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KS § 112 Dnr 2017/00024 006 

Informationer 

Sammanfattning 
Mikael Fellenius, VD Film i Väst, informerar om verksamheten i Film i 
Väst. År 2016 har varit ett mycket bra år för Film i Väst. Det har varit 
rekordmånga inspelningsdagar i Trollhättan och en höjdpunkt har va-
rit filmen "En man som heter Ove", som har sålts till många länder 
och även Oscarsnominerats.   
 
____ 
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KS § 113 Dnr 2017/00003 002 

Anmälan av delegationsbeslut  

Sammanfattning 
Anmäles av kommunstyrelsens ordförande, stadsdirektör, 
exploateringschef, stadsjurist och upphandlingschefen med stöd av 
kommunstyrelsens delegationsordning fattade beslut.   
Kommunstyrelsens beslut 
Anmäls och läggs till handlingarna.     
 
____ 
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KS § 114 Dnr 2017/00004 002 

Meddelanden  

Sammanfattning 
Stadskansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden 
som inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 
10 maj 2017.   
Kommunstyrelsens beslut 
Meddelas och läggs till handlingarna.     
 
____ 
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KS § 115 Dnr 2017/00023 006 

Ärenden till kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Paragraferna 117-127 ska behandlas i kommunfullmäktige.     
 
____ 
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KS § 116 Dnr 2017/00016 040 

Finansrapport april 

Sammanfattning 
Ekonomikontoret har tagit fram en finansrapport per den 30 april.   
Kommunstyrelsens beslut 
Rapporten godkänns.     
 
____ 
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KS § 117 Dnr 2015/00281 251 

Byggstart kvarteret Grävlingen 

Sammanfattning 
Projekt Grävlingen, ombyggnation av Produktion och Service lokaler 
på Tingvalla som görs för att samlokalisera verksamheten, har projek-
terats och upphandlats. I gällande MRP/Budget 2017 finns objektet 
upptaget med 16,0 mkr 2017 och 21,2 mkr 2018, totalt 37,2 mkr. En 
tidigare upphandling avbröts då anbudssumman översteg budgetera-
de anslag. En ny upphandling har gjorts där projektet ryms inom bud-
geterade investeringsanslag. Anbudssumman understiger upprättad 
kalkyl med ca 1,0 mkr och budgeterade anslag med ca 2,0 mkr. 
Årshyra är beräknad till knappt 2,0 mkr. Idag har verksamheten en 
hyra på runt drygt 2,0 tkr. Färdigställande av projektet skall ske under 
hösten 2018. Verksamheten i hamnbassängen kommer att gå ur sina 
lokaler vid årsskiftet 2017/2018 vilket gör att deras lokaler prioriteras i 
byggskedet.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 26 april 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att godkänna igångsättning för projektet Grävlingen.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.     
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna igångsättning för projektet 
Grävlingen.     
 
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-05-10 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 118 Dnr 2017/00364 003 

Revidering bolagsordning för Trollhättan Tomt AB 

Sammanfattning 
Bolagsordningen för Trollhättan Tomt AB har reviderats med anled-
ning av bolagets namnbyte till Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB. 
Trollhättan Stadshus AB har behandlat ärendet 2017-04-13 § 31 och 
föreslår kommunfullmäktige att anta reviderad bolagsordning för 
Trollhättan Tomt AB.   
Beslutsunderlag 
Bolagsordning för Trollhättan Tomt AB. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 21 april 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att anta reviderad bolagsordning för Trollhättan Tomt AB.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad bolagsordning för 
Trollhättan Tomt AB.     
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KS § 119 Dnr 2017/00323 003 

Reglemente för kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2016 att godkänna ett 
förslag till en samlad organisation för stadens måltids- och lokal-
vårdsverksamhet genom att inrätta en serviceförvaltning fr o m den 1 
juni 2017. Förvaltningen kommer att, utöver stadens måltids- och lo-
kalvårdsverksamhet, även att omfatta kontoret för produktion och 
service, vilket i dagsläget är en del av kommunstyrelsen förvaltning. 
Kommunstyrelsen kommer att vara politiskt ansvarig nämnd för servi-
ceförvaltningen och kommer, liksom i dagsläget, även att utöva det 
politiska ansvaret för kommunstyrelsens förvaltning. 
 
