
 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-03-22 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

Plats och tid Sjuntorpsrummet,  Ärendegenomgång         kl. 08.30-13.20 
                               Gruppmöte                     kl. 13.20-13.45                
                               Beslutsomgång              kl 13.45-14.05 

Beslutande Ledamöter 

Paul Åkerlund (S), Ordförande 
Monica Hanson (S), 1:e vice ordförande 
Peter Eriksson (M), 2:e vice ordförande 
Bengt Karlsson (S) 
Patricia Valeria - Labrana (S) 
Anders Rapp (S) 
Margreth Johnsson (S) 
Sven Åke Möll (S) 
Fahimeh Nordborg (V) 
Esther O´Hara (MP) kl 9.00-14.05 
Remigiusz Bielinski (M) 
Jennie Bergius (M) 
Sofia Lindholm (C) 
Lasse Henriksen (SD) 
Dan Möllengård (-) 

Ersättare 

Hilkka Andersson (S) 
Mikael Sundström (S) 
Tony Georgiou (S), kl 8.30-12.00 
Annelie Fredriksson (S) 
Olov Säfström (S), kl 8.30-13.45 
Mattias Foldemark (V) 
Jens Jönsson (MP) 
Michael Meijer (M) 
Maria Nilsson (KD) 
Maj-Britt Elmvik (-) 
Sofia Andersson (S) 
 

   

Övriga närvarande Stadsdirektör Annika Wennerblom, 
ekonomichef Dan Jonasson, sekreterare Ulla 
Andersson   

§ 63 Planarkitekt Caisa Olander 
§ 71 Projektsamordnare Magnus Stjärnborg 

Justerare Monica Hanson 

Justeringens plats och tid Stadskansliet, den 24 mars 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 63-89 

 Ulla Andersson  

 Ordförande 
  

 Paul Åkerlund  

 Justerare 
 

 Monica Hanson 
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2017-03-22 §§ 63-89 

Datum då anslaget sätts upp 2017-03-27 Datum då anslaget tas ned 2017-04-18 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
 

 
  

   
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-03-22 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

Ärendelista 
KS § 63 Dnr 2017/00024 006 

Informationer ....................................................................................................... 4 
KS § 64 Dnr 2017/00003 002 

Anmälan av delegationsbeslut ............................................................................ 5 
KS § 65 Dnr 2017/00004 002 

Meddelanden ...................................................................................................... 6 
KS § 66 Dnr 2017/00023 006 

Ärenden till kommunfullmäktige .......................................................................... 7 
KS § 67 Dnr 2017/00016 040 

Finansrapport februari ......................................................................................... 8 
KS § 68 Dnr 2017/00104 042 

Årsredovisning 2016 ........................................................................................... 9 
KS § 69 Dnr 2017/00199 042 

Årsredovisning avseende 2016 Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund .................................................................................... 11 

KS § 70 Dnr 2016/00568 003 
Förbundsordning, Kunskapsförbundet Väst ...................................................... 13 

KS § 71 Dnr 2017/00184 253 
Marköverlåtelseavtal kvarteret Stenröset i Åsaka / Stavre LKV Bygg 
AB ..................................................................................................................... 15 

KS § 72 Dnr 2016/00249 214 
Antagande av Planprogram Upphärad .............................................................. 16 

KS § 73 Dnr 2017/00175 107 
Namnbyte Trollhättan Tomt AB ......................................................................... 17 

KS § 74 Dnr 2016/00444 009 
Beslut med anledning av motion "Linbana mellan Resecentrum - 
Drottninggatan - Innovatum (M) ........................................................................ 18 

KS § 75 Dnr 2016/00587 009 
Beslut med anledning av motion "Lextorpsskogen bevaras och får 
skydd som tätortsnära grönområde" (-) ............................................................. 20 

KS § 76 Dnr 2016/00632 009 
Beslut med anledning av motion "Namnsättning på gator m m" (-) .................... 22 

KS § 77 Dnr 2016/00642 009 
Beslut med anledning av motion Äng miljövänligare än gräs (-) ........................ 23 

KS § 78 Dnr 2017/00173 040 
Bokslutsutfall avseende 2016 ............................................................................ 25 

KS § 79 Dnr 2017/00209 045 
Fördelning av bidrag för sommarlovsaktiviteter för barn och unga 
mellan 6-15 år 2017 .......................................................................................... 28 

KS § 80 Dnr 2016/00709 040 
Uppföljning Internkontrollplan 2016 ................................................................... 29 

KS § 81 Dnr 2017/00197 167 
Plan för hantering av extraordinära händelser ................................................... 31 

KS § 82 Dnr 2017/00061 050 
Avtal med Arbetsförmedlingen / Överenskommelse samverkan ........................ 32 

KS § 83 Dnr 2016/00532 050 
Kollektivtrafikplan för Trollhättans kommun, reviderad 
projektbeskrivning ............................................................................................. 33 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-03-22 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 84 Dnr 2017/00196 251 
Exploatering Nysätra - bostadsbyggnation vid Nysätra IP ................................. 35 

KS § 85 Dnr 2016/00578 107 
Yttrande - Genomlysning av Fyrbodals kommunalförbund ................................ 36 

KS § 86 Dnr 2017/00137 003 
Yttrande över överklagat beslut om partistöd 2017 ........................................... 38 

KS § 87 Dnr 2017/00001 102 
Val av revisorsersättare i stiftelsen Bergagården och Thn ideella 
förening för turismutveckling ............................................................................. 39 

KS § 88 Dnr 2016/00766 045 
Medfinansiering projekt Platåbergens Geopark ................................................. 40 

KS § 89 Dnr 2017/00244 045 
Höjning av anslag till Fallens Dagar .................................................................. 42 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-03-22 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 63 Dnr 2017/00024 006 

Informationer 

Sammanfattning 
Caisa Olander, planarkitekt, informerar om den fördjupade översikts-
planen för Knorren - Hjulkvarnelund. Planen är f.n. föremål för utställ-
ning. 
Katja Halvordsson, administrativ chef och Roger Karlsson, fastighets-
chef informerar om planerad ombyggnad av Sjuntorpsrummet och 
Upphäradsrummet. 
Ordföranden informerar om läget när det gäller utredningen av 
oegentligheter inom Svenska kommunförsäkrings AB (SKFAB). 
Stadsdirektören informerar om den aktuella flyktingsituationen.   
____ 
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KS § 64 Dnr 2017/00003 002 

Anmälan av delegationsbeslut  

Sammanfattning 
Anmäles av kommunstyrelsens ordförande, personalchef, 
exploateringschef och stadsjurist med stöd av kommunstyrelsens 
delegationsordning fattade beslut   
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Anmäls och läggs till handlingarna.     
 
