Avsägelser 
Sammanfattning 
Erica Parkås (S) avsäger sig sina uppdrag som ledamot i kommun-
fullmäktige, direktionen för Kunskapsförbundet Väst samt styrelsen i 
Trollhättan Stadshus AB och Trollhättan Industrispår AB. 
 
Gert-Inge Andersson (S) avsäger sig sina uppdrag som:  
Kommunrevisor  
Revisor i Kunskapsförbundet Väst 
Revisor i Upphärads Bygdegårdsförening 
Lekmannarevisor i Trollhättan Stadshus AB 
Lekmannarevisor i Eidar AB 
Lekmannarevisor i Trollhättan Industrispår AB 
 
Sven-Olof Johansson (C) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 
Arbetsmarknads- och socialnämnden.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Hemställes hos länsstyrelsen om ny sammanräkning. 
Avsägelserna godkänns.   
____ 
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen  
Erica Parkås 
Gert-Inge Andersson 
Sven-Olov Johansson 
Arbetsmarknads- och socialnämnden 
Kunskapsförbundet Väst 
Upphärads Bygdegårdsförening 
Eidar AB 
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KF § 72 Dnr 2018/00001 102 

Meddelande från länsstyrelsen / Valärenden  
Sammanfattning 
Länsstyrelsen meddelar att till ny ledamot i kommunfullmäktige efter 
Dennis Haglund (MP) har utsetts Tina Ivarsson (MP). 
 
Till ny ersättare efter Tina Ivarsson har utsetts Arvin Yarollahi (MP) 
 
Sven-Olof Johansson (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
Arbetsmarknads- och socialnämnden.    

Kommunfullmäktiges beslut 
Till ny ersättare i Arbetsmarknads- och socialnämnden utses Ida 
Karlsson (C).   
____ 
Beslutet skickas till 
Arbetsmarknads- och socialnämnden 
Ida Karlsson  
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KF § 73 Dnr 2018/00033 000 

Rapport till kommunfullmäktige över ej verkställda beslut 
2018 

Sammanfattning 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut den 26 april 2018, § 122, 
om bifallna, ej verkställda beslut, första kvartalet 2018, enligt 
socialtjänstlagen.      

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten läggs till handlingarna.   
 
____ 
Beslutet skickas till 
Arbetsmarknads- och socialnämnden 
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KF § 74 Dnr 2018/00026 009 

Inkomna motioner  

Sammanfattning 
Dan Möllengård (-). ”Utred placering av kallbadhus.”   
Dnr 2018/00350 
 
Britt Hallgren (-) ”Alternativt äldreboende” 
Dnr 2018/00366 
 
Dan Möllengård (-) ”Byggnation är vägen för en framgångsrik 
integration” 
Dnr 2018/00370 
 
Dan Möllengård (-). ”Bygg klart Sjuntorps cykelväg nu” 
Dnr 2018/00381 
 
Dan Möllengård (-). ”Rädda de banor  som finns vid Slättbergen” 
Dnr 2018/00382 
 
Dan Möllengård (-). ”Entreprenörsinriktning i skolan” 
Dnr 2018/00383 
 
Dan Möllengård (-). ”Stötta lokalt näringsliv med konkreta åtgärder” 
Dnr 2018/00384   
Kommunfullmäktiges beslut 
Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.   
 
____ 
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KF § 75 Dnr 2018/00385 009 

Inkommen interpellation till KS ordförande "Får gymna-
sieeleverna i Trollhättans kommun den undervisning de 
har rätt till?" (L) 
Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) ställer en interpellation till kommunstyrel-
sens ordförande om gymnasieelevers undervisning. I interpellationen 
ställs följande frågor: 

• Hur mäter vi den faktiska undervisningstiden i våra gymnasieskolor? 

• Hur ser den faktiska undervisningstiden ut i våra gymnasieskolor – 
uppnår vi den garanterade undervisningstiden? 

• Räknas lärarlösa lektioner som undervisningstid i våra gymnasie-
skolor? 

• Hur följer kommunen som huvudman upp den faktiska undervis-
ningstiden och säkerställer att alla elever får den undervisning de har 
rätt till? 