Kommunstyrelsens förändrade ansvar föranleder en revidering av 
kommunstyrelsens reglemente vad avser § 23, 4:e stycket där nuva-
rande skrivning ”Inom kommunstyrelsen ska finnas ett produktions- 
och serviceutskott med uppgift att bereda frågor som handläggs inom 
verksamhetsområdet produktion och service….” ändras till ”Inom 
kommunstyrelsen ska finnas ett produktions- och serviceutskott med 
uppgift att bereda frågor som handläggs inom serviceförvaltning-
en….”   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den   maj 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att med anledning av de verksamheter som överförs till kommunsty-
relsen 1 oktober 2017 godkänna förslag till reviderat reglemente för 
kommunstyrelsen.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att med anledning av de verksamheter 
som överförs till kommunstyrelsen 1 oktober 2017 godkänna förslag 
till reviderat reglemente för kommunstyrelsen.     
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KS § 120 Dnr 2017/00367 003 

Revisionsreglemente Kunskapsförbundet Väst 

Sammanfattning 
Kunskapsförbundet Väst har fram till nu inte haft något revisionsreg-
lemente. Ett förslag till reglemente har därför tagits fram av stadsjuris-
ten och ekonomichefen i Trollhättans Stad i samråd med revisionens 
ordförande och Kunskapsförbundet Väst. 
Direktionen i Kunskapsförbundet Väst har behandlat förslaget till reg-
lemente och översänt det till Vänersborgs kommun och Trollhättans 
Stad för antagande.   
Beslutsunderlag 
Revisionsreglemente Kunskapsförbundet Väst. 
Direktionens beslut den 28 mars 2017, § 19.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 20 april 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att anta revisionsreglemente för Kunskapsförbundet Väst.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att anta revisionsreglemente för Kun-
skapsförbundet Väst.     
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KS § 121 Dnr 2017/00380 003 

Revidering av Fyrbodals förbundsordning  

Sammanfattning 
Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund beslutade den 16 mars 
2017 att föreslå ändringar och förtydligande av förbundsordningen till 
medlemskommunernas fullmäktige. 
Bakgrunden till revideringen av förbundsordningen är dels att uppda-
tera förbundsordningen i sin helhet, dels att förtydliga de arvodesprin-
ciper som gäller för ordföranden i förbundet. 
Förslag till reviderad förbundsordning har nu översänts till medlems-
kommunerna för beslut i kommunfullmäktige.   
Beslutsunderlag 
Förbundsordning Fyrbodals kommunalförbund. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 24 april 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Fyrbodals 
kommunalförbund.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till reviderad för-
bundsordning för Fyrbodals kommunalförbund.     
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KS § 122 Dnr 2017/00322 042 

Årsredovisning 2016 Samordningsförbundet Trollhät-
tan, Lilla Edet och Grästorp  

Sammanfattning 
Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Gräs-
torp har avlämnat årsredovisning och årsberättelse för verksamhets-
året 2016. Årets ekonomiska resultat uppgår till -680 tkr (+981) tkr, 
vilket innebär ett högre resultat jämfört med budgeterat resultat om -1 
792 tkr. Det egna kapitalet uppgår i bokslutet till 2 812 tkr (3 492) tkr. 
Trollhättans Stads bidrag till Samordningsförbundet 2016 uppgick till 
1 854 tkr. 
 
Resultatet är starkare än väntat vilket är en följd av att insatserna inte 
använt sina resurser fullt ut. Flera insatser startade under april och 
kom inte igång som planerat. 
 
Ett av förbundets finansiella mål handlar om att förbundets överskott 
av kapital inte ska vara större än rekommendationer från nationella 
rådet, vilket innebär 1 827 tkr för förbundets del. I den fastställda 
verksamhetsplanen för 2017 budgeteras ett negativt resultat om – 
2 287 tkr. Uppföljning av de finansiella målen visar att åtgärder för att 
minska det egna kapitalet har planerats och införlivas under år 2017.  
Samordningsförbundets revisorer har tillstyrkt att årsredovisningen 
godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2016. I enlighet med förbundets stadgar ska förbundsmedlemmarna 
var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.   
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
årsredovisningen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet 
och Grästorp för 2016. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ansvars-
frihet för 2016 års verksamhet.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
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Forts ks § 122 
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Sam-
ordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp för 2016. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Samordningsförbundet Troll-
hättan, Lilla Edet och Grästorp ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.     
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KS § 123 Dnr 2017/00389 042 