____ 
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KS § 65 Dnr 2017/00004 002 

Meddelanden  

Sammanfattning 
Stadskansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden 
som inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 
mars 2017.   
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Meddelas och läggs till handlingarna.     
 
____ 
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KS § 66 Dnr 2017/00023 006 

Ärenden till kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Paragraferna 68-78 och 81 ska behandlas i kommunfullmäktige.     
 
____ 
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-03-22 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 67 Dnr 2017/00016 040 

Finansrapport februari 

Sammanfattning 
Ekonomikontoret har tagit fram en finansrapport per den 28 februari.   
Beslutsunderlag 
Finansrapport februari 2017. 
Portföljrapport 2017 Nordea.   
Kommunstyrelsens beslut 
Rapporten godkänns.     
 
____ 
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KS § 68 Dnr 2017/00104 042 

Årsredovisning 2016  

Sammanfattning 
Ekonomikontoret har sammanställt en årsredovisning/bokslut för år 
2016. 
 
Årsredovisningen innehåller dels kommunstyrelsens samlade re-
dogörelse för årets verksamhet och sammanställd redovisning för de 
kommunala företagen riktad till kommunfullmäktige och övriga intres-
senter, dels nämndernas verksamhetsredogörelser. Verksamhets-
redogörelserna innefattar budgetutfall, mål- uppfyllelse för prioriterade 
mål och nämndernas förslag till behandling av bokslutstutfall m.m. 
Årets resultat uppgår till 108,2 mkr, vilket är 93,5 mkr bättre jämfört med 
budget. Resultatet motsvarar 3,4 % av skatteintäkter och utjämningsbi-
drag. Årets nettoinvesteringar uppgår till 134,7 mkr, vilket är 15,3 mkr 
lägre än fastställd investeringsram. Resultatnivån räcker till för att finan-
siera årets investeringar.            
 
Samtliga fem uppsatta finansiella mål uppnås för 2016. Nämnderna har 
47 prioriterade mål från kommunfullmäktige. Totalt bedömer nämnderna 
att 20 (43 %) av målen nås helt, 24 (51 %) nås delvis och 3 (6 %) nås 
inte alls vid årets slut. Sammantaget uppnås kravet på god ekonomisk 
hushållning med det ekonomiska utfallet i bokslutet och redovisat upp-
fyllande av prioriterade mål.   
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2016 
Nämndernas verksamhetsredogörelser 2016   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa av-
skrivning över plan (nedskrivningar) av anläggningstillgångar med 1 305 
tkr. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
ianspråktagande ur avsättningar med 1 846 tkr under 2016, varav av-
sättning för återställning av skredrisk Heden- Gröndal har slutförts med 
1 101 tkr.  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
2016 års bokslut med redovisad resultaträkning, kassaflödesanalys och 
balansräkning för Trollhättans Stad. 
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Forts ks § 68 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna i 
övrigt kommunstyrelsens årsredovisning. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
nämndernas verksamhetsredogörelser. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta särskilt i 
ärende om behandling av budgetfallet genom förändring av interna 
resultatfonder och ombudgetering (investeringsanslag).   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avskrivning över plan 
(nedskrivningar) av anläggningstillgångar med 1 305 tkr. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ianspråktagande ur 
avsättningar med 1 846 tkr under 2016, varav avsättning för åter-
ställning av skredrisk Heden- Gröndal har slutförts med 1 101 tkr.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 2016 års bokslut med 
redovisad resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för 
Trollhättans Stad. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna i övrigt kommunstyrelsens 
årsredovisning. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nämndernas 
verksamhetsredogörelser. 
 
Kommunfullmäktige beslutar särskilt i ärende om behandling av budget-
fallet genom förändring av interna resultatfonder och ombudgetering 
(investeringsanslag).     
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KS § 69 Dnr 2017/00199 042 

Årsredovisning avseende 2016 Norra Älvsborgs Rädd-
ningstjänstförbund 

Sammanfattning 
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har fastställt 
bokslut och årsredovisning 2016. Direktionen föreslår kommunfullmäk-
tige att bevilja ansvarsfrihet för direktionen för Norra Älvsborgs  Rädd-
ningstjänstförbund avseende verksamhetsåret 2016. Förbundet redo-
visar för 2016 ett resultat på +5 841 tkr, varav resultatutjämning inom 
enhet sotning står för 280 tkr. I resultatet ingår två jämförelsestörande 
poster, vite från Arbetsmiljöverket (400 tkr) och återbetalning från FORA 
(742 tkr). Exklusive jämförelsestörande poster uppgår resultatet till 
+5 499 tkr. Det budgeterade resultatet uppgick till +1 tkr vilket innebär 
ett budgetöverskott på +5 840 tkr. Förklaringarna till budgetöverskottet 
är främst att intäkterna för teknisk återställning har ökat vilket ger 
+2 329 tkr, personalkostnaderna ger överskott med +1 853 tkr (vakanta 
tjänster och långtids- sjukskrivningar) samt att avskrivningar ger 
överskott med 1 029 tkr p.g.a. investeringsstopp under första halvåret.  
 
Beräknad pensionsskuld för förbundet har minskat med 6 658 tkr. Den 
nya pensionsförvaltaren Skandia beräknar särskild avtalspension (SAP) 
enligt RIPS07 där uttagsåldern beräknas till 60 år. Om tidigare 
beräkning är antagen på 58 års ålder kan det förklara en del av 
pensionsskuldsminskningen. 
 
Avgiften från medlemskommunerna är förbundets dominerande intäkt 
och uppgick under året till 77,3 mkr exklusive pensionsutbetalningar, 
varav Trollhättans andel 32,5 mkr (41,99 %). 
Soliditeten uppgick i bokslutet till 23,4 % vilket är en förbättring med 6,6 
% jämfört med 2015 (16,8 %). 
Förbundets eget kapital i balansräkningen uppgår i bokslutet till +22,7 
mkr (+16,9 mkr).   
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2016 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  
Skrivelse daterad 2017-02-23 Årsredovisning 2016 för NÄRF 
Direktionens protokoll 2017-02-23.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 2 mars 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att 
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Forts ks § 69 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
årsredovisning/bokslut 2016 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstför-
bund. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 
förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning/bokslut 2016 
för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen 
ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.     
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KS § 70 Dnr 2016/00568 003 

Förbundsordning, Kunskapsförbundet Väst  

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kunskapsförbundet 
Väst, Trollhättan Stad och Vänersborgs kommun har PwC genomfört en 
granskning av ledning och styrning av Kunskapsförbundet Väst genom 
omfattande dokumentstudier för perioden 2013-2015 och intervjuer av 
15 politiker och tjänstemän inom både förbundet och medlemskommu-
nerna. Den samlade bedömningen från revisorerna är att direktionen 
inte fullt ut har en tillräcklig intern kontroll samt att verksamheten inte 
fullt ut bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och på ett från ekonomiskt 
synpunkt tillfredställande sätt. Revisorernas bedömning är också att 
medlemmarnas (kommunstyrelsens genom ägarsamrådet) kontroll och 
uppsikt inte är tillräcklig.  
 
