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KS § 119 Dnr 2018/00025 000 

Informationer 

Sammanfattning 
Gatu- och parkchef Elisabeth Linderoth informerar om den kommande 
byggnationen av Stridsbergsbron. 
 
Ordföranden informerar om att ny förbundschef för Fyrbodals 
kommunalförbund blir Jeanette Lemmel, tidigare kommunchef i Åmål. 
 
Stadsdirektören informerar om aktuellt läge för flyktingmottagningen i 
Trollhättan till och med maj månad.   
 
____ 
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KS § 120 Dnr 2018/00003 002 

Delegationsbeslut  

Sammanfattning 
Anmäles av kommunstyrelsens ordförande med stöd av kommun-
styrelsens delegationsordning fattade beslut.   
Kommunstyrelsens beslut 
Anmäls och läggs till handlingarna.     
 
____ 
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KS § 121 Dnr 2018/00004 002 

Meddelanden  

Sammanfattning 
Stadskansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden 
som inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 
13 juni 2018.   
Kommunstyrelsens beslut 
Meddelas och läggs till handlingarna.     
 
____ 
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KS § 122 Dnr 2018/00018 040 

Finansrapport maj 2018 

Sammanfattning 
Ekonomikontoret har tagit fram en finansrapport per den 31 maj 2018.   
Kommunstyrelsens beslut 
Rapporten godkänns.     
 
____ 
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KS § 123 Dnr 2018/00024 000 

Ärenden till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag  beslut 
Paragraferna 124-135  ska behandlas i kommunfullmäktige.     
 
____ 
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KS § 124 Dnr 2018/00279 042 

Budgetrapport april 

Sammanfattning 
Ekonomikontoret har tagit fram en delårsrapport per april.  Årets 
resultat beräknas till -12 mkr, vilket är 41 mkr sämre än budget.  
Resultatet motsvarar -0,4 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. 
Prognostiserat resultat innebär att staden inte uppnår det lagstadgade 
balanskravet, d.v.s. intäkterna överstiger inte kostnaderna.        
Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budgeten på -73 mkr 
motsvarande en avvikelse på 2 %. Jämfört med bokslutet är detta en 
försämring med 63 mkr. Arbetsmarknads- och socialnämnden 
beräknar underskott med     -35 mkr, utbildningsnämnden med -19 mkr 
och omsorgsnämnden med -18 mkr.    
Övriga budgetavvikelser är överskott på skatteintäkter och utjämnings-
bidrag +6 mkr, finansnetto +11 mkr, realisationsvinster +8 mkr, sär-
skilda åtgärder +14 mkr, gemensamma poster +1 mkr och exploate-
ringsresultat - 8 mkr.     
Verksamhetens nettokostnader ökar med 5,8 %. Skatteintäkter och 
utjämningsbidrag ökar med 2,4 %. Årets nettoinvesteringar beräknas 
till 190 mkr, vilket är 10 mkr över fastställd investeringsram.  
Av de finansiella målen uppnås tre av fem för 2018. Det negativa 
resultatet beror inte på enstaka stora negativa poster utan på stora 
obalanser för nämnderna. Det är inte långsiktigt hållbart för att 
finansiera den ökade investeringsnivån.    
Nämnderna har 47 prioriterade mål från kommunfullmäktige. Totalt 
bedömer nämnderna att 27 (57 %) av målen nås helt, 18 (38 %) nås 
delvis och 2 (4 %) näs inte alls vid årets slut.  
Arbetsmarknads- och socialnämnden begär tilläggsanslag för 3,8 mkr 
för extratjänster och 0,9 mkr för utökat stöd till ensamkommande 
ungdomar. Äskandet motsvarar de generella bidrag som kommunen 
erhållit för ensamkommande unga över 18 år och bidrag för att minska 
antal långtidsarbetslösa. Kommunen kan själva prioritera hur dessa 
bidrag används. Nämnden begär också tilläggsanslag till att förstärka 
mottagningsgruppen. 
Utbildningsnämnden begär att få omdisponera - 7 029 tkr för 
förskolan, -11 583 tkr för grundskolan, + 12 527 för 
skolformsövergripande och + 3 843 tkr för ledning och stöd. 
Omdisponering avser dels fördelning av den generella besparingen 
(+2 242 tkr) dels korrigering mellan verksamheterna för de resurser 
som tillfördes serviceförvaltningen.   
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Forts ks § 124 
 
Kultur- och fritidsnämnden begär att få omdisponera 170 tkr från 
investering till drift för reinvestering av PC vid huvudbiblioteket.                                 
Beslutsunderlag 
Delårsrapport april. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 20 maj 2018.                         
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna kommun-
styrelsen och nämndernas rapporter och understryker att ramar och 
anslag enligt fastställd budget gäller och att verksamheten ska 
anpassas till dessa. 
Kommunstyrelsen ger arbetsmarknads- och socialnämnden, 
omsorgsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma 
med åtgärder för att få budgetbalans till augustirapporten samt 
uppdrar till nämnderna att göra månatliga budgetuppföljningar.  
Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder som har budgetunder-
skott att vidta åtgärder för att få en budget i balans. 
Kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder att tillämpa stor restriktivitet 
vid inköp och tillsättande av personal. 
Kommunstyrelsen beslutar avvakta med prövning av tilläggsanslag för 
arbetsmarknads- och socialnämnden till delårsrapporten i augusti.  
Kommunstyrelsen godkänner utbildningsnämndens omdisponering 
med - 7 029 tkr för förskolan, -11 583 tkr för grundskolan, + 12 527 för 
skolformsövergripande och + 3 843 tkr för ledning och stöd och 
generell neddragning +2 242 tkr.   
Kommunstyrelsen avslår kultur- och fritidsnämndens begäran om 
omdisponering.                         
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ger arbetsmarknads- och socialnämnden, 
omsorgsnämnden och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma 
med åtgärder för att få budgetbalans till augustirapporten samt 
uppdrar till nämnderna att göra månatliga budgetuppföljningar.  
Kommunstyrelsen uppmanar övriga nämnder som har 
budgetunderskott att vidta åtgärder för att få en budget i balans. 
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Forts ks § 124 
Kommunstyrelsen uppmanar alla nämnder att tillämpa stor restriktivitet 
vid inköp och tillsättande av personal. 
Kommunstyrelsen beslutar avvakta med prövning av tilläggsanslag för 
arbetsmarknads- och socialnämnden till delårsrapporten i augusti.  
Kommunstyrelsen godkänner utbildningsnämndens omdisponering 
med - 7 029 tkr för förskolan, -11 583 tkr för grundskolan, + 12 527 för 
skolformsövergripande och + 3 843 tkr för ledning och stöd och 
generell neddragning +2 242 tkr.   
Kommunstyrelsen avslår kultur- och fritidsnämndens begäran om 
omdisponering.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsen och nämndernas 
rapporter och understryker att ramar och anslag enligt fastställd 
budget gäller och att verksamheten ska anpassas till dessa. 
 
____  
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
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KS § 125 Dnr 2018/00363 042 

Fyrbodals kommunalförbund - Årsredovisning 2017 

Sammanfattning 
Fyrbodals Kommunalförbund har översänt verksamhetsberättelse med 
årsredovisning jämte revisionsberättelse och revisionens PM för 2017. 
Omsättningen uppgick till 42,3 mkr (37,2 mkr) varav basverksamheten 
omsätter  8,7 mkr (7,8 mkr) och projekt och övrig verksamhet 33,6 mkr 
(29,4 mkr). Basfinansieringen från kommunerna är drygt 7,5 mkr. 
Resterande intäkter är kopplade till projekt och kommer i huvudsak 
från EU:s strukturfonder och övriga program, Västra Götalands-
regionen, staten och medlemskommunerna. 
Basfinansieringen från medlemskommunerna uppgick till 28 kr per 
invånare och Trollhättans Stad har erlagt 1 615 tkr i ordinarie 
medlemsavgift samt 2 019 tkr i tillväxtprogrammet. En extra 
utdebitering på 233 tkr per invånare har betalats under året för 
finansiering av förbundets verksamhet. 
Årets resultat uppgick till 0 tkr (-829 tkr), varav basverksamheten -67 
tkr (-922 tkr), projektverksamheten +67 tkr (+93 tkr) och övrig 
verksamhet 0 tkr (0tkr). Eget kapital uppgick till +2,4 mkr (+2,4 mkr). 
En extra utdebitering till kommunerna på totalt 1 091 tkr har gjorts 
under året. Soliditeten uppgick till 6,0 %    (5,5 %). 
Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet enligt kommunal-
lagen i förvaltningsberättelsen. Förbundets underskott för åren 2014-
2016 uppgick totalt till -1 563 tkr. Underskottet har reglerats mot eget 
kapital och i årsredovisningen hänvisas till reglerna om synnerliga 
skäl. Revisorerna har tillstyrkt att årsredovisningen godkänns och att 
ansvarsfrihet beviljas.               
Beslutsunderlag 
Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2017. 
Revisionsberättelse från Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund. 
KPMG:s granskning av kommunalförbundet Fyrbodals bokslut och 
årsredovisning 2017.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 22 maj 2018.                        
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att  
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
årsredovisning 2017 för Fyrbodals kommunalförbund. 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta bevilja 
förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.               
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Forts ks § 125 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2017 för 
Fyrbodals kommunalförbund. 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet 
för 2017 års verksamhet.                            
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KS § 126 Dnr 2018/00365 042 