Årsredovisning 2016 Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgo-
dose 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 medlem-
marna gemensam språktolkförmedling.     
Under 2016 har förbundet utfört ca 355 000 uppdrag (307 000). Till-
sättning av inkomna beställningar uppgick till 97,6 %. Andelskapitalet 
är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 2,8 
mkr. Årets resultat uppgick till +2,3 mkr (+5,2 mkr). Den huvudsakliga 
förklaringen till överskottet är att utfallet blev ca 50 000 fler uppdrag 
än budget. Det egna kapitalet uppgick i bokslutet till +24,0 mkr (+21,7 
mkr). 
Balanskravet för år 2016 har uppnåtts och det finns inget belopp åter-
ställa. Enligt revisionens (PwC) bedömning är förbundets årsredovis-
ning 2016 i allt väsentligt upprättad enligt kommunal redovisningslag.   
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2016 Tolkförmedling Väst  
PM revisionen Årsredovisning 2016 
Protokollsutdrag direktionen 2017-04-17 275 § Årsredovisning 2016.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
årsredovisning 2016 för Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja an-
svarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna 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 2016 för 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för direktionen 
samt för de enskilda ledamöterna för 2016 års verksamhet.     
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KS § 124 Dnr 2017/00304 043 

Reglering av tomträttsavgäld för småhustomter i Troll-
hättan 

Sammanfattning 
Vid årsskiftet 2018-2019 kan tomträttsavgälden omregleras för 47 
tomträtts-fastigheter inom gruppen småhusfastigheter, belägna i 
Skoftebyn och Lextorp enligt förteckning. Enligt gällande lagstiftning 
skall en eventuell förhandling företas och om möjligt frivillig överens-
kommelse om ny tomträttsavgäld träffas senast ett år innan den nya 
avgäldsperioden börjar löpa. Förhandling med samtliga tomträttsha-
vare enligt förteckning skall därför tas upp under innevarande år. 
Vid avgäldsreglering skall fastställas ett värde på marken, så kallat 
avgäldsunderlag. Värdet föreslås fastställas genom att 90% av inne-
varande års marktaxeringsvärde justeras med hänsyn till värdet av 
vatten- och avloppsanläggning och anlagd trädgård. 
Detta skulle innebära att för en tomt inom Trollhättans kommun med 
kommunalt vatten och avlopp reduceras markvärdet med 110 000 
kronor. Vidare reduceras med 10 % för anlagd trädgård. 
Vid friköp av tomträtt föreslås köpeskillingen fastställas till ett belopp 
motsvarande 90% av marktaxeringsvärdet för innevarande år, redu-
cerat med hänsyn till värdet av vatten- och avloppsanläggning och 
anlagd trädgård enligt gällande taxering.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 31 mars 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för gruppen 
småhusfastigheter, med tillämpning av avgäldsräntan 3 % av 90% av 
innevarande års marktaxeringsvärde, reducerat med värdet för kom-
munalt vatten/avlopp och 10 % för anlagd trädgård, med berörda tom-
trättshavare söka träffa överenskommelse om reglering av tomträtts-
avgälden för den kommande avgäldsperioden på tio år. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för de nu 
aktuella tomträttsfastigheterna erbjuda friköp till ett belopp motsva-
rande 90% av marktaxeringsvärdet reducerat med värdet för vat-
ten/avlopp och trädgård samt vid önskan om friköp från övriga tom-
trättshavare, avseende småhus; fastställa priset enligt samma princip.      
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Forts ks § 124 
 
Peter Eriksson yrkar, med ändring av ordförandens förslag, att av-
gäldsräntan sätts till 3,5 % av 80% av innevarande års marktaxe-
ringsvärde.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Peter Erikssons, dels sitt eget 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att för gruppen småhusfastigheter, med 
tillämpning av avgäldsräntan 3 % av 90% av innevarande års mark-
taxeringsvärde, reducerat med värdet för kommunalt vatten/avlopp 
och 10 % för anlagd trädgård, med berörda tomträttshavare söka träf-
fa överenskommelse om reglering av tomträttsavgälden för den 
kommande avgäldsperioden på tio år. 
Kommunfullmäktige beslutar att för de nu aktuella tomträttsfastighe-
terna erbjuda friköp till ett belopp motsvarande 90% av marktaxe-
ringsvärdet reducerat med värdet för vatten/avlopp och trädgård samt 
vid önskan om friköp från övriga tomträttshavare, avseende småhus; 
fastställa priset enligt samma princip.     
Reservation 
Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Jenny Bergius och Sofia 
Lindholm reserverar sig mot beslutet till förmån för Peter Erikssons 
yrkande.   
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KS § 125 Dnr 2015/00438 009 