Kommunstyrelsens ordförande meddelar att han överlämnar interpella-
tionen till Kunskapsförbundet Västs ordförande för besvarande.     

Kommunfullmäktiges beslut 
Interpellationen kommer att besvaras på kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
 
____ 
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KF § 76 Dnr 2018/00377 009 

Inkommen fråga till ON ordförande "Minskat behov av 
omsorg (-) 
Sammanfattning 
Maj-Britt Elmvik (-) ställer följande fråga till omsorgsnämndens ord-
förande:  
"Vi i Trollhättans Framtid vill ställa följande frågor med anledning av 
svaret på motionen om ”Minskat behov av omsorg”: 

• Vid vilka medicinska problem informerar era biståndshandläggare om 
läkemedelsöversyn? 

• Ingår bedömning av läkemedelsbehandling i biståndshandläggares 
grundutbildning? 

• Hur uppdateras biståndshandläggares kunskaper om läkemedels-
behandling?"    

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan kommer att besvaras på kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde.   
 
____ 
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KF § 77 Dnr 2018/00287 042 

Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Trollhättan, 
Lilla Edet och Grästorp 2017  
Sammanfattning 
Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 
har avlämnat årsredovisning och årsberättelse för verksamhetsåret 
2017. Årets ekonomiska resultat uppgår till -464 tkr (-680) tkr, vilket 
innebär ett högre resultat jämfört med budgeterat resultat om -2 287 tkr. 
Det egna kapitalet uppgick i bokslutet till +2 348 tkr (+2 812) tkr. 
Trollhättans Stads bidrag till Samordningsförbundet 2017 uppgick till 1 
666 tkr. Resultatet var starkare än väntat vilket beror på tillfälligt 
tidsbegränsat tillskott från Europeiska socialfonden, ESF, samt 
oförutsedda händelser i insatserna. 
Ett av förbundets finansiella mål handlar om att förbundets överskott av 
kapital inte ska vara större än rekommendationer från nationella rådet, 
d.v.s. 1 680 tkr. Förbundets överskott av kapital ligger över 
rekommendationerna. Av tidigare medlemsbidrag finns ett överskott på 
1 799 tkr samt ytterligare ett tillskott under 2017 på 549 tkr från ESF. 
Förbundet har nya insatser som startar under 2018 och det finns 
utrymme för fler insatser. 
Samordningsförbundets revisorer har tillstyrkt att årsredovisningen 
godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2017. I enlighet med förbundets stadgar ska förbundsmedlemmarna var 
för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.                  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning från Samordningsförbundet. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 9 april 2018.                          
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp för 2017. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Samordningsförbundet 
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ansvarsfrihet för 2017 års 
verksamhet.   
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forts kf § 77 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp för 2017. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Samordningsförbundet 
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ansvarsfrihet för 2017 års 
verksamhet.                            
 
____ 
Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet 
Lilla Edets kommun 
Grästorps kommun  
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KF § 78 Dnr 2018/00047 003 

Förbundsordning Tolkförmedling Väst 
Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har översänt förslag till ny förbundsordning som 
arbetats fram dels för att följa den nya kommunallagen, dels för att 
anpassa till förbundets organisation. Förändringarna ger direktionen 
möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva förbundets 
verksamhet på ett effektivt sätt och att de nya medlemmarna skrivs in i 
förbundsordningen. Utöver detta är förändringarna en följd av struktu-
rella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation och den 
nya kommunallagen. Förslaget till förbundsordning har varit ute på 
samråd till medlemskommunerna  
Kommunalförbundets direktion har för sin del beslutat att godkänna 
förslag till ny förbundsordning och att översända denna till befintliga 
medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och 
beslutsfattande i respektive fullmäktige.                            

Beslutsunderlag 
Förbundsordning Tolkförmedling Väst  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 13 april 2018.                         
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förbundsordning för 
Tolkförmedling Väst.                   