Tolkförmedling Väst - Årsredovisning 2017  

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att 
tillgodose medlemmarnas behov av språktolktjänster och har varit i 
drift sedan 1 april 2013. En direktion med valda ledamöter från 
respektive medlem leder förbundet. Tolkförmedling Väst driver en för 
medlemmarna gemensam språktolks- och översättningsförmedling.     
Under 2017 har förbundet utfört ca 366 000 uppdrag (355 000) vilket 
är ca 44 000 färre uppdrag än budgeterat. Tillsättning av inkomna 
beställningar uppgick till 98,8 % (97,6 %). Andelskapitalet är beräknat 
på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 mkr. 
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna 
köper enligt självkostnadsprincipen. Under de tidigare verksamhets-
åren har förbundet gjort kraftiga överskott och tillsammans med 
medlemsandelarna har detta genererat ett stabilt eget kapital vilket gör 
att den ekonomiska ställningen är god. Direktionen har fastställt att 
lägsta nivå på eget kapital ska vara 25 mkr innan eventuell 
återbetalning av överskjutande belopp till medlemmarna blir aktuell, 
samt att de årligen ska fatta beslut om återbetalning av eget kapital. 
Årets resultat uppgick till +79 tkr (+2,3 mkr) att jämföra med 
budgeterat nollresultat. Det egna kapitalet uppgick i bokslutet till +24,2 
mkr (+24,1 mkr). År 2017 fanns inget balanskrav att återställa. 
Enligt revisionens (PwC) bedömning är förbundets årsredovisning 
2017 i allt väsentligt upprättad enligt kommunal redovisningslag.    
Beslutsunderlag 
Årsredovisning Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst  
Revisionsberättelse 2017 från revisorerna i Kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst                     
PM från PwC Årsredovisning 2017 Kommunalförbundet 
Tolkförmedling Väst   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att  
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
årsredovisning 2017 för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 
ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna för 
2017 års verksamhet.        
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Forts ks § 126 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2017 för 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen 
samt för de enskilda ledamöterna för 2017 års verksamhet.                              
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KS § 127 Dnr 2018/00342 003 

Ändring av reglemente för Miljönämnden 

Sammanfattning 
Miljökontoret har tagit fram ett förslag på ändring i miljönämndens reg-
lemente. Detta görs med anledning av att det uppstått ett behov av att 
förtydliga  reglementet med avseende på vilken lagstiftning som miljö-
nämnden fullgör kommunens uppgifter inom.  
 
Förslag på tillägg till 1 § Nämndens verksamhet: 
 
”Det innebär att fullgöra kommunens uppgifter inom miljöbalkens om-
råde, livsmedelslagstiftningen, foderlagstiftningen strålskyddslag-
stiftningen samt tobakslagstiftningen med avseende på tillsyn över de 
miljöer och lokaler som avses i § 2 samma lag. Miljönämnden ska full-
göra kommunens uppgifter i avfalls- och renhållningsfrågor som när-
mare anges i gällande kommunala renhållningsordning.” 
Miljönämnden har behandlat ärendet och beslutat enligt förslag.                           
Beslutsunderlag 
Skrivelse från miljönämndens förvaltning från den 24 april 2018. 
Miljönämndens beslut den 16 maj 2018, § 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 maj 2018.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att anta ändrat reglemente för miljönämnden.          
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att anta ändrat reglemente för 
miljönämnden.                              
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KS § 128 Dnr 2017/00779 304 

Energiplan 2018 

Sammanfattning 
Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska alla 
kommuner ha en gällande plan för tillförsel, distribution och 
användning av energi. Kontoret för tillväxt och utveckling har upprättat 
ett förslag som ska ersätta Energiplan 2012. Den syftar till att 
översiktligt beskriva energianvändningen i kommunen samt att göra en 
avstämning mot energimål som antogs av kommunfullmäktige 2010. 
Energiplan 2017 innehåller en bakgrundsdel med information om 
energiläget i kommu-nen följt av en handlingsplan med tre fokus-
områden, Solenergi, Fossiloberoende fordonsflotta och Införande av 
sektorsvisa handlingsplaner.  
Samrådsförslaget Energiplan 2017 remitterades till stadens förvalt-
ningar och kommunala bolag mellan 20 november 2017 och den 31 
januari 2018. Utöver att lämna synpunkter på planen ombads remiss-
instanserna att anmäla intresse att delta i en eller flera av totalt sju 
sektorer listade i handlingsplanen under fokus-området Införande av 
sektorsvisa handlingsplaner.  
Samtliga remissinstanser ställer sig bakom förslaget till Energiplan 
2017 men föreslår ett antal mindre, främst redaktionella ändringar, 
såsom uppdatering av statistikuppgifter samt byte av namn till 
Energiplan 2018. Samtliga remissinstanser har också anmält intresse 
att delta i arbetet med att ta fram sektorsvisa handlingsplaner.  
Önskemål finns om en mer detaljerad kartläggning på förvaltnings- 
och bolagsnivå. Denna kommer att påbörjas hösten 2018 i samband 
med den Energikart-läggning för stora företag som koncernen är 
skyldig att genomföra. Energikartläggningen kommer att ge en 
betydligt mer detaljerad bild av energiläget och kan ligga till grund för 
eller integreras i nästkommande energiplan.                          
Beslutsunderlag 
Samrådsredogörelse 2018-05-21 
Förslag till Energiplan 2018 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 21 maj 2018.                        
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna upprättad samrådsredogörelse 
daterad den 21 maj 2018, samt anta förslaget till Energiplan 2018.            
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
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Forts ks § 128 
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad 
samrådsredogörelse daterad den 21 maj 2018, samt anta förslaget till 
Energiplan 2018.                              
 
 
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2018-06-13 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 129 Dnr 2018/00362 256 

Reglering av tomträttsavgäld, övriga fastigheter 

Sammanfattning 
Den löpande avgäldsperioden för tomträttsfastigheter avsedda för 
flerbostadshus och övrigt, upphör vid årsskiftet 2019-2020. 
Under näst sista året av löpande avtalsperiod har såväl kommunen 
som den enskilde tomträttshavaren rätt att väcka talan angående 
omprövning av avgäldsbeloppet för kommande period. Lagtexten är 
mycket kortfattad, men antyder att avgäldsunderlaget skall bedömas 
med hänsyn till markens värde vid tidpunkten för omregleringen. 
Kommunen har under en längre tid i huvudsak använt sig av 
marktaxeringsvärdet för respektive fastighet som avgäldsunderlag vid 
beräkning av den nya avgälden. Detta förfaringssätt föreslås även för 
de nu aktuella fastigheterna. Den nya avgälden för samtliga fastigheter 
föreslås sättas till 3 % av avgäldsunderlaget. 
Vid önskemål om friköp föreslås köpeskillingen uppgå till 
marktaxeringsvärde för innevarande år.                           
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 16 maj 2018.                       
Yrkanden 
Bengt Karlsson yrkar att för aktuella tomträttsfastigheter, med 
tillämpning av avgäldsräntan 3% av gällande marktaxeringsvärde, 
med berörda tomträttshavare söka träffa överenskommelse om 
reglering av tomträttsavgälden för den kommande avgäldsperioden på 
tio år samt att vid önskemål om friköp fastställa köpeskillingen till 
marktaxeringsvärdet för innevarande år.  
Remigiusz Bielinski yrkar att en avgäldsränta om 3,5 % av 80 % av 
marktaxeringsvärdet ska tillämpas.                              
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Remigiusz Bielinskis, dels 
Bengt Karlssons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller 
Bengt Karlssons yrkande.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att, för aktuella tomträttsfastigheter, med 
tillämpning av avgäldsräntan 3 % av gällande marktaxeringsvärde, 
med berörda tomträttshavare söka träffa överenskommelse om 
reglering av tomträttsavgälden för den kommande avgäldsperioden på 
tio år samt att vid önskemål om friköp fastställa köpeskillingen till 
marktaxerings-värdet för innevarande år.                              
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Forts ks § 129 
Reservation 
Remigiusz Bielinski, Lars Muregård, Michael Meijer och Sofia 
Lindholm reserverar sig mot beslutet till förmån för Remigiusz 
Bielinskis yrkande.   
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KS § 130 Dnr 2017/00067 291 