Granskningen visar bl.a. att det finns otydligheter och brister i konsorti-
alavtal, förbundsordning och direktionens reglemente utifrån bl.a. kom-
munallagen. Brister finns även i tillämpningen av dessa dokument. 
Revisorerna har överlämnat rapporten för kännedom och beaktande till 
berörda parter. Direktionen har i svar på revisionsrapporten den 17 maj 
2016 bl.a. anfört att en översyn av styrdokumenten, med anlitande av 
extern expertkonsult i kommunaljuridiska frågor vore önskvärt. 
 
Kommunstyrelsen i Trollhättan beslutade den 8 juni (§ 162) och 
kommunstyrelsen i Vänersborg den 8 juni (§ 129) att förtydliganden 
skulle ske i vissa avseenden i konsortialavtalet och förbundsordningen.  
Stads- och kommunjuristen i Trollhättan och Vänersborg har arbetat 
fram för-slag till reviderat konsortialavtal och reviderad förbundsordning. 
Ändringarna i konsortialavtalet ska beslutas av respektive förbunds-
medlems kommunstyrelse och ändringarna av förbundsordningen ska 
beslutas av respektive förbundsmedlems kommunfullmäktige. Genom 
dessa ändringar av konsortialavtal och förbundsordning är också 
Direktionens önskan om översyn av styrdokumenten tillgodosett.   
Beslutsunderlag 
Konsortialavtal  
Förbundsordning 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 12 september 
2016.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att 
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Forts ks § 70 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
reviderat konsortialavtal mellan Trollhättans kommun och Vänersborgs 
kommun avseende Kunskapsförbundet Väst. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad 
förbundsordning för Kunskapsförbundet Väst.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
  
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna reviderat konsortialavtal 
mellan Trollhättans kommun och Vänersborgs kommun avseende 
Kunskapsförbundet Väst. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad förbundsordning för 
Kunskapsförbundet Väst.     
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KS § 71 Dnr 2017/00184 253 

Marköverlåtelseavtal kvarteret Stenröset i Åsaka / Stavre 
LKV Bygg AB  

Sammanfattning 
Det finns sedan 1984 en gällande detaljplan som medger ytterligare 
bostäder i kvarteret Stenröset i Åsaka. Exploatören avser att genom det 
nybildade dotterbolaget Stenröset i Åsaka AB bygga fyra fyrbohus med 
totalt 16 lägenheter enligt deras egen modell. Planeringen är att det ska 
bli lägenheter med tre och fyra rum och kök. 
 
Markpriset är beräknat utifrån att 1 520 m2 bostäder tillskapas och vär-
deras med aktuellt taxeringsvärde i Åsaka som är 550 kr/ m2, vilket blir 
836 000 kr i intäkter. Staden tar kostnader för flyttning av gångväg samt 
fastighetsbildning. Detta medför ett beräknat netto för exploateringen 
om 700 000 kr. Det finns oklarheter om markens beskaffenhet som reg-
leras i avtalet. Om marken är förorenad påverkar saneringskostnaden 
nettot.   
Beslutsunderlag 
Marköverlåtelseavtal  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den  mars 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna marköverlåtelseavtal med Stenröset i Åsaka AB avseende ett 
område av kvarteret Stenröset och att fastställa markpriset till 836 000 
kronor.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna marköverlåtelseavtal med 
Stenröset i Åsaka AB avseende ett område av kvarteret Stenröset och 
att fastställa markpriset till 836 000 kronor.     
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KS § 72 Dnr 2016/00249 214 

Antagande av Planprogram Upphärad  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till planprogram för 
Upphärad, daterat februari 2016. I Översiktsplan 2013, antagen av 
kommunfullmäktige 2014, är ett tågstopp i Upphärad ett strategiskt mål. 
Syftet med planprogrammet är att i ett tidigt skede undersöka 
utvecklingsmöjligheter för Upphärad när en tågstation tillskapas i 
tätorten. Planprogrammet ska bredda kommunens beslutsunderlag med 
berördas erfarenheter och synpunkter. I planprogrammet föreslås 
fysiska åtgärder för att förbättra förutsättningarna för Upphärads tätort 
avseende bl.a. bostäder, kommunikationer och verksamheter.  
Planprogrammet är förenligt med kommunens översiktsplan. En 
behovsbedömning har genomförts och visar att ingen betydande 
miljöpåverkan uppstår på grund av programförslaget, varför fortsatt 
miljöbedömning inte anses nödvändig och en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. Enligt 
Länsstyrelsens samrådsyttrande bedöms planprogrammet inte medföra 
betydande miljöpåverkan.       
Byggnads- och trafiknämnden har för sin del godkänt programmet och 
översänder det till kommunfullmäktige för antagande.  
Beslutsunderlag 
Planprogram Upphärad.  
Byggnads- och trafiknämndens beslut från den 28 februari 2017, § 70. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 7 mars 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
anta Planprogram Upphärad.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att anta Planprogram Upphärad.     
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KS § 73 Dnr 2017/00175 107 

Namnbyte Trollhättan Tomt AB 

Sammanfattning 
Trollhättans Tomt AB (TTAB) har under 2016 genomfört en översyn och 
uppdatering av sin vision, affärsidé, strategier och kärnvärden. I detta 
arbete har behovet av att byta bolagets namn uppkommit. 
 
TTAB hemställer i skrivelse, om att få byta namn till Kraftstaden Fas-
tigheter Trollhättan AB. TTAB avser främst att använda namnet Kraft-
staden Fastigheter i logga och kommunikation. Tanken bakom det före-
slagna namnet är att ”Kraftstaden” förstärker stadens handlingskraft och 
koppling till vattenkraften som hjälpt att bygga staden och att ”Fastig-
heter” beskriver vad bolaget sysslar med.    
    