Beslut med anledning av motion "Träffpunkt Unga 
Vuxna" /(M) (KD) (C) 

Sammanfattning 
Maria Nilsson (KD), Sari Samuelsson (M) och Mats Häggner (C) har 
till kom-munfullmäktige inlämnat en motion om träffpunkt för unga 
vuxna. I motionen föreslås att: 
-   en arbetsgrupp tillsätts för att kartlägga behovet av en träffpunkt för 
Trollhättans unga vuxna i åldern 17-25 år. Arbetsgruppen ger även 
förslag på lämpliga lokaler centralt beläget 
-   arbetsgruppen består av ungdomar, personer från olika förvalt-
ningar, näringsliv och andra myndigheter som har anledning att lätt 
kunna komma i kontakt med åldersgruppen i olika frågor.  
 
Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat ett yttrande över motionen 
där man anser att man istället för att etablera ytterligare en mötes-
plats bör utveckla N3 – mötesplats för ung kultur, till en arena för fler 
unga vuxna. Förvaltningen har gjort en jämförelse mellan Trollhättan 
och några andra kommuner och konstaterar att det erbjudande som 
finns på N3 – mötesplats för ung kultur, för åldersgruppen 17 – 25 år 
är mycket generöst. Detta gäller såväl lokaliteter, utbud, tillgänglighet 
som personalresurser. Kultur- och fritidsförvaltningen ser inte att det 
finns behov av ytterligare en plats för målgruppen unga vuxna och 
föreslår därför att motionen avslås. Kultur- och fritidsnämnden be-
handlade ärendet i april 2016 och beslutade då enligt förvaltningens 
förslag.   
  
Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 20 juni 2016 och beslu-
tade då att återremittera motionen för beredning inom arbetsmark-
nads- och socialförvaltningen samt kommunstyrelsens förvaltning. 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har skrivit ett yttrande där 
man bl.a. anför följande: Förvaltningen bedömer att den målgrupp 
som motionen åsyftar inte ligger inom ramen för förvaltningens upp-
drag. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen anser liksom Kultur- 
och fridsförvaltningen att den befintliga och väl fungerande verksam-
het som sker på Innovatum området täcker målgruppens behov. Ar-
betsmarknads- och socialnämnden har behandlat ärendet och beslu-
tat föreslå att motionen avslås.   
Beslutsunderlag 
Motion från Maria Nilsson (KD), Sari Samuelsson (M) och Mats 
Häggner (C). 
Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen från den 22 februari 
2016. 
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 27 april 2016, § 23. 
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Forts ks § 125 
 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 13 maj 2016.    
Yttrande från arbetsmarknads- och socialförvaltningen från den 7 no-
vember 2016. 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut den 24 november 2016, 
§ 194.     
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 3 januari 2017.   
Yrkanden 
Peter Eriksson yrkar att motionen ska anses behandlad. 
Monica Hanson yrkar att motionen avslås.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Peter Erikssons, dels Monica 
Hansons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica 
Hansons yrkande.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.     
Reservation 
Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Jenny Bergius och Sofia 
Lindholm reserverar sig mot beslutet till förmån för Peter Erikssons 
yrkande.   
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KS § 126 Dnr 2016/00620 009 

Beslut med anledning av motion "Utreda hur kommu-
nens förebyggande arbete och dess åtgärdsplan vid 
utbrott av smittsam sjukdom ser ut" (SD) 

Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) har inlämnat en motion till kommunfullmäktige 
med förslag om att man ska utreda hur kommunens förebyggande 
arbete och dess åtgärdsplan vid utbrott av smittsam sjukdom ser ut.  
Huvudansvaret för att förebygga och ta fram åtgärdsplaner för utbrott 
av smittsam sjukdom ligger hos landstinget dvs i vårt fall Västra Göta-
landsregionen. Enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande 
med flera (2008:344) är landstinget skyldig att erbjuda hälsounder-
sökning/hälsosamtal till samtliga asylsökande.  
I Smittskyddslagen (2004:168) regleras ansvaret för smittskyddsåt-
gärder: Varje landsting ansvarar för att behövliga smittskyddsåtgärder 
vidtas inom landstingsområdet, i den mån annat inte följer av denna 
lag. Landstinget, och under landstinget smittskyddsläkaren, skall se 
till att allmänheten har tillgång till den information och de råd som be-
hövs för att var och en skall kunna skydda sig mot smitta som kan 
hota liv eller hälsa. 
Det är landstinget/regionen som har huvudansvaret för de åtgärder 
som föreslås i motionen. Kommunen har dock vissa rutiner inom 
skolhälsovården och inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen, 
när det gäller nyanlända, för att informera om hälsofrågor och för att 
se till att hälsoundersökningar genomförs. Då motionens förslag hu-
vudsakligen faller utanför kommunens kompetensområde föreslås att 
den avslås.   
Beslutsunderlag 
Motion från Lasse Henriksen (SD) 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 6 april 2017.   
Yrkanden 
Lasse Henriksen yrkar att motionen bifalls. 
Monica Hanson yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäkti-
ge att motionen avslås.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Monica Hansons, dels Lasse 
Henriksens yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica 
Hansons yrkande.   
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Forts ks § 126 
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.     
Reservation 
Lasse Henriksen reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande.   
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KS § 127 Dnr 2016/00621 009 

Beslut med anledning av motion "Utreda hur kommu-
nens tillgång till vaccin ser ut" (SD) 

Sammanfattning 
Lasse Henriksen (SD) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion 
med förslag om att: 
  
”Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån de 
samhällsfarliga sjukdomarna samt allmänfarliga sjukdomarna som 
finns (30 st) utreda hur tillgången till vaccin för de ökade sjukdomarna 
ser ut på lokal nivå. Om fallet ovan är bristfällig. Utreda en samord-
nad inköpsförmåga med landstinget som uppfyller en försörjningsstra-
tegi.” 
 
Det är Folkhälsomyndigheten, som sedan den 1 juli 2015, har det 
samordnande ansvaret för smittskyddsområdet, vilket tidigare hante-
rats av Socialstyrelsen. Myndigheten har det övergripande nationella 
ansvaret för befolkningens skydd mot smittsamma sjukdomar och 
samordnar smittskyddet på nationell nivå. De tar fram föreskrifter, 
rekommendationer och vägledningar till hälso- och sjukvårdspersonal 
för att säkerställa ett effektivt smittskyddsarbete.  
 
Det är regionen som har ansvar för att vaccin finns tillgängligt och 
som gör upphandlingar. Via regionens smittskyddsenhet, får kommu-
nen besked om en vaccinationskampanj är på gång, t.ex. influensa-
vaccin. När det är aktuellt för inköp beställer man från regionens upp-
handlande enhet. Då motionens förslag faller utanför kommunens 
kompetensområde föreslås att motionen avslås.   
Beslutsunderlag 
Motion från Lasse Henriksen (SD). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 5 april 2017.   
Yrkanden 
Lasse Henriksen yrkar att motionen bifalls. 
 
Monica Hanson yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäkti-
ge att motionen avslås.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Monica Hansons, dels Lasse 
Henriksens yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica 
Hansons yrkande.   
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Forts ks § 127 
 
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.     
Reservation 
Lasse Henriksen reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande.   
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KS § 128 Dnr 2016/00707 003 

Revidering av Bestämmelser för Trollhättans finansiella 
verksamhet 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställer ”Strategi för Trollhättans Stads finansi-
ella verk-samhet”, senast antagen 15 december 2014, § 158, där de 
mer principiella frågorna för den finansiella verksamheten regleras. 
Bestämmelserna för tillämpningen och den löpande verksamheten 
samlas i ”Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksam-
het”. Den delen beslutas av kommunstyrelsen och är senast antagen 
9 september 2015 § 225. I bestämmelserna anges att dessa ska prö-
vas hos kommunstyrelsen minst en gång per kalenderår samt revide-
ras vid behov. 
 