Byggstart förskola Vällingklockan 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade, den 6 november 2017, §185, att 
genomföra projektering och upphandling för att riva nuvarande 
förskolan Vällingklockan och ersätta den med en nybyggnation med 
motsvarande åtta avdelningar. 
Projekteringen har föregåtts av förstudie och lokalplanering enligt 
Trollhättans Stads lokalbehovsprocess där bland annat 
verksamhetens olika funktioner, fackliga representanter, arkitekt och 
fastighetsägaren deltagit. Framtaget rumsfunktionsprogram med dess 
principskiss har funnits med som en grund i arbetet med projektering 
och upphandling, som letts av Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB.  
Vällingklockan har idag motsvarande sex förskoleavdelningar varav 
två utgör omsorg dygnet runt. En nybyggnation i två plan medför en 
ökning med två avdelningar. Nuvarande hyra för förskolan 
Vällingklockan är 700 tkr/år. 
Förskolan beräknas stå färdig hösten 2020. Hyreskostnaden för en ny 
förskola har tidigare beräknats till ca 4 800 tkr/år. Inkomna anbud visar 
på en lägre hyresnivå omfattande 4 300 tkr/år. Den utökade hyran får 
beaktas i kommande budgetarbete för år 2020.                         
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsens förvaltning 2018-05-21                        
Yrkanden 
Bengt Karlsson yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att godkänna byggstart för förskolan Vällingklockan samt att 
den utökade hyran får beaktas i budgetarbetet för år 2020.    
Sofia Lindholm yrkar avslag på förslaget. Dan Möllengård instämmer.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Sofia Lindholms, dels Bengt 
Karlssons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Bengt 
Karlssons yrkande.   
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 
röstar ja bifaller Bengt Karlssons yrkande. Den som röstar nej bifaller 
Sofia Lindholms avslagsyrkande. 
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Forts ks § 130 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röster: Paul Åkerlund, Remigiusz Bielinski, Mikael Sundström, 
Bengt Karlsson, Patricia Valeria, Anders Rapp, Jolanta Walkow, Sven-
Åke Möll, Fahimeh Nordborg, Esther O'Hara, Lars Muregård, Michael 
Meijer och Lasse Henriksen. 
Nej-röster: Sofia Lindholm och Dan Möllengård. 
Kommunstyrelsen har således med 13 röster mot 2 beslutat att bifalla 
Bengt Karlssons yrkande.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart för förskolan 
Vällingklockan samt att den utökade hyran får beaktas i budgetarbetet 
för år 2020.                              
Reservation 
Sofia Lindholm och Dan Möllengård reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt eget yrkande.   
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KS § 131 Dnr 2016/00411 734 

Byggstart Psykiatriboende kvarteret Galaxen - 
Älvdalen/Björndalen 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade, 2017-09-18, att genomföra projektering 
och upphandling av ett boende i kvarteret Älvdalen för 10 personer 
med psykiska funktionshinder. Arbetet har letts av AB Eidar Trollhät-
tans Bostadsbolag, där bland annat verksamhetsrepresentanter, fack-
liga representanter och Omsorgsförvaltningen varit delaktiga. Tidigare 
presenterat lokalprogram med dess principskisser har legat till grund 
för arbetet med projektering. Bostäderna utgörs av två radhussektion-
er, varav den ena ansluter mot de gemensamma utrymmena. Exploa-
tering i området förutsätter ändring av detaljplan. Beslut om antagande 
fattades i Byggnads- och trafiknämnden 2018-05-24. Geotekniska 
undersökningar har gjorts i området. 
 
Innan projektet lades ut för anbud upprättades en ny kalkyl av AB 
Eidar. Den visade på en högre investeringskostnad än i lokalplane-
ringen varför projektet behandlades i lokalstyrgruppen som ställde sig 
bakom att gå vidare med ett anbudsförfarande. I lokalplaneringen be-
räknades hyran uppgå till ca 1 360 tkr/år medan den nya kalkylen be-
dömdes till 1 500–1 800 tkr/år. Inkomna anbud visar på en hyresnivå 
omfattande 1 893 tkr/år. Budget för Älvdalen flyttas från Slättbergs-
vägen 222. 
Om beslut om byggstart för det planerade boendet tas i juni 2018 
beräknas inflyttning kunna ske i november 2019.                       
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsens förvaltning 2018-05-30                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att  
kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 
godkänna byggstart för 10 lägenheter för psykiskt funktionsnedsatta i 
kvarteret Älvdalen. Beslut om byggstart tas under förutsättning att 
detaljplanen vinner laga kraft. 
kommunstyrelsen beslutar att finansiering av den ökade kostnaden 
hänskjuts till budgetarbetet för år 2019.     
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
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Forts ks § 131 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av den ökade kostnaden 
hänskjuts till budgetarbetet för år 2019.  
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart för 10 lägenheter 
för psykiskt funktionsnedsatta i kvarteret Älvdalen. Beslut om byggstart 
tas under förutsättning att detaljplanen vinner laga kraft.                               
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KS § 132 Dnr 2018/00057 291 

Projektering och upphandling, lokaler för grundskole-
verksamhet i centrum / Magnus Åbergsgymnasiet 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat att lokalplanering för utökade lokaler för 
grundskoleverksamhet, årskurs 7–9, på Magnus Åbergsgymnasiet 
(Laboratorn 2) ska genomföras. Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB 
har lett arbetet och tillsammans med berörda har ett lokalprogram för 
hus J och K arbetats fram. Dessa lokaler är möjliga att anpassa först 
när nya lokaler för gymnasieskolans byggprogram står klara i decem-
ber 2018. Inflyttning i hus J och K behöver ske inför höstterminen 2019 
och då ombyggnadsarbetena är omfattande är varje vecka i tiden för 
genomförande viktig. Av den anledningen föreslås kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige godkänna att, så länge inkomna anbud rim-
mar med beslutad budget, beslut om byggstart kan fattas av lokalstyr-
gruppen i november 2018 för att sedan direkt kunna skriva kontrakt 
med entreprenör. Skulle budgeten efter inkomna anbud ändras nega-
tivt/överskridas måste givetvis ärendet hanteras enligt normala rutiner. 
 
Kraftstaden Fastigheter har gjort en bedömning av investeringskostna-
den för ombyggnationen i hus J och K. Investeringen beräknas med-
föra ökad hyra omfattande 2 074 tkr/år. Hyresnivån är beräknad på 20 
års avskrivning och 2,5 % ränta. Total hyreskostnad, inklusive den 
redan beslutade ombyggnationen, som står klar höstterminen 2018, är 
3 100 tkr. Finansieringen av den ökade kostnaden tas med i budget-
arbetet inför år 2019. Tidigare beviljad kostnad på 800 tkr för 
lokalplanering beräknas räcka även för projektering och upphandling. 
Som tidigare beslutat inkluderas denna kostnad i projektets 
totalkostnad om projektet genomförs. I annat fall belastar kostnaden 
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.                           
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsens förvaltning 2018-05-22   
Utbildningsnämndens beslut 2018-05-29 § xx 
Tjänsteskrivelse från Utbildningsförvaltningen 2018-05-21 
Redovisning lokalplanering hus JK på Laboratorn 2018-05-18                           
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lokalplaneringen för utökade 
grundskolelokaler på Magnus Åbergsgymnasiet, hus J och K, samt 
föreslår kommunfullmäktige att besluta om att projektering och 
upphandling genomförs.    
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Forts ks § 132 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att beslut om 
byggstart kan fattas av lokalstyrgruppen förutsatt att inkomna anbud 
rimmar med beslutad budget. 
Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av den ökade kostnaden 
tas med i budgetarbetet inför år 2019.            
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna lokalplaneringen för utökade 
grundskolelokaler på Magnus Åbergsgymnasiet, hus J och K.  
Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av den ökade kostnaden 
tas med i budgetarbetet inför år 2019.      
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling 
genomförs.    
Kommunfullmäktige beslutar att byggstart kan fattas av 
lokalstyrgruppen förutsatt att inkomna anbud rimmar med beslutad 
budget.                         
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KS § 133 Dnr 2018/00092 233 