Trollhättan Stadshus har på styrelsemöte den 7 februari 2017 beslutat 
att föreslå kommunfullmäktige att TTAB byter namn till Kraftstaden Fas-
tigheter Trollhättan AB enligt bolagets förslag.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse Hemställan – Namnbyte Trollhättans Tomt AB, daterad den 
30 januari 2017 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 1 mars 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att Trollhättans Tomt AB byter namn till Kraftstaden Fastigheter 
Trollhättan AB.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att Trollhättans Tomt AB byter namn till 
Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB.     
Avstår 
Dan Möllengård avstår från att delta i beslutet.   
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KS § 74 Dnr 2016/00444 009 

Beslut med anledning av motion "Linbana mellan Rese-
centrum - Drottninggatan - Innovatum (M) 

Sammanfattning 
Peter Eriksson(M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar 
att Trollhättans stad utreder förutsättningar och möjlighet att införa lin-
bana som ett inslag i kollektivtrafiken på sträckan Resecentrum – Drott-
ningtorget – Innovatum. Peter Eriksson anser att en linbana skulle till-
föra Trollhättan en miljömässig och attraktiv fördel som tillväxtkommun.  
 
Behovet av tät och snabb kollektivtrafik ökar utmed den sträckning 
motionären avser. Innovatum växer som både bostads- och 
arbetsplatsområde och med utbildning, service och kultur. Lämpliga 
lösningar för detta stråk kommer att tas upp i det arbete på en plan för 
kollektivtrafiken som under 2017 avses göras gemensamt med 
Vänersborgs kommun, Västtrafik och Västra Götalandsregionen. 
Frågan diskuteras också i samband med planarbetet för Innovatum.  
 
Trollhättans Stad följer linbaneprojektet i Göteborg och studerar 
kollektivtrafikförsörjningen utmed sträckan Resecentrum-Innovatum i 
samband med andra planarbeten. I det fall linbana därefter skulle 
framstå som det bästa alternativet för aktuell sträcka i Trollhättan kan 
frågan aktualiseras då. Över älven i Trollhättan ska enligt förslaget till 
FÖP byggas en ny bro mellan Hjulkvarnelund och Knorren, som ska 
finansieras i en hårt ansträngd investeringsbudget. Resurser bör 
prioriteras för finansiering av denna bro.  Förvaltningen föreslår därför 
att ingen särskild utredning för linbana Resecentrum-Drottningtorget-
Innovatum genomförs.   
Beslutsunderlag 
Motion från Peter Eriksson (M). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 6 mars 2017.   
Yrkanden 
Monica Hansson yrkar att motionen avslås. Dan Möllengård instämmer. 
Peter Eriksson yrkar bifall till motionen. Remigiusz Bielinski, Jennie 
Bergius, Sofia Lindholm och Lasse Henriksen instämmer.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels avslag, dels bifall till motionen 
och finner att kommunstyrelsen avslår motionen.   



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-03-22 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

Forts ks § 74 
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 
röstar ja avslår motionen. Den som röstar nej bifaller motionen.  
Omröstningsresultat 
Ja-röster: Paul Åkerlund, Monica Hansson, Bengt Karlsson, Patricia 
Valeria, Anders Rapp, Margreth Johnsson, Sven-Åke Möll, Fahimeh 
Nordborg, Esther O´Hara och Dan Möllengård. 
Nej-röster: Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Jennie Bergius, Sofia 
Lindholm och Lasse Henriksen. 
Kommunstyrelsen har således beslutat att avslå motionen.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska avslås.     
Reservation 
Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Jennie Bergius, Sofia Lindholm 
och Lasse Henriksen reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande.   
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KS § 75 Dnr 2016/00587 009 

Beslut med anledning av motion "Lextorpsskogen be-
varas och får skydd som tätortsnära grönområde" (-)  

Sammanfattning 
Den 22 september 2016 inkom Dan Möllengård (-) med en motion med 
rubriken ”Naturreservat - tätortsnära natur i Trollhättan”. Enligt motionen 
konkurreras tätortsnära friluftsområden bort av växande städer. 
Eftersom det är den tätortsnära naturen som de flesta invånare kommer 
i kontakt med i vardagen är denna enligt Möllengård viktig att bevara för 
att den bidrar positivt till folkhälsan 
 
Sammantaget anser kommunstyrelsen att Staden har ett brett kun-
skapsunderlag kring gröna frågor. Intressekonflikter har på en 
övergripande nivå hanterats i översiktsplanen. Motivet för att bilda ett 
naturreservat av Lextorpsskogen är att området innehåller höga 
naturvärden och/eller att det är av stor social betydelse som 
rekreationsområde. Den nyligen antagna naturvårdsplanen för 
Trollhättan visar på att skogen saknar höga naturvärden. Nyttan av att 
bilda ett naturreservat på området för att skydda biologisk mångfald är 
därför låg. I Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag från 2016 till mål- 
och resursplanen för 2018 finns det förslag till medel upptaget för att 
göra en ny friluftsplan. En av de frågeställningar som ska hanteras är 
behovet av att skydda natur för rekreation. Kommunstyrelsen anser 
därför att det inte är motiverat att bilda ett naturreservat av 
Lextorpsskogen innan en ny friluftsplan finns antagen. 
 
Beredning av ärendet har skett i samråd med stadsbyggnadsförvalt-
ningen, miljöförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning anser således att det i nuläget inte finns 
något behov av att bilda ett naturreservat enligt motionens beskrivning.   
Beslutsunderlag 
Motion från Dan Möllengård (-). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 februari 2017.   
Yrkanden 
Monica Hansson yrkar att motionen avslås.  
Dan Möllengård yrkar bifall till motionen.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels avslag, dels bifall till motionen 
och finner att kommunstyrelsen avslår motionen.   



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-03-22 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

Forts ks § 75 
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 
röstar ja avslår motionen. Den som röstar nej bifaller motionen.  
Omröstningsresultat 
Ja-röster: Paul Åkerlund, Monica Hansson, Bengt Karlsson, Patricia 
Valeria, Anders Rapp, Margreth Johnsson, Sven-Åke Möll, Fahimeh 
Nordborg, Esther O´Hara, Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Jennie 
Bergius, Sofia Lindholm och Lasse Henriksen. 
Nej-röster: Dan Möllengård. 
Kommunstyrelsen har således beslutat att avslå motionen.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ”Lextorpsskogen bevaras och 
får skydd som tätortsnära grönområde” avslås.     
Reservation 
Dan Möllengård reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande.   
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KS § 76 Dnr 2016/00632 009 

Beslut med anledning av motion "Namnsättning på gator 
m m" (-) 

Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion ang 
namnsättning av gator. Motionären anser att det finns förvillande namn-
sättning i vissa stadsdelar, t.ex. Syltevägen, som inte finns i stadsdelen 
Sylte utan i Skoftebyn. I motionen föreslås att man byter förvillande 
namnsättningar till något som inte härleder till någon annan stadsdel 
eller plats.  
 