Ekonomikontoret ser för närvarande ingen anledning till förändring av 
strategin, men föreslår följande förändringar av ”Bestämmelserna för 
den finansiella verksamheten”: 
lägsta rating för innehav sänks ett steg till BBB- /Baa3 men lägsta 
betyg för anskaffning av ett nytt papper ligger kvar på nuvarande nivå 
BBB      (S&P) /Baa2 (Moodys). Syftet är att undvika förtidsförsälj-
ningar av placeringar vid fel tidpunkt, med risk för kapitalförlust där 
kreditbetyget på emittenten har blivit nedgraderat till lägsta betyg 
inom kategorin investeringar med hög kreditvärdighet, kallad Invest-
ment Grade.   
En ny punkt 3 Betalningsbevakning och krav har tillkommit där  hän-
visning görs till att kredit- och kravrutin finns på intranätet.  
 
Under punkt 7 behörigheter i den finansiella verksamheten ändras 
p.g.a. personalomsättning av behöriga personer.   
Beslutsunderlag 
Finansiella bestämmelser.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 21 april 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta reviderade 
”Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet”.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderade ”Bestämmelser för 
Trollhättans Stads finansiella verksamhet”.     
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Forts ks § 128 
T.f. stadsdirektör Per Johansson får behörighet att underteckna 
finansiella avtal och transaktioner fram till och med den 31 juli 2017.                     
____  
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret  
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KS § 129 Dnr 2017/00324 001 

Organisation kommunstyrelsens förvaltning och Servi-
ceförvaltningen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2017 att inrätta en sam-
lad organisation för måltids- och lokalvårdsverksamheten i staden, att 
träda i kraft den 1 juni 2017. Beslutet innebär att måltids- och lokal-
vårdsverksamheten kommer att utgöra en serviceförvaltning tillsam-
mans med kontoret för produktion och service som idag ingår i kom-
munstyrelsens förvaltning samt att kommunstyrelsen blir politiskt an-
svarig nämnd för de båda förvaltningarna. 
Ett förslag till detaljorganisation för serviceförvaltningen har nu tagits 
fram liksom förslag till reviderad organisation för kommunstyrelsens 
förvaltning som en följd av att vissa verksamheter överförs till service-
förvaltningen.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 24 april 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag 
till organisation för serviceförvaltningen samt för kommunstyrelsens 
förvaltning.      
Organisationsförändringen ska träda i kraft den 1 oktober 2017.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till organisation för 
serviceförvaltningen samt för kommunstyrelsens förvaltning.      
Organisationsförändringen ska träda i kraft den 1 oktober 2017.     
 
____ 
Beslutet skickas till 
Kontorschefer ksf 
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KS § 130 Dnr 2017/00423 023 

Anställande av förvaltningschef Serviceförvaltningen, 
delegation 

Sammanfattning 
En serviceförvaltning ska enligt beslut i kommunstyrelsen inrättas och 
startdatum för den nya förvaltningen föreslås vara 1 oktober 2017. 
Rekryteringsprocessen för tillsättande av förvaltningschef pågår med 
intervjuer, tester och referenstagning. Slutgiltig avstämning, MBL-
förhandling och framtagande av förslag till kommunstyrelsen kommer 
dock inte att vara färdigt till kommunstyrelsens sammanträde 10 maj, 
men sannolikt kort tid därefter.  
Eftersom det är angeläget att så snart som möjligt få tjänsten som 
förvaltningschef tillsatt, föreslås att kommunstyrelsens ordförande får 
delegation på att, efter samråd med kommunstyrelsens presidium, 
fatta beslut  avseende tillsättning av förvaltningschef, så att beslutet 
ej behöver dröja till kommunstyrelsens sammanträde i juni.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den  2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att rätten att fatta beslut om tillsättning av förvalt-
ningschef för serviceförvaltningen delegeras till kommunstyrelsens 
ordförande. Beslutet fattas efter samråd med kommunstyrelsens pre-
sidium.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
   
Kommunstyrelsens beslut 
Rätten att fatta beslut om tillsättning av förvaltningschef för service-
förvaltningen delegeras till kommunstyrelsens ordförande. Beslutet 
fattas efter samråd med kommunstyrelsens presidium.     
 
____  
Beslutet skickas till 
Personalkontoret  
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KS § 131 Dnr 2017/00305 993 

Ansökan om medfinansiering Film i Väst 2017 

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 TV-dramaproduktioner. 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 femårsperio-
den årligen nått den positionen i kraft av de sammanvägda konstnär-
liga och publika resultaten på hemmaplan och internationellt.  
 