Projektering och upphandling, byggnader Folkets Park 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 februari 2018 att lokalplanering 
ska genomföras avseende byggnaderna i Folkets Park. Kraftstaden 
Fastigheter Trollhättan AB har lett arbetet och tillsammans med 
berörda förvaltningar har ett lokalprogram arbetats fram med förslag 
på åtgärder för de olika byggnaderna. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att planera för en 
stadspark i området Hjulkvarnelund. Folkets Park kommer att utgöra 
en viktig del av stadsparken där människor kan umgås, koppla av, 
leka eller gå på kulturevenemang av olika slag. I området finns flera 
kulturhistoriskt intressanta byggnader med varierande status. 
Genomförandet av en stadspark har två tydliga faser. Den ena är 
renovering och anpassning av byggnaderna i Folkets Park. Den andra 
är anläggande av stadsparken. Dessa faser kan till stora delar utföras 
oberoende av varandra. Samordning krävs kring vissa moment. 
Den mest omfattande av föreslagna åtgärder på byggnaderna är 
renoveringen av Parkhallen. Övriga byggnaders åtgärder är av mindre 
omfattning och kan utföras oberoende av varandra. En möjlig tidplan 
visar att om beslut tas att gå vidare med projektet kan anpassningar 
av byggnaderna i Folkets Park i sin helhet vara klara i september 
2019. 
De totala kostnaderna för åtgärder och anpassningar av byggnaderna 
i Folkets Park beräknas till 13 800 tkr. Kostnaderna för att genomföra 
projektering och upphandling beräknas till 400 tkr. Driftskostnaderna 
bedöms till ca 700 tkr/år.  
Medel föra att genomföra åtgärder av byggnaderna i Folkets Park tas 
med i budgetarbetet för 2019. Kultur- och fritidsförvaltningen har 4 000 
tkr upptaget i Mål- och resursplan (MRP) för lös utrustning och 
inventarier för Parkhallen.                           
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsens förvaltning 2018-05-22  
Redovisning lokalplanering avseende byggnader i Folkets Park. 2018-
05-21                         
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna lokalplaneringen av 
byggnaderna i Folkets Park och föreslår kommunfullmäktige att 
besluta att projektering och upphandling genomförs.    



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2018-06-13 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

Forts ks § 133 
Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av projektet hänskjuts till 
budgetarbetet för år 2019. 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja 400 tkr för att kunna genomföra 
projektering och upphandling. Denna kostnad får inkluderas i 
projektets totalkostnad om projektet behandlas politiskt positivt. I annat 
fall föreslås kostnaden belasta kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda utgifter.     
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
  
Kommunstyrelsens förslag  beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna lokalplaneringen av 
byggnaderna i Folkets Park.  
Kommunstyrelsen beslutar bevilja 400 tkr för att kunna genomföra 
projektering och upphandling. Denna kostnad får inkluderas i 
projektets totalkostnad om projektet behandlas politiskt positivt. I annat 
fall föreslås kostnaden belasta kommunstyrelsens anslag för 
oförutsedda utgifter.  
Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av projektet hänskjuts till 
budgetarbetet för år 2019.  
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling 
genomförs.           
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KS § 134 Dnr 2018/00226 734 

Projektering och upphandling, tillbyggnad av grupp-
boende inom LSS 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 21 mars 2018 att lokalplanering ska 
genomföras avseende tillbyggnad av befintliga LSS-boenden. AB 
Eidar Trollhättans bostadsbolag har lett arbetet och tillsammans med 
Omsorgsförvaltningen, verksamheten och fackliga representanter har 
lokalprogram inklusive skisser för om- och tillbyggnation av 6 boenden 
genomförts. Totalt blir tillskottet 7 lägenheter, 3 personalrum och 
gemensamma utrymmen. 
 
Tillbyggnaderna kräver bygglov, men endast boendet i Björndalen krä-
ver planändring. Om ändring av detaljplan inte är möjligt att genomföra 
minskas projektet med en lägenhet och ett personalrum. Efter 
lokalplanering vidtar projektering och upphandling och ca 4–5 
månaders byggtid per objekt, varför de första bostäderna kan vara in-
flyttningsklara tidigast våren 2019. Byggnationen kommer att ske suc-
cessivt och hänsyn kommer att tas till de boende. 
 
De ekonomiska konsekvenserna innebär ökade hyror och ökade kost-
nader för personal. Bruttohyran beräknas uppgå till 1 279 tkr/år. När 
hyresintäkter från brukare och momsbidrag räknats av ökar förvalt-
ningens nettokostnad för hyra med ca 470 tkr/år. De ökade personal-
kostnaderna beräknas totalt till ca 300 tkr/år per tillkommande plats, 
total ökad kostnad beräknas till 2 730 tkr. Omsorgsförvaltningen har 
med frågan om finansiering av den ökade kostnaden i budgetarbetet 
inför år 2019. 
 
AB Eidar bedömer att kostnaden för projektering och upphandling 
kommer att uppgå till ca 325 tkr.                                  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsens förvaltning, 2018-05-23 
Omsorgsnämndens beslut, 2018-05-23, § 46 
Tjänsteskrivelse, Omsorgsförvaltningen, 2018-05-17  
Redovisning, lokalplanering gällande komplettering/tillbyggnad av 
gruppboenden inom LSS, 2018-05- 23 rev.                        
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
lokalplaneringen avseende tillbyggnad av gruppboende inom LSS 
samt besluta om att projektering och upphandling genomförs. 
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Forts ks § 134 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 325 tkr föra att genomföra 
projektering och upphandling av tillbyggnad av gruppboende inom 
LSS. Summan inkluderas i projektets totala kostnader om man väljer 
att genomföra projektet. Vid annat utfall täcks kostnaden ur kommun-
styrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Den ökade kostanden 
hänskjuts till arbetet med MRP/Budget 2019.    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 325 tkr föra att genomföra 
projektering och upphandling av tillbyggnad av gruppboende inom 
LSS. Summan inkluderas i projektets totala kostnader om man väljer 
att genomföra projektet. Vid annat utfall täcks kostnaden ur kommun-
styrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Den ökade kostanden 
hänskjuts till arbetet med MRP/Budget 2019. 
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna lokalplaneringen avseende 
tillbyggnad av gruppboende inom LSS samt besluta om att 
projektering och upphandling genomförs.                            
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KS § 135 Dnr 2017/00102 210 

Förlängning av markanvisningsavtal Hälltorps gård 
norra 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige godkände den 15 mars 2018, § 24, 
genomförande- marköverlåtelse- och tomträttsavtal för Hälltorps gård 
norr med OBOS Projektutveckling AB. Avtalet förutsatte att OBOS 
Sverige AB skulle ta beslut om att investera i hyresrättsprojekt 
Hälltorps gård, norra delområde A1, senast den 30 april 2018. OBOS 
har nu inkommit med begäran om förlängning t.o.m. den 31 december 
2018. Som skäl anges rådande marknadsförändringar.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från OBOS från den 30 april 2018.         
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 maj 2018.                  
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att medge förlängning av genomförandeavtalet med OBOS 
Projektutveckling AB t.o.m. den 31 december 2018 och en förlängning 
av samtliga tidsangivelser i avtalet i motsvarande mån.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att medge förlängning av genomförande-
avtalet med OBOS Projektutveckling AB t.o.m. den 31 december 2018 
och en förlängning av samtliga tidsangivelser i avtalet i motsvarande 
mån.     
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KS § 136 Dnr 2018/00359 003 

Instruktion för stadsdirektören 

Sammanfattning 
Från och med den 1 januari 2018 ska varje kommun ha en direktör (7 
kap 1 § kommunallagen). Det ska även finnas en instruktion för 
direktören enligt samma lag (7 kap 2 §), där kommunstyrelsen ska 
fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. 
Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.  
Kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören har fört samtal om 
hur en sådan instruktion ska se ut. Stadsjuristen /T.f. kanslichefen har 
utifrån detta arbetat fram ett förslag till Stadsdirektörsinstruktion som 
föreslås antas av kommunstyrelsen                           
Beslutsunderlag 
Förslag till Stadsdirektörsinstruktion.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 9 maj 2018.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen antar Instruktion för 
stadsdirektören.              
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar Instruktion för stadsdirektören.                              
 
____ 
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KS § 137 Dnr 2018/00053 003 

Servicedeklaration för tillgänglighet och bemötande i 
Trollhättans Stad 

Sammanfattning 
Servicedeklaration för tillgänglighet och bemötande i Trollhättans stad 
har reviderats. En rutin för hur medarbetare i Trollhättans Stad ska 
hantera telefon och e-post för att nå satta tider för återkoppling i 
servicedeklarationen, har tagits fram.                            
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-16 
Servicedeklaration för tillgänglighet och bemötande                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen antar Servicedeklaration för 
tillgänglighet och bemötande.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar Servicedeklaration för tillgänglighet och 
bemötande.                              
 
____  
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder  
Kvalitetschefen 
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KS § 138 Dnr 2017/00728 003 

Kommunstyrelsens delegationsordning, revidering 

Sammanfattning 
I dag har förvaltningschefen på kommunstyrelsens förvaltning rätt att 
vidare- delegera ”Inköpsbeslut avseende varor och tjänster, vilka inte 
omfattas av ramavtal” upp till 100 000 kr. (Delegationsordning för kom-
munstyrelsen D Upphandlingsärenden m.m. punkten 2 a). 
 