Byggnads- och trafiknämnden har behandlat motionen och förklarar att 
namnsättning av gator sker enligt kulturmiljölagens föreskrifter om til-
lämpning av god ortnamnssed. Ortnamnen är en del av vårt historiska 
kulturarv i områdets historia och kan ibland också förklaras av att nam-
net talar om vart vägen leder. Enligt stadsbyggnadsförvaltningen ändras 
inte hävdvunna ortnamn utan starka skäl. Förvaltningens förslag är där-
för att man inte genomför ett byte av gatu- eller vägnamn med 
anledning av att de anses ligga i fel stadsdel.  
Byggnads- och trafiknämnden har behandlat ärendet och föreslår att 
motionen avslås.   
Beslutsunderlag 
Motion från Dan Möllengård (-). 
Byggnads- och trafiknämndens beslut den 26 januari 2017, § 7. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 21 februari 2017.   
Yrkanden 
Monica Hansson yrkar att motionen avslås.  
Dan Möllengård yrkar bifall till motionen.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels avslag, dels bifall till motionen 
och finner att kommunstyrelsen avslår motionen.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.     
Reservation 
Dan Möllengård reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande.   
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KS § 77 Dnr 2016/00642 009 

Beslut med anledning av motion Äng miljövänligare än 
gräs (-) 

Sammanfattning 
Maj-Britt Elmvik (-) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion med 
förslag om att man bör inventera vilka idag klippta gräsytor som kan 
bytas till äng samt att det bestäms område(n) att börja med. 
Stadsbyggnadsförvaltningen, gatu-parkkontoret, har i samråd med mil-
jöförvaltningen berett ärendet. Förvaltningarna föreslår att yrkandet, 
som avser att inventera samtliga gräsytor som kan bytas till äng, avslås. 
Förvaltningarna anser att detta omfattande inventeringsarbete inte är 
lämpligt att göra som ett första steg mot att anlägga mer ängsliknande 
ytor. Istället bör ett småskaligare försök påbörjas som kan ge den egna 
organisationen mer erfarenhet vad gäller anläggande, praktisk skötsel 
och kostnadsberäkningar. 
 
Förvaltningarna föreslår att yrkandet, som avser att bestämma område 
att börja med, bifalls och att stadsbyggnadsförvaltningen, i samråd med 
miljöförvaltningen, får i uppdrag att välja ett eller några områden att 
börja anlägga ängsliknande ytor på. Försöksytan eller ytorna bör påbör-
jas senast 2018 för att utvärderas tidigast efter fem år. Byggnads- och 
trafiknämnden tar därefter, som ansvarig för driften av Stadens gräs-
marker, beslut om att gå vidare med att omvandla fler gräsmattor till 
äng eller om andra åtgärder för att öka mängden blommande gräsytor i 
stadsmiljön kan vara lämpligare. Byggnads- och trafiknämnden och 
Miljönämnden har var för sig beslutat enligt förvaltningens förslag.   
Beslutsunderlag 
Motion från Maj-Britt Elmvik (-). 
Byggnads- och trafiknämndens beslut den 26 januari 2017, § 21.   
Miljönämndens beslut den 18 januari 2017, § 2.   
Yrkanden 
Monica Hansson yrkar att förslaget att inventera vilka idag klippta 
gräsytor som kan bytas till äng, avslås, att förslaget att det bestäms 
område(n) att börja med, bifalls på så sätt att Byggnads- och 
trafiknämnden i samråd med Miljönämnden får i uppdrag välja ett eller 
några områden att börja anlägga ängsliknande ytor på.                   
Dan Möllengård yrkar bifall till motionen.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Monica Hansons dels Dan 
Möllengårds yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica 
Hansons yrkande.   
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Forts ks § 77 
  
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att förslaget att inventera vilka idag klippta 
gräsytor som kan bytas till äng, avslås.  
 
Kommunfullmäktige  beslutar att förslaget att det bestäms område(n) att 
börja med, bifalls på så sätt att Byggnads- och trafiknämnden i samråd 
med Miljönämnden får i uppdrag välja ett eller några områden att börja 
anlägga ängsliknande ytor på.     
Reservation 
Dan Möllengård reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande.   
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KS § 78 Dnr 2017/00173 040 

Bokslutsutfall avseende 2016 

Sammanfattning 
Resultatöverföringen ingår i bokslutsberedningen och fastställs av 
Kommunfullmäktige. Nämnderna har i sina verksamhetsredogörelser 
lämnat förslag till behandling av 2016 års budgetutfall.  
Trollhättans Stads resultat 2016 var 108,2 mkr, vilket är 93,5 mkr bättre 
än budget. Av detta står nämnderna för -1,2 mkr. Nämnderna begär att 
-1,6 mkr överförs till 2017. Ekonomikontoret tillstyrker att -8,8 mkr, 
varav  ombudgetering av anslag +3,6 mkr överförs. 
Av investeringsbudgeten begärs ombudgetering (exkluderat  
Grävlingen) på 18,6 mkr, varav 15,0 mkr är beaktade i 2017 års budget. 
Ekonomikontoret tillstyrker att 17,8 mkr överförs till 2017, varav 15 mkr 
är beaktat i 2017 års investeringsplan. Nämnderna slutredovisar -5,5 
mkr. 
Objektet Grävlingen ingår i begäran av ombudgetering med 8,9 mkr och 
är beaktad i tidsförskjutning i 2017 års ram med 8 mkr. Enligt uppgift 
kommer en senareläggning ske till 2018 med 20,3 mkr från 2017 års 
budget och 0,9 mkr från överskottet 2016, totalt 21,2 mkr.  
I investeringsplanen för 2017 ingår en avdragspost för ospecificerad 
tidsförskjutning på 23,6 mkr. I dagsläget finns, förutom Grävlingen inga 
större kända förseningar.  Ekonomikontoret föreslår därför att 
investeringsramen höjs  med 10,3 mkr till 160 mkr. Ombudgeteringarna 
som tillstyrks som inte är beaktat i investeringsplanen för 2017 (2,9 mkr) 
föreslås regleras mot tidsförskjutning. Tidsförskjutningarna blir totalt 
16,1 mkr efter dessa justeringar.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 14 mars 2017. 
Bokslutsrapport 2016.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja över-
föring av anslag för driftbudgeten. Resultatfonderna minskas med -8 
823 tkr netto och 3 552 tkr ombudgeteras  till 2017. Ombudgeteringarna 
täcks ur Kommunstyrelsens anslag för särskilda åtgärder; social inves-
teringsfond 732 tkr, jobb för unga 2 180 tkr och ombudgeteringar 640 
tkr .  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ombudgetering 
av nämndernas anslag på investeringsbudgeten med totalt 17,8 mkr  
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2017, varav 2,8 finansieras via ospecificerad tidsförskjutning och 15 
mkr är beaktad i 2017 års investeringsplan. 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för Grävling-
en ombudgetera 0,9 mkr från 2016 och senarelägga 20,3 mkr från 
investeringsplanen 2017, totalt 21,2 mkr till 2018.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att justera investerings-
ramen med 10,3 mkr till 160 mkr för 2017, efter senareläggning av 
Grävlingen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera 0,3 mkr från 
investeringsprojekt Hjulkvarn 4:1 till investeringsprojektet Rysskranen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att medge arbetsmarknads- och 
socialnämnden undantag från överföring av 2016 års underskott.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna nämndernas och den egna 
förvaltningens slutredovisningar av investeringsanslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna om resultatöverföring inom sitt 
verksamhetsområde enligt skrivelse 31 januari 2017 med bilagor.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens  beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera 0,3 mkr från 
investeringsprojekt Hjulkvarn 4:1 till investeringsprojektet Rysskranen. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att medge Arbetsmarknads- och 
socialnämnden undantag från överföring av 2016 års underskott.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna nämndernas och den egna 
förvaltningens slutredovisningar av investeringsanslag. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna om resultatöverföring inom sitt 
verksamhetsområde enligt skrivelse 31 januari 2017 med bilagor. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja överföring av anslag för driftbud-
geten. Resultatfonderna minskas med -8 823 tkr netto och 3 552 tkr 
ombudgeteras  till 2017. Ombudgeteringarna täcks ur kommunstyrel 
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sens anslag för särskilda åtgärder; social investeringsfond 732 tkr, jobb 
för unga 2 180 tkr och ombudgeteringar 640 tkr .  
 