Film i Västs säte och lokalisering i Trollhättan betyder mycket för bil-
den av Trollhättan som både del av en ledande filmregion och en le-
dande filmkommun i Sverige. Den verksamhet som Film i Väst bedri-
ver genererar bl.a. sysselsättning, nya företag och utveckling av inf-
rastrukturen i Trollhättan. Film i Väst har inkommit med en ansökan 
om 2 600 000 kr för fortsatt uppbyggnad och förstärkning av infra-
strukturen för filmproduktion i Trollhättan och marknadsföring av 
Trollhättan. Trollhättans Stad föreslås lämna ekonomiskt stöd till Film 
i Väst i syfte att stödja verksamheten inom dessa områden samt bidra 
till att marknadsföra Trollhättan.   
Beslutsunderlag 
Hemställan från Film i Väst. 
Årsredovisning 2016 Film i Väst 
Verksamhetsberättelse 2016 Film i Väst 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 21 april 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beviljar Film i Väst 2 600 000 
kr för fortsatt uppbyggnad och förstärkning av infrastrukturen för film-
produktion i Trollhättan 2017. 
Finansiering sker ur anslaget för Oförutsett/särskilda åtgärder, pro-
jektmedel.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar Film i Väst 2 600 000 kr för fortsatt upp-
byggnad och förstärkning av infrastrukturen för filmproduktion i Troll-
hättan 2017. 
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Forts ks § 131 
 
Finansiering sker ur anslaget för Oförutsett/särskilda åtgärder, pro-
jektmedel.     
 
____  
Beslutet skickas till 
Film i Väst 
Ekonomikontoret  
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KS § 132 Dnr 2017/00232 600 

Yttrande över departementspromemoria "Möjlighet att 
använda en särskild kvot vid placering i kommunala 
skolor" 

Sammanfattning 
Regeringen har gett en kommitté – 2015 års skolkommission - i upp-
drag att lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbätt-
rad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan. Kom-
missionen har nu lämnat en promemoria med förslag när det gäller 
åtgärder mot skolsegregation och ett likvärdigt skolval.  
 
I promemorian lämnas ett lagförslag om att en kommun vid placering 
av elever i skolenheter i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola 
ska få undanta ett antal platser i en eller flera skolenheter, från den 
fördelning som ska göras enligt skollagens bestämmelser, och låta 
dessa platser utgöra en särskild kvot. Platserna inom den särskilda 
kvoten ska fördelas till elever vars vårdnadshavare önskar att de ska 
gå vid den aktuella skolenheten. Lagen föreslås gälla tidsbegränsat, 
mellan den 1 februari 2018 till och med år 2021. Det är huvudmannen 
som bestämmer hur många procent av elevantalet som ska omfattas 
av särskild kvot, samt vilka urvalsprinciper och kriterier som ska gälla. 
 
Utbildningsförvaltningen har skrivit fram ett förslag till yttrande där 
den sammantagna bedömningen är att lagförslaget torde kunna ge 
nya möjligheter att motverka segregation och bidra till ökad likvärdig-
het och därmed ökade kunskapsresultat för alla elever. Förvaltningen 
anser dock inte att avsteg ska göras från den s.k. Närhetsprincipen, 
vilket lagen skulle möjliggöra, eftersom detta skulle kunna innebära 
att elever som tillhör skolupptagningsområdet inte per automatik er-
bjuds plats vid hemskolan.   
Beslutsunderlag 
Promemoria U2017/011031/S ”Möjlighet att använda en särskild kvot 
vid placering i kommunala skolor.” 
Skrivelse från utbildningsförvaltningen från den 18 april 2017. 
Yttrande till utbildningsdepartementet, daterat den 18 april 2017. 
Utbildningsnämndens beslut den 2 maj 2017, § 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 24 april 2017.   
Yrkanden 
Monica Hanson yrkar att kommunstyrelsen antar förslag till yttrande 
från (S) och (MP). 
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Forts ks § 132 
Peter Erikson yrkar att kommunstyrelsen antar förslag till yttrande 
från (M). Förslaget biträds av Sofia Lindholm (C) och Lasse 
Henriksen (SD). 
Dan Möllengård (-) lägger fram ett eget förslag till yttrande.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen till yttrande i tur och 
ordning och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslag till 
yttrande från (S) och (MP). 
Omröstning begärs. Ordföranden utser yttrande från (S) och (MP) till 
huvudförslag.  
Ordföranden ställer proposition på dels förslag till yttrande från (M), 
(C) och (SD), dels förslag till yttrande från Dan Möllengård att utgöra 
motförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att utse förslag 
från (M), (C) och (SD) till motförslag.   
Omröstning 
Följande propositionsordning godkänns: Den som röstar ja bifaller 
förslag till yttrande från (S) och (MP). Den som röstar nej bifaller 
förslag till yttrande från (M), (C) och (SD).   
Omröstningsresultat 
Ja-röster: Paul Åkerlund, Monica Hanson, Bengt Karlsson, Patricia 
Valeria, Anders Rapp, Margreth Johnsson, Sven-Åke Möll, Esther 
O`Hara.  
Nej-röster: Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Jennie Bergius, Sofia 
Lindholm, Lasse Henriksen. 
Avstår: Fahimeh Nordborg, Dan Möllengård. 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat den 10 maj 2017, som sitt 
eget.     
Reservation 
Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Jenny Bergius,  Sofia Lindholm 
och Lasse Henriksen reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget yrkande. 
Dan Möllengård reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande. 
Avstår 
Fahimeh Nordborg (V) avstår från att delta i beslutet.   
____  
Beslutet skickas till 
Utbildningsdepartementet  
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KS § 133 Dnr 2017/00255 167 