Stadsdirektören menar att nuvarande ordning är otymplig att hantera i 
den dagliga verksamheten. Stadsdirektören anser att det skulle vara 
mera praktiskt om förvaltningschefen kunde vidaredelegera inköps-
beslut avseende varor och tjänster, vilka inte omfattas av ramavtal, 
upp till ett belopp om 500 000 kr. Stadsjuristen/ t.f. kanslichefen har 
gått igenom regelverket och har funnit att det inte finns något ur juri-
disk synvinkel som hindrar att kommunstyrelsen delegerar ”Inköps-
beslut avseende varor och tjänster vilka inte omfattas av ramavtal” till 
förvaltningschef med rätt att vidaredelegera upp till 500 000 kr.                             
Beslutsunderlag 
Utdrag ur delegationsordning för kommunstyrelsen D) 
Upphandlingsärenden m.m. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 16 maj 2018.                         
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att inköpsbeslut 
avseende varor och tjänster, vilka inte omfattas av ramavtal delegeras 
till förvaltningschef, med rätt att vidaredelegera, upp till 500 000 kr.         
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inköpsbeslut avseende varor och 
tjänster, vilka inte omfattas av ramavtal delegeras till förvaltningschef, 
med rätt att vidaredelegera, upp till 500 000 kr.                            
 
____  
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefer  
Upphandlingsavdelningen 
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KS § 139 Dnr 2018/00278 042 

Budgetrapport april, kommunstyrelsen  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat en delårsrapport till och 
med april månad 2018. Budget för perioden samt prognos av utfallet 
vid årets slut, uppföljning av kommunfullmäktigesprioriterade mål och 
nämndens verksamhetsmål, personalstatistik samt investerings-
redovisning ingår i rapporten. För driftbudgeten beräknas ett 
underskott om sammantaget -8,4 mkr. 
Avtalsbunden verksamhet och politisk verksamhet räknar med 
överskott, +2,4 mkr respektive +0,5 mkr. Ledning, utveckling och 
förvaltning och Serviceförvaltningen räknar med underskott om -0,7 
mkr respektive -2,15 mkr. 
Exploateringsverksamheten prognosticerar ett underskott om -8,5 mkr, 
till största delen på grund av lägre förväntade exploateringsintäkter 
beroende på en förskjutning av försäljningen av Hälltorp Norra till årets 
slut samt en lägre försäljningsintäkt för Överby exploateringsområde 
än budgeterad. 
Den totala investeringsvolymen, inklusive centrala IT-
anslaget, beräknas uppgå till 95,2 mkr av budgeterade 82,1 mkr. Den 
prognostiserade avvikelsen är således -13,1 mkr. 
Merparten av denna avvikelse härrör sig från Exploateringsverksam-
hetens investeringar, där en tidigareläggning av utbyggnad av gator i 
etapp 3 medfört att Överby generalplanekostnader från 2019 beräknas 
falla ut i år istället, vilket även drar med sig övriga merkostnader 
gällande projekt Överby köpcentrum. 
Omdisponering av investeringsmedel inom förvaltningen på 
avdelningen Skydd och Säkerhet önskas från Reservkraft 
Blomstergård, vilket redan färdigställts, till Krisledningsrum Frendberg. 
Av kommunfullmäktiges tre prioriterade mål rapporteras samtliga som 
delvis uppfyllda.                             
Beslutsunderlag 
Delårsrapport kommunstyrelsen april 2018. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 24 maj 2018                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen godkänner delårsrapport som 
omfattar verksamhet till och med april 2018.  
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Forts ks § 139 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport som omfattar verksamhet 
till och med april 2018.                               
  
____  
Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonomen 
KS kontorschefer  
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KS § 140 Dnr 2018/00402 045 

Tilläggsanslag arbetsmarknads- och socialnämnden till 
Projekt Unga Vuxna (Stationen) 

Sammanfattning 
Projekt Stationen -unga Vuxna beslutades i april 2017 utifrån att ett 
antal unga människor i åldrarna 18-29 år befinner sig i utanförskap 
och att många av dem inte söker hjälp och stöd från samhället. En 
grupp tillsattes för att arbeta fram ett förslag till uppsökande team vars 
uppdrag är att nå dessa grupper och kanalisera deras behov till rätt 
instans. I skrivelsen framgår också att arbetet ska utgå från en lokal i 
de södra stadsdelarna och organisatoriskt tillhöra arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen.  Projektet startades hösten 2017 och är 
organiserat under Arbetsmarknadsstöd. Fyra tjänster är knutna till 
projektet, två socialpedagoger och två handledare med uppgifter att 
stötta ungdomarna till förändring. Lokaler för den öppna verksamheten 
finns på Lantmannavägen, Kronogården. Arbetsmarknads- och 
socialnämnden beviljades 1 442 tkr för drift av projektet under 2017. Ej 
förbrukade medel ombudgeterades till 2018 med 665 tkr. För fortsatt 
drift av projektet 2018 äskas ytterligare 950 tkr.  
Genom uppsökande och öppen verksamhet når man nu dessa 
grupper och kan utifrån varje individ stötta till förändring. Allt arbete 
görs i samverkan med Arbetsförmedlingen, Kunskapsförbundet väst, 
förvaltningar inom Trollhättans stad, regionens hälso- och sjukvård, 
kriminalvården etc. Alla kontakter tas utifrån varje enskild individs 
behov och med målet egenförsörjning Stor vikt läggs också på 
arbetsgivarkontakter för praktikplatser och arbeten.    
Under perioden oktober 2017 - maj 2018 har 35 ungdomar gått ut i 
anställning vilket ska ses som ett mycket lyckat resultat. Korta 
stödinsatser: ca 50 ungdomar har under perioden fått hjälp via korta 
stödinsatser såsom CV-skrivning, intervjuträning eller 
myndighetskontakter av olika slag. Öppna samhällsinformationer har 
hållits vid tio tillfällen där medverkande från olika branscher, 
utbildningar, konsument Trollhättan med flera medverkat. Under 
hösten kommer en mer omfattande utvärdering att genomföras.                             
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 29 maj 2018.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslås bevilja 
Arbetsmarknads- och socialnämnden 950 tkr för fortsatt drift av projekt 
Unga Vuxna (Stationen) under 2018.       
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Forts ks § 140 
 
Medel tas ur kommunstyrelsens centrala anslag för 
Oförutsett/särskilda åtgärder, Tillväxt och utveckling.         
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar arbetsmarknads- och socialnämnden 950 
tkr för fortsatt drift av projekt Unga Vuxna (Stationen) under 2018.       
Medel tas ur kommunstyrelsens centrala anslag för 
Oförutsett/särskilda åtgärder, Tillväxt och utveckling.                  
 
____  
Beslutet skickas till 
Arbetsmarknads- och socialnämnden 
Ekonomikontoret  
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KS § 141 Dnr 2018/00368 045 

Medfinansiering Film i Väst 2018 

Sammanfattning 
Trollhättans Stad har sedan 1997 medfinansierat verksamheten inom 
Film i Väst AB. Företaget har sedan etableringen drivit och utvecklat 
en expansiv verksamhet i området med en omfattande film- och TV-
produktion. Under de senaste åren har utvecklingen också inneburit 
en ökande mängd produktion av TV-drama. Film i Väst strävar efter att 
långsiktigt vara en av Europas tre mest framgångsrika regionala film-
verksamheter.  
 
Film i Väst har under den senaste dryga femårsperioden årligen nått 
den positionen i kraft av de sammanvägda konstnärliga och publika 
resultaten på hemmaplan och internationellt. Film i Väst är idag ett 
mycket starkt varumärke i den internationella filmvärlden – ett varu-
märke som står för hög kvalitet, förnyelse och utmanande innehåll, 
men också för ett publikt tilltal och ett innehåll som berör och angår 
många människor på hemmaplan och runt om i världen. Film i Västs 
säte och lokalisering i Trollhättan betyder mycket för bilden av Troll-
hättan som både del av en ledande filmregion och en ledande film-
kommun i Sverige. Den verksamhet som Film i Väst bedriver gene-
rerar bl.a. sysselsättning och utveckling av infrastrukturen för film-
produktion i Trollhättan.  
 