Kommunfullmäktige beviljar ombudgetering av nämndernas anslag på 
investeringsbudgeten med totalt 17,8 mkr 2017, varav 2,8 finansieras 
via ospecificerad tidsförskjutning och 15 mkr är beaktad i 2017 års 
investeringsplan. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att för Grävlingen ombudgetera 0,9 mkr 
från 2016 och senarelägga 20,3 mkr från investeringsplanen 2017, 
totalt 21,2 mkr till 2018.  
 
Kommunfullmäktige beslutar att justera investeringsramen med 10,3 
mkr till 160 mkr för 2017, efter senareläggning av Grävlingen.     
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KS § 79 Dnr 2017/00209 045 

Fördelning av bidrag för sommarlovsaktiviteter för barn 
och unga mellan 6-15 år 2017 

Sammanfattning 
Regeringen har avsatt 200 miljoner kronor som stöd till sommarlovs-
aktiviteter under 2016–2019. Bidraget fördelas till kommuner som pla-
nerar att utveckla och genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för 
barn mellan 6 och 15 år. Fördelning av medel sker utifrån en fördel-
ningsnyckel baserad på statistik över antalet barn i hushåll med försörj-
ningsstöd i respektive kommun. För Trollhättans del innebär detta 2 446 
515 kr för 2017. 
 
Kontoret Tillväxt och utveckling har fått uppdraget av stadsdirektören att 
rekvirera bidraget samt att i samverkan med Arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och fri-
tidsförvaltningen föreslå planering av verksamhet inför sommaren 2017. 
Ett förslag till fördelning av bidraget har tagits fram i samråd med 
berörda förvaltningar. 
Ärendet har också diskuterats i den sociala hållbarhetsgruppen.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 1 mars 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag 
till fördelning av bidraget mellan berörda förvaltningar.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
  
Kommunstyrelsens  beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till fördelning av 
bidraget mellan berörda förvaltningar.     
 
____ 
Beslutet skickas till 
Kontoret Tillväxt och utveckling 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Kultur-och fritidsförvaltningen 
Ekonomikontoret 
 
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-03-22 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 80 Dnr 2016/00709 040 

Uppföljning Internkontrollplan 2016 

Sammanfattning 
Enligt Trollhättan Stads internkontrollreglemente, som beslutades av 
kommunfullmäktige den 5 mars 2007 § 18, ska varje nämnd anta en 
plan för utveckling och uppföljning av den interna kontrollen. Rapporte-
ring ska göras minst en gång per år. Rapporten ska innehålla en sam-
manfattning av årets granskningar och utredningsarbete samt en sam-
lad bedömning av den interna kontrollen. I samband med bokslut ska 
nämnden behandla rapporten som ett särskilt ärende som sedan rap-
porteras till kommunstyrelsen. 
 
Internkontrollplanerna föregicks av en risk- och väsentlighetsanalys där 
en prioritering av vilka områden som skulle kontrolleras genomfördes. 
Totalt har nämnderna utfört kontroller inom 49 granskningsområden, 41 
av dessa är verksamhetsrelaterade och 8 avser ekonomi. Utöver dessa 
har tre gemensamma granskningsområden kontrollerats av berörda 
nämnder: 

- Rutiner för riktade statsbidrag 
- Hanteras handkassor enligt gällande rutin 
- Uppföljning av avtalstrohet 

 
Den samlade bedömningen är att arbetet med intern kontroll håller en 
godtagbar nivå. Vissa brister i rutiner har identifierats och åtgärder som 
är redovisade i rapporteringen av intern kontroll till nämnderna och 
kommunstyrelsen ska vidtas.   
Beslutsunderlag 
Nämndernas rapporter om uppföljning av intern kontroll 2016.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 10 mars 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrap-
porteringen av 2016 års internkontrollarbete.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapporteringen av 2016 
års internkontrollarbete.     
  
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-03-22 
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Forts ks § 80 
____  
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomikontoret  
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KS § 81 Dnr 2017/00197 167 

Plan för hantering av extraordinära händelser 

Sammanfattning 
Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommu-
nen ha en för varje mandatperiod uppdaterad plan för hur ledning, sam-
verkan och kommunikation till allmänheten ska gå till under en extra-
ordinär händelse. Nu gällande plan antogs i juni 2012. Det har hittills, 
för mandatperioden 2014-2018, saknats en uppdaterad plan och därför 
har ett förslag till plan nu tagits fram, som föreslås gälla för återstoden 
av mandatperioden.  
 