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.                     
____ 
Beslutet skickas till 
Tolkförmedling Väst  
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KF § 79 Dnr 2017/00731 291 

Projektering och upphandling, förskola Innovatum norra 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat att lokalplanering för en ny förskola på 
Innovatumområdet ska genomföras. Kraftstaden Fastigheter Trollhättan 
AB har lett arbetet och tillsammans med berörda har ett lokalprogram 
inklusive rumsfunktionsprogram tagits fram. Arbetet har omfattat både 
miljöerna inomhus och utomhus där ramprogrammet för förskolor har 
utgjort grunden. En principskiss är framtagen och materialet samman-
taget utgör underlag inför vidare projektering. 
Den nya förskolan planeras byggas i två plan och omfattar sex 
avdelningar med ett tillagningskök. Tomten omfattar ca 8 080 kvm där 
ytan för barnens utemiljö utgör ca 5 000 kvm och bruksarean ca 1 430 
kvm. Inom tomten planeras också tillfartsvägar och parkeringsplatser. 
Dessa inkluderas inte i barnens yta för utemiljö. En möjlig tidplan visar 
att om erforderliga beslut fattas kan den nya förskolan vara klar för 
inflyttning sommaren 2020. 
Kraftstaden Fastigheter, har gjort en kostnadsbedömning där den totala 
investeringen beräknas medföra en total hyra omfattande ca 3 700 
tkr/år. I förstudien bedömdes hyreskostnaden till ca 3 100 tkr men då 
risk finns för fördyringar i projektet, delvis på grund av rådande bygg-
priser, föreslås en justering av hyresnivån. Kostnad för att genomföra 
projektering och upphandling bedöms till ca 1 400 tkr.                           

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 2018-04-26 
Utbildningsnämndens beslut, 2018-04-24, § 
Tjänsteskrivelse från Utbildningsförvaltningen, 2018-04-05 
Redovisning av lokalplanering, förskola Innovatum, 2018-04-10                          
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling 
genomförs.                                                

Yrkanden 
Sofia Lindholm yrkar att förskolan skall byggas med endast fyra 
avdelningar. 
Mats Wiking yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   
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Forts kf § 79 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels kommunstyrelsens förslag, dels 
Sofia Lindholms yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens förslag.   
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling 
genomförs.                                                  

Reservation 
Sofia Lindholm, Mats Häggner och Kent Almkvist reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Sofia Lindholms yrkande.   
____ 
Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
Lokalstrategen 
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KF § 80 Dnr 2018/00323 050 

Exploateringsavtal Sjölanda 
Sammanfattning 
Detaljplanen för del Tranebo 3:1, Bostäder i Sjölanda, är klar för 
antagande och beräknas antas under andra kvartalet 2018. Planen 
medger byggrätter för ca 40  småhus. Området kommer att styckas av 
till villatomter för byggnation i egen regi. Viss del av området medger 
gruppbyggda bostäder. Exploateringsavtalet reglerar vem som ansvarar 
för genomförande och finansiering av exploateringen. 
För detaljplanen gäller enskilt huvudmannaskap för allmän plats, gata, 
vilket innebär att Exploatören ansvarar för utbyggnad och finansiering 
av gator inom området, för vilket Staden kräver moderbolagsborgen. 
Staden finansierar utbyggnad av Vårhagavägen från Sjöuddevägen 
fram till badet. Avtal håller på att tas fram mellan Staden och TEAB för 
att samordna gatututbyggnaden med förläggning av VA-ledningar. 
Huvudman för anslutande vägar i området är vägsamfälligheten 
Sjölanda ga:2. Överenskommelse ska tas fram mellan Sjölanda ga:2 
och Staden om kommande förändringar som också kommer att leda till 
en lantmäteriförrättning så att de nya vägarna inom detaljplanen 
kommer att ingå i Sjölanda ga:2. 
Staden är huvudman för allmän plats NATUR som utgörs av Sjölanda 
5:10 som Staden förvärvade 2017 från Sjölandastiftelsen, Wärtsilä/ 
NOHAB. TEAB är huvudman för allmänna vatten- och avloppsledningar 
samt dagvattenledningar och dagvattenmagasin. Exploatören betalar 
anslutningsavgift enligt gällande taxa. Avtal kommer att tecknas mellan 
TEAB och exploatören om samordning av gatuutbyggnad och 
ledningsdragning. Exploatören överlåter utan ersättning all mark inom 
fastigheten Tranebo 3:1, som ingår i allmän plats, till kommunen. 
Avtalet villkoras av att detaljplanen för Sjölanda vinner laga kraft.                           