Film i Väst har inkommit med en ansökan om 2 600 000 kr för fortsatt 
uppbyggnad och förstärkning av infrastrukturen för filmproduktion i 
Trollhättan och marknadsföring av Trollhättan. Trollhättans Stad före-
slås lämna ekonomiskt stöd till Film i Väst i syfte att stödja fortsatt ut-
veckling av verksamheten                           
Beslutsunderlag 
Hemställan från Film i Väst. 
Rapport 2017 Trollhättan och Göteborg – Film i Väst 
Årsredovisning 2017 Film i Väst 
Strategisk plan 2018-2020 
Rapport uppdragsperioden 2015-2017 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 25 maj 2018.                           
Yrkanden 
Bengt Karlsson yrkar att kommunstyrelsen beviljar Film i Väst 2 600 
000 kr för fortsatt uppbyggnad och förstärkning av infrastrukturen för 
filmproduktion i Trollhättan 2017. 
Finansiering sker ur anslaget för Oförutsett/särskilda åtgärder, 
projektmedel.  
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Forts ks § 141 
 
Dan Möllengård yrkar avslag på förslaget.         
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Bengt Karlsson, dels Dan 
Möllengårds yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Bengt 
Karlssons yrkande.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Film i Väst 2 600 000 kr för fortsatt 
uppbyggnad och förstärkning av infrastrukturen för filmproduktion i 
Trollhättan 2017. 
Finansiering sker ur anslaget för Oförutsett/särskilda åtgärder, 
projektmedel                              
 
____  
Beslutet skickas till 
Film i Väst 
Ekonomikontoret  
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KS § 142 Dnr 2018/00347 045 

Ansökan om ekonomiskt stöd för Fallens Dagar 2018 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen har i skrivelse från den 2 maj 2018 gjort 
en framställan om ekonomiskt stöd för Fallens Dagar 2018. För att 
klara ökade kostnader framför förvaltningen att ekonomin för Fallens 
Dagar 2018 behöver förstärkas och hemställer därför om ett 
ekonomiskt stöd om 500 tkr. 
Förvaltningen anser att arrangemanget inte kan utvecklas inom de 
ekonomiska ramar som finns tillgängliga och har därför svårt att hålla 
jämna steg med andra festivaler och med publikens förväntningar. För 
att bibehålla kvalitén behöver festivalen tillföras ett ekonomiskt tillskott 
för år 2018.                            
Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse daterad 2018-05-02                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bevilja kultur- och 
fritidsnämnden ett ekonomiskt stöd om 500 000 kronor för Fallens 
Dagar 2018. Finansiering sker ur kommunstyrelsens centrala anslag 
Oförutsett/särskilda åtgärder, Tillväxt och utveckling.      
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kultur- och fritidsnämnden ett 
ekonomiskt stöd om 500 000 kronor för Fallens Dagar 2018. 
Finansiering sker ur kommunstyrelsens centrala anslag 
Oförutsett/särskilda åtgärder, Tillväxt och utveckling.                 
 
____ 
Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Ekonomikontoret  
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KS § 143 Dnr 2018/00354 045 

Ansökan om bidrag för genomförande av Klassjoggen 

Sammanfattning 
Alliansloppet SK har i skrivelse den 4 maj 2018 ansökt om ekonomiskt 
stöd med 300 tkr för genomförande av Klassjoggen 2018. 
Arrangemangets totala budget uppgår till ca 860 tkr. 
Klassjoggen arrangeras i samband med Alliansloppet som drivs av 
den ideella föreningen Alliansloppet SK. Klassjoggen är ett 
hälsoprojekt som startade 2014 då 1 000 elever deltog. Liksom 
tidigare år Klassjoggen har arrangerats kommer samtliga skolor i 
Trollhättans kommun, friskolor och en del förskolor vara med i 
arrangemanget. 
Klassjoggen äger rum den 22 augusti och innebär att elever i årskurs 
4-9 från samtliga skolor i Trollhättan samlas i centrala Trollhättan och 
tillsammans genomför ett lopp på ca 2 km. Årskurs 1-3 samt 
förskolorna arrangerar sina lopp på respektive skola och totalt deltar 
ca 7 000 elever.                           
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Alliansloppet SK daterad 2018-05-04  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 22 maj 2018.                         
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beviljar Alliansloppet SK ett 
ekonomiskt stöd med 300 000 kronor för genomförande av 
Allianloppet SK. Finansiering sker ur kommunstyrelsens centrala 
anslag Oförutsett/särskilda åtgärder, Tillväxt och utveckling.       
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Alliansloppet SK ett ekonomiskt stöd med 
300 000 kronor för genomförande av Allianloppet SK. Finansiering 
sker ur kommunstyrelsens centrala anslag Oförutsett/särskilda 
åtgärder, Tillväxt och utveckling.                        
 
____  
Beslutet skickas till 
Alliansloppet SK 
Ekonomikontoret 
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KS § 144 Dnr 2018/00374 734 

Lokalplanering LSS-boende Granngården 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra för-
studie avseende ett gruppboende inom LSS. Trots att ett nytt boende 
stod färdigt hösten 2017, att lägenheter byggs i kvarteret Gulsparven, 
samt att tillbyggnader av befintliga LSS-boenden planeras, är behoven 
fortsatt stora. Det finns risk för ytterligare sanktionsavgifter för Trollhät-
tans Stad.   
 
Omsorgsförvaltningen har tillsammans med AB Eidar Trollhättans 
bostadsbolag, verksamheten och fackliga representanter arbetat med 
förstudien som mynnat ut i ett förslag att anpassa lokaler på Lextorps-
vägen 11–13 i Granngården. I markplan har i dag Eidar kontor, vilka 
de planerar och bygger för att flytta, och på våningarna ovanför ligger 
idag Granngårdens vård- och omsorgsboende, en verksamhet som 
helt eller delvis kommer att flytta över till Blåvingen 2 vid årsskiftet 
2018/19.  
 
Förstudien ser möjlighet att anpassa lokaler i plan 1 (markplan) och 
plan 2 omfattande en total yta på 850–1 000 kvm. Boendet kan då om-
fatta 10 lägenheter, personalutrymmen samt gemensamma utrymmen. 
En preliminär tidplan visar på att möjlig byggstart är hösten 2019. Med 
en byggtid på ca 9 månader skulle en inflyttning kunna ske sommaren 
2020. 
 
De ekonomiska konsekvenserna innebär ökade hyror och ökade per-
sonalkostnader. Eidar har gjort en grov kostnadskalkyl och den totala 
investeringen skulle medföra en hyra på ca 1 850 tkr/år. När hyres-
intäkter och momsbidrag räknats av ökar förvaltningens nettokostnad 
för hyra med ca 900 tkr/år. Personalkostnadsökningen beräknas till ca 
9 700 tkr/år. Övriga omkostnader budgeteras till 405 tkr/år. De totalt 
ökade kostnaderna beräknas till ca 11 000 tkr/år. Kostnaden för att 
genomföra lokalplanering bedöms till 150 tkr. Finansieringen av den 
ökade kostnaden får tas med budgetarbetet inför år 2020.                   
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsens förvaltning 2018-05-23 
Omsorgsnämndens beslut 2018-05-23, § 45 
Tjänsteskrivelse, Omsorgsförvaltningen 2018-05-18                        
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att  
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Forts ks § 144 
kommunstyrelsen beslutar godkänna förstudien avseende ett LSS-
boende på Lextorpsvägen 11–13 och beslutar att lokalplanering 
genomförs.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 150 tkr för att kunna genomföra 
lokalplanering av projektet. Summan inkluderas i projektets totala kost-
nader om man väljer att genomföra densamma. Vid annat utfall täck 
kostnaden ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 
Finansieringen av den ökade kostnaden tas med i kommande budget-
arbete för MRP/Budget 2019.        
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förstudien avseende ett LSS-
boende på Lextorpsvägen 11–13 och beslutar att lokalplanering 
genomförs. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 150 tkr för att kunna genomföra 
lokalplanering av projektet. Summan inkluderas i projektets totala kost-
nader om man väljer att genomföra densamma. Vid annat utfall täck 
kostnaden ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 
Finansieringen av den ökade kostnaden tas med i kommande budget-
arbete för MRP/Budget 2019.                             
 