Planen beskriver hur Trollhättans Stad ska hantera och organisera sig 
vid samhällsstörningar och extraordinära händelser. Planen beskriver 
Stadens övergripande krisledningsorganisation, informationsorganisat-
ion och POSOM-gruppens organisation (Psykosocialt omhänderta-
gande) samt dess ansvar, roller och uppgifter i händelse av kris.                         
Det finns många skäl till att kommunen behöver en plan för hantering av 
kriser, extraordinära händelser eller andra samhällsstörningar. Stora 
delar av krishanteringen kan genomföras med ordinarie organisation 
och med personal i sin vanliga roll. I vissa avseenden måste det dock 
göras en anpassning av den ordinarie organisationen till en ledning som 
bättre kan svara mot de speciella krav som ställs på kommunen vid en 
större händelse.   
Beslutsunderlag 
Plan för extraordinära händelser och samhällsstörningar 2017-2018   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
anta Plan för extraordinära händelser och samhällsstörningar 2017-
2019.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att anta Plan för extraordinära händelser 
och samhällsstörningar 2017-2019.     
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KS § 82 Dnr 2017/00061 050 

Avtal med Arbetsförmedlingen / Överenskommelse sam-
verkan 

Sammanfattning 
Trollhättans Stad har, i jämförelse med genomsnittet i Sverige, en hög 
arbetslöshet. Trollhättans Stad har ett intresse av att invånarna är i 
arbete av flera skäl. Både näringslivet och den offentliga verksamheten 
har behov av arbetskraft och tillgången på kompetens är en 
förutsättning för Trollhättans ambitioner att växa till 70 000 invånare och 
8 000 nya jobb.  
Arbetsförmedlingen har regeringens uppdrag att underlätta för 
arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och att prioritera stöd 
till personer som står långt från arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen 
har också uppdraget att ge nyanlända rätt förutsättningar för att snabbt 
lära sig svenska och etablera sig på arbetsmarknaden. 
Trollhättans Stad och Arbetsförmedlingen har genom dessa 
målsättningar ett gemensam intresse av att samarbeta. Ett förslag till 
överenskommelse har därför tagits fram där man ytterligare vill stärka 
samarbetet med syftet att det ska leda till egen försörjning och 
självständighet för arbetslösa invånare och även bidra till arbetsgivares 
kompetensförsörjning.  Överenskommelsen föreslås gälla 2017-2018.   
Beslutsunderlag 
Överenskommelse. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 14 feb. 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen besluta att teckna 
överenskommelse med Arbetsförmedlingen för åren 2017-2020.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen besluta att teckna överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen för åren 2017-2020.     
____ 
Beslutet skickas till 
Arbetsförmedlingen  
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
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KS § 83 Dnr 2016/00532 050 

Kollektivtrafikplan för Trollhättans kommun, reviderad 
projektbeskrivning 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 18 maj 2016 (§135) att godkänna ett 
förslag till projektbeskrivning för arbetet med en kollektivtrafikplan för 
Trollhättans kommun. Arbetet enligt denna beskrivning startades hösten 
2016. Eftersom Vänersborgs kommun nu också avser att upprätta en 
sådan plan har Västra Götalandsregionen (VGR) och Västtrafik medde-
lat att arbetet bör ske gemensamt med fyra ansvariga parter, VGR, 
Västtrafik, Vänersborgs kommun och Trollhättans Stad. Anledningen är 
att de båda kommunerna omfattas av ett gemensamt trafikavtal för tät-
ortstrafiken och en gemensam tätortszon med ett antal gemensamma 
linjer.  
För att arbetet ska kunna genomföras gemensamt behöver kommunsty-
relsens beslut § 135/2016 upphävas och ersättas med ett beslut att 
godkänna ett gemensamt projektdirektiv. De fyra parterna har upprättat 
ett förslag till sådant projektdirektiv daterat den 2 mars 2017.   
Beslutsunderlag 
Förslag till projektdirektiv – Gemensam kollektivtrafikplan för Trollhät-
tans och Vänersborgs kommuner 2030   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag 
till projektdirektiv för kollektivtrafikplan, daterat den 2 mars 2017, som 
upprättats gemensamt av de fyra parterna VGR, Västtrafik, Väners-
borgs kommun och Trollhättans Stad.  
Den del i beslutet § 135/2016, som innebär att kommunstyrelsen god-
känner projektbeskrivning för Kollektivtrafikplan, daterad den 27 april 
2016, upphävs.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens  beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till projektdirektiv för 
kollektivtrafikplan, daterat den 2 mars 2017, som upprättats gemensamt 
av de fyra parterna VGR, Västtrafik, Vänersborgs kommun och 
Trollhättans Stad.  
 
Den del i beslutet § 135/2016, som innebär att kommunstyrelsen 
godkänner projektbeskrivning för Kollektivtrafikplan, daterad den 27 
april 2016, upphävs.     
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Forts ks § 83 
 
____  
Beslutet skickas till 
Kontoret Tillväxt och utveckling 
Vänersborgs kommun  
Västra Götalandsregionen 
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KS § 84 Dnr 2017/00196 251 

Exploatering Nysätra - bostadsbyggnation vid Nysätra IP 

Sammanfattning 
I juni 2016 tog kommunstyrelsen beslut om att ge Riksbyggen en mark-
anvisning för att undersöka förutsättningarna att bygga bostäder i an-
slutning till Nysätra idrottsplats. Detaljplanearbete pågår. Då det är 
stora höjdskillnader i området behöver gatan förprojekteras. Det är 
lämpligt att detta görs i samband med att detaljplanen är ute på samråd. 
Innan gatan byggs ut görs en detaljprojektering.  
 
Kostnaderna för projektering kommer att täckas av intäkter vid försälj-
ning av marken. I samband med att detaljplanen antas kommer en 
exploateringskalkyl att tas fram och marköverlåtelseavtal kommer att 
tecknas med Riksbyggen.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 1 mars 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd 
för förprojektering och detaljprojektering av gata inom en kostnadsram 
om 300 000 kronor.  
Kostnaderna täcks av intäkter vid försäljning av marken.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för förprojektering och 
detaljprojektering av gata inom en kostnadsram om 300 000 kronor.  
Kostnaderna täcks av intäkter vid försäljning av marken.     
____  
Beslutet skickas till 
Kontoret Tillväxt och utveckling  
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KS § 85 Dnr 2016/00578 107 

Yttrande - Genomlysning av Fyrbodals kommunalför-
bund 

Sammanfattning 
Direktionen i Fyrbodals kommunalförbund gav i mars 2016 förbunds-
direktören i uppdrag att genomföra en genomlysning/ kartläggning av 
Fyrbodals kommunalförbund.  Målet med kartläggningen är att öka 
tydligheten i kommunalförbundets uppdrag, att kommunicera förbundets 
uppdrag, roll och organisation för prioritering och ev. höjning av 
medlemsavgiften samt att ta fram alternativa scenarier kring nivån på 
framtida medlemsavgift och konsekvenser av de olika alternativen. 
 