Beslutsunderlag 
Exploateringsavtal 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 24 april 2018.                           
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Forts kf § 80 

Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till exploateringsavtal 
med Fastighets AB Munkebogatan avseende del av fastigheten 
Tranebo 3:1 i Sjölanda.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag.     
 
____  
Beslutet skickas till 
Kontoret Tillväxt och utveckling  
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KF § 81 Dnr 2017/00684 009 

Beslut med anledning av motion "Registerutdrag för att 
arbeta i vård och omsorg" (L) 
Sammanfattning 
Rita Paulson Svensson (L)  har inkommit med en motion avseende 
registerutdrag för att arbeta inom vård och omsorg. I motionen föreslås 
att Trollhättans Stad i fortsättningen begär utdrag ur belastningsregistret 
för all personal som rekryteras inom hemtjänst, hemsjukvård, vård- och 
omsorgsboende och att detta ska gälla vid såväl nyanställning, vikarie-
anställning som timanställning. Vidare föreslås att Trollhättans Stad 
inför denna policy och förhållningssätt även för studenter son ska göra 
praktik på olika arbetsställen där den äldre/brukaren är i fokus. 
Det finns idag, i Trollhättans Stad, inga centrala beslut om att regel-
mässigt begära utdrag ur belastningsregister utöver de lagstadgade 
kraven som omfattar arbete med barn. Samtidigt finns det i dagsläget 
inga fattade beslut i lag eller motsvarande som förbjuder arbetsgivaren 
att kräva utdrag ur brotts- eller misstankeregister för vissa eller alla 
arbetssökande utöver de som omfattas av de lagstadgade kraven. 
Däremot bereds ett nytt lagförslag som förbjuder arbetsgivare att 
begära att arbetssökande visar utdrag ur belastningsregistret när det 
saknas lagstöd. Utredningen ska vara klar 31 januari 2019. 
Personalkontoret föreslår, med hänvisning till att en lagstiftning om 
förbud kan komma att införas 2019, att inte införa obligatorisk 
registerkontroll för personer som är aktuella för anställning inom 
vårdområdet.                            

Beslutsunderlag 
Motion från Rita Paulsson Svensson (L). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 17 april 2018.       
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås. 

Yrkanden 
Bengt Karlsson och Peter Rådberg yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 
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Forts kf § 81 
Rita Paulsson Svensson, Lars Muregård, Cecilia Gustafsson, Bedros 
Cicek, Håkan Deleskog, Lasse Henriksen, Sari Samuelsson och Peter 
Eriksson yrkar bifall till motionen.   

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kommunstyrelsens 
förslag, dels bifall till motionen 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 
motionen. 
Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller med 37 ja-röster och 20 nej-röster, fyra platser är 
tomma. Kommunfullmäktige har således beslutat att bifalla 
kommunstyrelsens förslag.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.   

Protokollsanteckning 
Rita Paulsson Svensson, Bedros Cicek, Håkan Deleskog, Sari 
Samuelsson, Peter Eriksson, Lars Muregård, Remigiusz Bielinski, 
Jennie Bergius, Theodor Ahrenberg, Mousa Younis, Michael Meijer, 
Angelica Lundgren Bielinski, Ulf Rörstad, Cecilia Gustafsson, Lasse 
Henriksen, Sonny Larsson, Bert-Ove Bonta och Erland Larsson 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Rita Paulsson Svenssons m.fl. 
yrkande.   
 
____ 
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KF § 82 Dnr 2018/00316 009 

Svar på interpellation till KS ordf "Avtal om läkemedels-
genomgångar" (-) 
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? 
 
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 § 83 Dnr 2018/00307 009 

Svar på 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?". 
Kommunstyrelsens ordförande svara muntligt på frågan i 
kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____ 
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KF § 84 Dnr 2018/00371 009 

Svar på fråga till KS ordförande  "S är odemokratiska" (-) 
Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande om 
representationen i en debatt, som kommer att anordnas i Kronogården. 
Kommunstyrelsens ordförande svara muntligt på frågan i 
kommunfullmäktige.   

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan läggs till handlingarna.   
 
____ 
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