____ 
Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden 
Lokalstrategen 
Ekonomikontoret  
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KS § 145 Dnr 2018/00375 734 

Förenklad lokalplanering/Omstrukturering på 
Tallbacken 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden gav förvaltningen i uppdrag i mars 2018 att se över 
lokaler för verksamheter inom socialpsykiatrin i Tallbacken, kvarteret 
Läkaren. Det omfattar lokaler för verksamheten träffpunkten och 
aktiviteter för brukare samt plats för kontor och personalutrymmen för 
boendestöd. Träffpunkten för brukare inom boendestödet är en 
utåtriktad verksamhet som expanderar. 
Omsorgsförvaltningen har genomfört förstudie och förenklad 
lokalplanering tillsammans med verksamhetsföreträdare, fackliga 
representanter, fastighetsägaren och arkitekt. Behoven har 
analyserats och förslag på omstruktureringar inom Tallbacken 
genomarbetats.  
Utredningen visar ett förslag på omflyttning av olika verksamhetsdelar 
inom omsorgsförvaltningen och utökad verksamhet för träffpunkten 
(inklusive ny entré och tillgänglighetsanpassningar) vilket medför 
ombyggnader och kompletteringar samt en ökad lokalyta inom 
Tallbacken med ca 380 kvm. Samtidigt kan en lokal lämnas i kvarteret 
Humlan på ca 80 kvm. Om beslut tas att gå vidare i projektet kan 
ombyggnation ske under hösten 2018 med möjlig inflyttning vid 
årsskiftet 2018/2019.  
Fastighetsägaren, Kungsleden AB, har bedömt att kostnaden för att 
anpassa berörda lokaler samt förhyrning av utökade lokaler medför en 
total utökad hyra på ca 500 tkr/år. Avgående hyra för lokal i kv. 
Humlan är 82 tkr/år. Finansieringen av den utökade kostnaden tas 
med i budgetarbetet inför år 2019.                 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelsens förvaltning 2018-05-25 
Omsorgsnämndens beslut 2018-05-23 § xx   
Tjänsteskrivelse, Omsorgsförvaltningen 2018-05-18 
Redovisning förstudie/lokalplanering, Flytt och utökning av 
socialpsykiatrins träffpunkt och kontor inom Tallbacken 2018-05-15                     
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förstudien och den 
förenklade lokalplaneringen avseende lokaler för socialpsykiatrins 
träffpunkt samt omstrukturering av lokaler i Tallbacken. 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2018-06-13 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

Forts ks § 145 
 
Kommunstyrelsen beslutar att ombyggnad kan ske för förhyrning av 
lokalerna samt att finansiering av den utökade kostnaden tas med i 
budgetarbetet inför år 2019.           
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förstudien och den 
förenklade lokalplaneringen avseende lokaler för socialpsykiatrins 
träffpunkt samt omstrukturering av lokaler i Tallbacken. 
Kommunstyrelsen beslutar att ombyggnad kan ske för förhyrning av 
lokalerna samt att finansiering av den utökade kostnaden tas med i 
budgetarbetet inför år 2019.                             
 
____ 
Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden 
Lokalstrategen 
Ekonomikontoret  
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KS § 146 Dnr 2018/00394 340 

Skyfallsmodellering Trollhättans kommun 

Sammanfattning 
Inom ramen för arbetet med framtagandet av en dagvattenstrategi 
samt i arbetet med klimatanpassningsfrågor har ett behov av att göra 
en skyfallsmodellering över tätorter i Trollhättans kommun 
framkommit. En skyfallsmodellering beräknar och redovisar 
vattenutbredning, djup och flödeshastighet vid olika regnintensitet. 
Syftet är att framställa kartor, modellfiler och dokumentation som stöd i 
Trollhättans Stads och Trollhättan Energis arbete med fysisk 
planering, riskanalyser och vatten- och avloppsarbete. 
I förslag till rekommendationer för hantering av översvämning till följd 
av skyfall skriver Länsstyrelserna i Stockholms län och Västra 
Götalands län att ny bebyggelse bör planeras så att den inte tar skada 
eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett så kallat 100-
årsregn. Risken för översvämning av ett sådant regn ska bedömas i 
detaljplan och eventuella skyddsåtgärder säkerställas. Skyfalls-
modelleringar bör också används som ett underlag i kommuners över-
siktsplanering och övrig fysisk planering. Syftet är att lindra konsek-
venserna av kraftiga regn och skyfall. Ett skyfall kan inträffa var som 
helst vilket gör att denna risk alltid behöver utredas, oavsett den tänkta 
exploateringens geografiska lokalisering.  
LOVA-bidrag söktes 2018 för framtagande av skyfallsmodellering av 
Trollhättan. Länsstyrelsen avslog ansökan eftersom den i första hand 
är ett led i kommunens klimatanpassningsarbete och inte minskar 
näringsbelastningen till sjöar och vattendrag, vilket är LOVA- 
bidragens syfte. Totalkostnaden för skyfallsmodelleringen beräknas till 
240 000 kr. Kostnaden fördelas mellan Trollhättan Energi AB och sta-
den, där staden står för två tredjedelar av kostnaden. Medel saknas 
för framtagande av skyfallsmodellering.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 28 maj 2018.                           
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar anslå 160 000 
kronor, ur Kommunstyrelsens centrala anslag för Oförutsett/särskilda 
åtgärder, Tillväxt och utveckling, för att under 2018 genomföra 
skyfallsmodellering av tätorter i Trollhättan.          
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
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Forts ks § 146 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anslå 160 000 kronor, ur kommuns-
tyrelsens centrala anslag för Oförutsett/särskilda åtgärder, Tillväxt och 
utveckling, för att under 2018 genomföra skyfallsmodellering av 
tätorter i Trollhättan.                              
 
 
____  
Beslutet skickas till 
TEAB 
Tillväxt och utveckling  
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KS § 147 Dnr 2017/00849 023 

Ansökan om förordnande av ordningsvakter i Trollhät-
tans kommun, Kronogården m.fl.  

Sammanfattning 
I Kronogården, Lextorp, Sylte och Centrum upplever många av Troll-
hättans invånare och boende en otrygghet. Det har även historiskt, 
men också i närtid, förekommit situationer med våldsamt upplopp i 
vissa av dessa områden. Vid dessa händelser har personal i kommu-
nala verksamheter, som verkar i dessa områden, upplevt en otrygg 
arbetsmiljö då ordningsstörningar, skadegörelse och brandincidenter 
förekommit. Även väktarbilar och väktare har varit måltavlor och blivit 
utsatta för stenkastning och annan skadegörelse.  
 
I medborgarlöftet gällande 2017 mellan Trollhättans Stad och Polisen 
kan man läsa att det ska vara ökad polisiär närvaro och synlighet på 
valda platser i Trollhättan. Kronogården, Lextorp, Sylte och Centrum 
nämns särskilt. Som ett komplement till polisens synlighet i ovan 
nämnda områden har ordningsvakter nyttjats från vecka 45 2017 till 
vecka 13 2018. 
 
I tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2017, hänvisas till att en utvär-
dering av ordningsvakternas arbete kommer göras. Denna utvärdering 
är nu klar och finns som en rapport, ” Utvärderingsrapport ordnings-
vakter Kronogården, Sylte och Lextorp”. Rapporten pekar på att det 
finns en efterfrågan av ordningsvakter i stadsdelarna från delar av 
verksamheter och invånare. Vidare nämns att andra insatser är viktiga 
tillsammans med kontinuitet på de ordningsvakter som arbetar för 
vaktbolaget. 
 
Satsningen på ordningsvakter måste ske med kontinuitet över tid till-
sammans med andra åtgärder. Deras närvaro har blivit en naturlig del 
av stadsbilden under den tid de verkat. De har med tiden haft möjlig-
het att bli accepterade och lära känna personer. Ordningsvakternas 
arbete bör förlängas till och med vecka 4 2019. Enligt tidigare kost-
nadsprincip (kostnaderna delas lika mellan Staden och Eidar) innebär 
det en kostnad för Staden om 155 000 kr. Utöver detta behövs medel 
för ökad rondering om 120 000 kr vid exempelvis skollov, eventuella 
oroligheter och andra händelser som kan ha en negativ inverkan på 
lokalsamhället.                             
Beslutsunderlag 
Förslag till beställning ordningsvakter vecka 24 2018 – vecka 4 2019 
Utvärderingsrapport ordningsvakter Kronogården, Sylte och Lextorp.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 21 maj 2018. 
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Forts ks § 147 
Yrkanden 
Bengt Karlsson yrkar att kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Eidar fattar motsvarande beslut enligt tidigare 
kostnadsfördelning, att avsätta medel till fortsatt uppdrag för 
ordningsvakter enligt förvaltningens schemaförslag. Detta innebär en 
kostnad om 275 000 kr för ordningsvakter till och med vecka 4 2019.       
Remigiusz Bielinski instämmer, men yrkar att polisen faktureras för 
kostnaden. 
Dan Möllengård yrkar avslag på Remigiusz Bielinskis tilläggsyrkande.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på Bengt Karlssons yrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall eller avslag på 
Remigiusz Bielinskis tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen 
avslår detta.   
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 
röstar ja avslår tilläggsyrkandet. Den som röstar nej bifaller 
tilläggsyrkandet. 
Omröstningsresultat 
Ja-röster: Paul Åkerlund, Mikael Sundström, Bengt Karlsson, Patricia 
Valeria, Anders Rapp, Jolanta Walkow, Sven-Åke Möll, Fahimeh 
Nordborg, Esther O'Hara, . 
Nej-röster: Remigiusz Bielinski, Lars Muregård, Michael Meijer, Sofia 
Lindholm  och Lasse Henriksen. 
Avstår 
Dan Möllengård. 
Kommunstyrelsen har med 9 röster mot 5, 1 avstår, beslutat att bifalla 
Bengt Karlssons yrkande.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Eidar fattar 
motsvarande beslut enligt tidigare kostnadsfördelning, att avsätta 
medel till fortsatt uppdrag för ordningsvakter enligt förvaltningens 
schemaförslag. Detta innebär en kostnad om 275 000 kr för 
ordningsvakter till och med vecka 4 2019.                              
Reservation 
Remigiusz Bielinski, Michael Meijer, Lars Muregård, Sofia Lindholm 
och Lasse Henriksen reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Remigiusz Bielinskis yrkande.   
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forts ks § 147 
Protokollsanteckning 
Dan Möllengård lägger följande anteckning till protokollet ”Vill tydlig-
göra att jag anser att polisen skall göra dess arbetsuppgifter. Därför ej 
utbetalning bör ske.” 
____ 
Beslutet skickas till 
Eidar AB 
Ekonomikontoret 
Skydd och säkerhet  
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KS § 148 Dnr 2018/00389 023 