En genomlysning gjordes och presenterades för direktionen i 
september 2016.    Direktionen gav därefter en arbetsgrupp, bestående 
av förbundsdirektör och fem kommundirektörer, i uppdrag att ta fram 
förslag till prioriteringar för vad kommunalförbundet ska arbeta med och 
vad kommunerna är beredda att betala i medlemsavgift. Ett förslag har 
tagits fram som direktionen beslutat att översända till kommunerna för 
yttrande.   
Beslutsunderlag 
Genomlysning av Fyrbodals kommunalförbund. 
Översyn av Fyrbodals kommunalförbund.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ge 
kommunstyrelsens ordförande delegation att lämna yttrande över 
förslaget, efter samråd med kommunstyrelsens presidium.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens  beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande 
delegation att lämna yttrande över förslaget, efter samråd med 
kommunstyrelsens presidium.     
Avstår 
Dan Möllengård avstår från att delta i beslutet. 
Protokollsanteckning 
Dan Möllengård lägger följande anteckning till protokollet: 
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Forts ks § 85 
 
"Trollhättans Framtid vill se en politikerorganisation för samverkan i 
FyrBoDal. Alltså ingen egen tjänstemannaorganisation i FyrBoDal. För 
mer detaljer se Trollhättans Framtids MRP"   
 
____ 
Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund  
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KS § 86 Dnr 2017/00137 003 

Yttrande över överklagat beslut om partistöd 2017  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fattade den 6 februari 2017 § 11, beslut om parti-
stöd för 2017. Beslutet har överklagats av Dan-Axel Möllengård. Troll-
hättans stad har anmodats att yttra sig till Förvaltningsrätten i Göteborg. 
Med anledning härav har stadsjuristen upprättat förslag till yttrande da-
terat den 21 februari 2017. Kommunstyrelsen föreslås anta förslaget 
som sitt eget och överlämna det till förvaltningsrätten som sitt yttrande.   
Beslutsunderlag 
Förvaltningsrättens remiss. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 21 februari 2017.  
Yttrande till förvaltningsrätten, daterat den 21 februari 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta det av stads-
juristen den 21 februari 2017 upprättade yttrandet som sitt eget och 
överlämnar det till Förvaltningsrätten.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta det av stadsjuristen den 21 februari 
2017 upprättade yttrandet som sitt eget och överlämnar det till Förvalt-
ningsrätten.     
Jäv 
Dan Möllengård och Maj-Britt Elmvik anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet.   
____  
Beslutet skickas till 
Förvaltningsrätten  
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KS § 87 Dnr 2017/00001 102 

Val av revisorsersättare i stiftelsen Bergagården och Thn 
ideella förening för turismutveckling 

Sammanfattning 
Leif Jacobsson (KD) avsäger sig sina uppdrag som revisorsersättare i 
stiftelsen Bergagården och Trollhättans ideella turismförening    
Yrkanden 
Peter Eriksson föreslår att Anderz Karlsson (KD) utses till revisors- 
ersättare i Stiftelsen Bergagården och Thn ideella turismförening.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Peter Erikssons yrkande och finner 
att kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Anders Karlzon (KD) utses till revisorsersättare i stiftelsen Bergagården 
och Thn ideella turismförening     
 
____  
Beslutet skickas till 
Anders Karlzon 
Stiftelsen Bergagården 
Thn ideella turismförening  
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KS § 88 Dnr 2016/00766 045 

Medfinansiering projekt Platåbergens Geopark 

Sammanfattning 
Under några år har en dialog förts mellan ett antal kommuner i Skara-
borg, ideella föreningar, länsstyrelsen m.fl. kring möjligheten att bättre 
tillvarata de unika geologiska värden som det västgötska platåbergs-
landskapet utgör. Detta resulterade i att Biosfärområde Vänerskärgår-
den med Kinnekulle fick uppdraget att genomföra en förstudie för att 
undersöka intresse och förutsättningar att få till stånd en så kallad geo-
park för att synliggöra, knyta samman och utveckla områdets geolo-
giska attraktioner.  
Förstudien slutredovisades under våren 2015. I studien föreslås att 
geoparkstanken prövas i tillämpad verksamhet under en testperiod på 
tre år för att därefter utvärderas med sikte på att hitta en långsiktig 
driftsform som säkerställer fortsatt verksamhet. Hösten 2015 tog 
Dacapo Mariestad frågan vidare och har sedan dess tittat vidare på 
möjlig finansiering, förankring och projektstruktur. I detta arbete har 
flera kommuner och regionala aktörer varit involverade. Hösten 2016 
tog Grästorps kommun över frågan att bedriva ett fortsatt arbete med 
Platåbergens Geopark. Projektmedel kommer under våren 2017 att sö-
kas från Västra Götalands-regionen ( regionutvecklingsnämnden) samt 
Skaraborgs och Fyrbodals kommunalförbund till ett treårigt 
utvecklingsprojekt. 
I samband med detta söks även ett årligt bidrag under tre år på 20 000 
kr/år från de nio kommuner som omfattas av projektet; Mariestad, 
Skövde, Falköping, Skara, Götene, Lidköping, Grästorp, Vänersborg 
och Trollhättan.   
Beslutsunderlag 
Presentation Platåbergens Geopark. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 10 mars 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens ordförande får delegation på 
att besluta om att bevilja medel till projektet, efter samråd med berörda 
intressenter.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
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Forts ks § 88 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens ordförande får delegation på att besluta om att be-
vilja medel till projektet, efter samråd med berörda intressenter.     
____ 
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KS § 89 Dnr 2017/00244 045 

Höjning av anslag till Fallens Dagar 

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsförvaltningen framför i skrivelse att Fallens Dagar de 
senaste sju åren har ökat i besöksantal och utbudet av aktiviteter har 
breddats. Stora scenen har flyttat till Drottningtorget, medan en mindre 
scen finns på Hojumstunet. Fler besökare och större utbud har medfört 
merkostnader för att kunna upprätthålla en trivsam festival med hög 
säkerhet. För att kunna upprätthålla nivån och inte behöva sänka ambi-
tionerna behöver mer ekonomiska medel tillföras för att finansiera festi-
valen.  
Kultur- och fritidsförvaltningen begär om utökat budgetanslag om 
500 000 kronor till arrangemanget Fallens Dagar.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen daterad 2017-03-09   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att utöka Kultur- och 
fritidsnämndens budgetanslag med 500 000 kronor för finansiering av 
redovisade merkostnader för Fallens Dagar 2017.  
Finansiering sker genom ianspråktagande av budgetanslag från kom-
munstyrelsens anslag under Särskilda åtgärder/oförutsett tillväxt och 
utveckling.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utöka Kultur- och fritidsnämndens bud-
getanslag med 500 000 kronor för finansiering av redovisade 
merkostnader för Fallens Dagar 2017.  
 
Finansiering sker genom ianspråktagande av budgetanslag från 
kommunstyrelsens anslag under Särskilda åtgärder/oförutsett tillväxt 
och utveckling.     
 
____  
Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 
Ekonomikontoret  
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