Yttrande över departementspromemoria "Kommunika-
tion för vår gemensamma säkerhet" 

Sammanfattning 
Trollhättans Stad har fått Departementspromemorian 2017:7 ”Kom-
munikation för vår gemensamma säkerhet”, Ju2017/02347/SSK på 
remiss från Justitiedepartementet. Staden har i samverkan med Norra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) tagit fram ett förslag till 
yttrande. Aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar 
har idag påtagliga och ökande behov av ett tillförlitligt och säkert sy-
stem för mobil datakommunikation. Det gäller såväl i det vardagliga 
arbetet som för kommunikation, samverkan och ledning i krisbered-
skap och för hantering av olyckor och mer omfattande händelser i 
hela hotskalan.  
 
Det nuvarande samhällsnätet för RAKEL-systemet avser främst tal-
kommunikation och har en för begränsad kapacitet för mobil över-
föring. Rakel behöver därför kompletteras och på sikt helt ersättas 
med ett modernare system som kan hantera även realtidsöverföring 
av data och rörliga bilder. Samhällsutveckling och förändrade säker-
hetspolitiska förutsättningar ökar kraven på att utveckla en lämplig 
mobil och säker lösning. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram 
ett förslag till yttrande till justitiedepartementet.   
Beslutsunderlag 
Departementspromemorian 2017:7 Kommunikation för vår gemen-
samma säkerhet / Ju2017/02347/SSK    
Yttrande till justitiedepartementet, daterat den 17 april 2017. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 18 april 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen antar yttrande daterat den 19 
april 2017, som sitt eget.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande daterat den 19 april 2017, som sitt 
eget.     
____ 
Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet 
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KS § 134 Dnr 2017/00283 214 

Yttrande över detaljplan Sjölanda etapp 1 del av Trane-
bo 3:1 och Sjölanda 5:10 m fl 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt ett förslag till detaljplan för 
Sjölanda etapp 1, del av Tranebo 3:1 och Sjölanda 5:10 m.fl. till 
kommunstyrelsen för samråd. Planområdet ligger norr om sjön Tre-
hörningen, 2-3 km norr om Sjuntorps samhälle. Syftet med planen är 
att möjliggöra för byggnation av omkring 40-60 nya bostäder i områ-
det. 
Planförslaget ligger i linje med ÖP 2013: Plats för framtiden, som an-
ger landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) för området. LIS-
område motiverar att kommunen frångår strandskyddet i området.  
Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt ett förslag till yttran-
de till stadsbyggnadsförvaltningen.   
Beslutsunderlag 
Detaljplan Sjölanda etapp 1 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 19 april 2017. 
Yttrande till stadsbyggnadsförvaltningen, daterat den 18 april 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet 
daterat den 18 april 2017 som sitt svar till Stadsbyggnadsförvaltning-
en.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet daterat den 18 april 
2017 som sitt svar till Stadsbyggnadsförvaltningen.     
Avstår 
Esther O´Hara avstår från att delta i beslutet.   
 
____  
Beslutet skickas till 
Stadsbyggnadsförvaltningen  
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