Ansökan om förordnande av ordningsvakter i Trollhät-
tans centrum 

Sammanfattning 
Ett antal förordnanden om 3 § enligt Lagen (1980:578) om ordnings-
vakter söktes av Trollhättans Stad och beviljades av polismyndigheten 
under hösten 2017 (KS 2017/849). Där ingick bland annat delar av 
centrala staden med anledning av att det i medborgarlöftet gällande 
2017, pekades ut som ett av de områden som upplevdes otrygga i 
Trollhättans kommun. 
Under våren har City Trollhättan och handlare i centrum kontaktat 
Trollhättans Stad eftersom de upplever att otryggheten ökat i centrum. 
Man har även kunnat ta del av olika händelser i media som har en 
negativ inverkan på den upplevda tryggheten. Polisen i Trollhättan 
delar bedömningen om att otryggheten har ökat, bedömningen 
grundar sig på rapporter från polisens underrättelseverk-samhet.  
Under sommarmånaderna kommer Staden att satsa på aktiviteter för 
våra invånare och besökare i centrum. Detta bör innebära att fler 
människor än vanligt kommer uppehålla sig i centrala delar av staden. 
Under hösten återvänder många som har sin arbetsplats i de centrala 
delarna av staden. Lägg därtill att centrum blir en naturlig arena för att 
sprida information inför valet och de studenter som kommer under 
sensommaren/hösten för att studera på Högskolan Väst. En 
bedömning är att trygghetsskapande åtgärder av detta slag bör ske 
med kontinuitet och inte ses som en kortare punktinsats.  
Utifrån ovanstående resonemang föreslås att två ordningsvakter ska 
arbeta i det 3 § område som finns i centrumområdet. Stadens del av 
finansiering utgör ca 80 % av kostnaden. Resterande del bör ske 
genom en samfinansiering med City Trollhättan och/eller genom att 
undersöka om det finns andra externa medel att tillgå genom 
exempelvis olika projekt. Ordningsvakternas arbete kommer 
utvärderas löpande och rapporteras kontinuerligt till berörda 
tjänstemän och politiker.    
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 21 maj 2018.                         
Yrkanden 
Bengt Karlsson yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anslå 541 tkr 
enligt förslaget om ordningsvakter i centrum under 18 juni tom 3 
november 2018. Finansiering sker genom kommunstyrelsens centrala  
anslag för oförutsedda utgifter/särskilda åtgärder tillväxt och 
utveckling.  
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Forts ks § 148 
Remigiusz Bielinski yrkar att kostnaden ska faktureras polisen. 
Dan Möllengård yrkar avslag på förslaget.    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition i tur och ordning på Bengt Karlssons, 
Remigiusz Bielinskis och Dan Möllengårds yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt Bengt Karlssons yrkande. 
Omröstning begärs. Ordföranden utser Bengt Karlssons yrkande till 
huvudförslag. 
Proposition om motförslag 
Ordföranden ställer proposition på om Remigiusz Bielinskis eller Dan 
Möllengårds yrkande ska utgöra motförslag och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att Remigiusz Bielinskis förslag ska utgöra 
motförslag.   
Omröstning 
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar ja bifaller 
Bengt Karlssons yrkande. Den som röstar nej bifaller Remigiusz 
Bielinskis yrkande. 
Omröstningsresultat 
Ja-röster: Paul Åkerlund, Mikael Sundström, Bengt Karlsson, Patricia 
Valeria, Anders Rapp, Jolanta Walkow, Sven-Åke Möll, Fahimeh 
Nordborg, Esther O'Hara, . 
Nej-röster: Remigiusz Bielinski, Lars Muregård, Michael Meijer, Sofia 
Lindholm  och Lasse Henriksen. 
Avstår 
Dan Möllengård. 
Kommunstyrelsen har med 9 röster mot 5, 1 avstår, beslutat att bifalla 
Bengt Karlssons yrkande.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 541 tkr enligt förslaget om 
ordningsvakter i centrum under 18 juni tom 3 november 2018.  
Finansiering sker genom kommunstyrelsens centrala anslag för 
oförutsedda utgifter/särskilda åtgärder tillväxt och utveckling.       
Reservation 
Remigiusz Bielinski, Michael Meijer, Lars Muregård, Sofia Lindholm 
och Lasse Henriksen reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Remigiusz Bielinski yrkande.   
 
____  
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Forts ks § 148 
 
Beslutet skickas till 
Eidar AB 
Ekonomikontoret 
Skydd och säker  
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KS § 149 Dnr 2018/00211 600 

Yttrande över ansökan om godkännande som huvud-
man för en nyetablering av en fristående grundskola 
och fritidshem Kronoberg skola AB 

Sammanfattning 
Kronobergs skola AB (556610-2033) har hos Skolinspektionen ansökt 
om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
grundskola och fritidshem vid Nordic International School Trollhättan, 
från och med läsåret 2019/20. Kronoberg skola AB är ett helägt 
dotterbolag till Fria Läroverken i Sverige AB som driver en grundskola i 
Växjö. Under namnet Nordic International School startades hösten 
2017 en skola i Norrköping och företaget har tillstånd att starta 
ytterligare tre skolor hösten 2018 i Karlstad, Malmö och Solna.  
I ansökan anges att Kronobergs skola AB ansöker om att starta en ny 
grundskola årskurs 4-9 inklusive fritidshem. Vid fullt utbyggd 
verksamhet, läsåret 2023/24, beräknas skolan ha 480 elever i årskurs 
4-9 och 30 elever i fritidshemmet. Skolan kommer att ha sina lokaler 
på Lasarettsvägen i stadsdelen Karlstorp.  
Trollhättans Stad har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan. 
Utbild-ningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande till 
skolinspek-tionen, där man sammanfattningsvis gör bedömningen att 
de samman-tagna följderna av etableringen av Nordic International 
School kommer att medföra påtagliga negativa konsekvenser för 
Trollhättans Stads verksamhet.       
Beslutsunderlag 
Ansökan från Kronoberg Skola AB. 
Skrivelse från utbildningsförvaltningen, daterat den 14 maj 2018. 
Yttrande till skolinspektionen, daterat den 14 maj 2018.   
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 maj 2018.                        
Yrkanden 
Bengt Karlsson yrkar att kommunstyrelsen antar yttrande till 
skolinspektionen.  
 
Remigiusz Bielinski, Michael Meijer, Lars Muregård, Sofia Lindholm 
och Lasse Henriksen yrkar att kommunstyrelsen ska tillstyrka 
ansökan.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställ proposition på dels Bengt Karlssons, dels Remigiusz 
Bielinskis m.fl. yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Bengt 
Karlssons yrkande. 
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Forts ks § 149 
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 
röstar ja bifaller Bengt Karlssons yrkande. Den som röstar nej bifaller 
Remigiusz Bielinskis yrkande. 
Omröstningsresultat 
Ja-röster: Paul Åkerlund, Mikael Sundström, Bengt Karlsson, Patricia 
Valeria, Anders Rapp, Jolanta Walkow, Sven-Åke Möll, Fahimeh 
Nordborg, Esther O'Hara.  
Nej-röster: Remigiusz Bielinski, Lars Muregård, Michael Meijer, Sofia 
Lindholm, Dan Möllengård  och Lasse Henriksen. 
Kommunstyrelsen har med 9 röster mot 6, beslutat att bifalla Bengt 
Karlssons yrkande.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande till skolinspektionen, daterat den 14 
maj 2018, som sitt eget.                             
Reservation 
Remigiusz Bielinski, Michael Meijer, Lars Muregård, Sofia Lindholm 
och Lasse Henriksen reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande.   
 
____  
Beslutet skickas till 
Skolinspektionen  
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