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KS § 167 Dnr 2017/00024 006 

Informationer 

Sammanfattning 
Ulrika Strandroth Frid, ny stadsdirektör i Trollhättans stad sen den 1 
augusti, presenterar sig själv.  
 
Stadsdirektören redogör för läget när det gäller flyktingmottagning i 
kommunen Mottagningen ligger på en stabil nivå. 
 
Ordföranden informerar om vad som är på gång i Fyrbodals 
kommunalförbund. Omstruktureringen fortgår i förbundet. För år 
2017, beräknas verksamheten gå med ca 1 mkr i underskott 2017, 
vilket kommunerna kommer att få täcka.   
 
____ 
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KS § 168 Dnr 2017/00003 002 

Anmälan av delegationsbeslut  

Sammanfattning 
Anmäles av kommunstyrelsens ordförande, stadsdirektör, 
ekonomichef, personalutskott, kontorschef, t f exploateringschef och 
stadsjurist med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning fattade 
beslut.   
Kommunstyrelsens beslut 
Anmäls och läggs till handlingarna.     
 
____ 
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KS § 169 Dnr 2017/00004 002 

Meddelanden  

Sammanfattning 
Stadskansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden 
som inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 
6 september 2017.   
Kommunstyrelsens beslut 
Meddelas och läggs till handlingarna.    
 
____  
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KS § 170 Dnr 2017/00023 006 

Ärenden till kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsens beslut 
Paragraferna 172-178 och 182 ska behandlas i kommunfullmäktige.     
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KS § 171 Dnr 2017/00016 040 

Finansrapport augusti 

Sammanfattning 
Ekonomikontoret har tagit fram en finansrapport per den 31 augusti 
2017.   
Beslutsunderlag 
Finansrapport per augusti.   
Kommunstyrelsens  beslut 
Rapporten godkänns.     
 
____ 
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KS § 172 Dnr 2017/00462 111 

Valkretsindelningen 

Sammanfattning 
Riksdagen har beslutat om förändringar i vallagen (SFS 2005:837) och i 
författningar som rör bestämmelser om val och folkomröstningar. 
Ändringarna ska tillämpas fr.o.m. valet 2018. Enligt vallagens nya 
bestämmelser, som gäller fr.o.m. valet 2018, är huvudregeln vid val till 
kommunfullmäktige att en kommun utgör endast en valkrets (VL kap 4 § 
11).  Om en kommun har fler än 36 000 röstberättigade får den delas in i 
två eller flera valkretsar.Den nya vallagen innehåller även bestämmelser 
om att utjämningsmandat införs i kommuner, som är indelade i valkretsar 
samt att det införs en spärr som gör att ett parti måste få minst 3 % av 
rösterna för att få mandat i en kommun som är indelad i valkretsar och 
minst 2 % i kommuner som inte är det.  
 
Med anledning av de nya bestämmelserna rörande valkretsindelning och 
mandatfördelning i vallagen gjorde Valnämndens kansli en översyn av 
förutsättningarna för valkretsindelningen i Trollhättans kommun och 
föreslog i skrivelse i maj 2017 att Trollhättans kommun ändrar sin 
valkretsindelning till att vara endast en valkrets istället för två.  
 
Valnämnden behandlade ärendet den 15 maj 2017, § 1 och beslutade då 
föreslå kommunfullmäktige att Trollhättans kommun fortsatt ska vara 
indelad i två valkretsar. Kommunfullmäktige behandlade frågan den 19 
juni och beslutade att återremittera ärendet till Valnämnden för att ta fram 
ett beslutsunderlag för hur två valkretsar ska utformas.  
 
Ett underlag för hur två valkretsar ska utformas är nu framtaget. 
Valnämnden har återigen behandlat ärendet den 28 augusti 2017 och 
föreslår att kommunen ska vara indelad i två valkretsar. Ändringar av 
valkretsindelningen ska beslutas av kommunfullmäktige senast den 31 
oktober året före det valår den nya indelningen ska gälla. Beslutet ska 
fastställas av Länsstyrelsen i Västra Götaland senast den 31 oktober.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Valnämndens kansli från den 21 juli 2017 med kartbilagor. 
Valnämndens beslut den 28 augusti 2017, § 3. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 29 augusti 2017.   
Yrkanden 
Peter Eriksson yrkar att Trollhättan ska utgöra en valkrets. Remigiusz 
Bielinski, Jennie Bergius, Sofia Lindholm och Dan Möllengård instämmer. 
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Forts ks § 172 
Monica Hanson yrkar att Trollhättan ska utgöra två valkretsar i enlighet 
Valnämndens förslag.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Peter Erikssons m.fl. dels Monica 
Hansons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Monica 
Hansons yrkande.   
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 
röstar ja bifaller Monica Hansons yrkande. Den som röstar nej bifaller 
Peter Erikssons m.fl. yrkande.  
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: Paul Åkerlund, Monica Hanson, Bengt Karlsson, Patricia 
Valeria, Anders Rapp, Margreth Johnsson, Sven-Åke Möll och Fahimeh 
Nordborg. 
 
Nej-röster: Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Jennie Bergius, Sofia 
Lindholm, Lasse Henriksen och Dan Möllengård. 
 
Avstår: Esther O´Hara.  
 
Kommunstyrelsen har med 8 röster mot 6, (1 avstår), beslutat att bifalla 
Monica Hansons yrkande.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att Trollhättans kommun ska vara indelad i 
två valkretsar. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att översända förslaget till Länsstyrelsen i 
Västra Götaland för fastställelse.     
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KS § 173 Dnr 2014/00575 212 

Antagande av fördjupad översiktsplan för Knorren Hjulk-
varnelund 

Sammanfattning 
Planen var på samråd under mars och april 2016 och har därefter 
bearbetats. Tre utredningar har tagits fram som underlag för 
bearbetningarna. Dessa rör buller- och trafiksituation i och i anslutning till 
planområdet, de kulturhistoriska värdena och relationen till riksintresset för 
kulturmiljövård, samt en inventering av fladdermusfaunan. Utifrån dessa 
utredningar bearbetades planförslaget innan det ställdes ut. 
Förändringarna innebär en flytt av Kungsportsvägen västerut och för att 
inte påverka dammfladdermusen på ett negativt sätt har 
bebyggelseområden längs med Knorrens strandkant norr om det 
planerade brofästet minskat i omfattning. 
 
Planen ställdes ut under mars och april 2017 och resulterade i 28 inkomna 
yttranden. Yttrandena har framför allt betonat vikten av ett fortsatt aktivt 
arbete under detaljplaneringen för att tillvarata kulturhistoriska och 
biologiska värden i området. Bland boende på Egnahemsområdet är 
bebyggelsen utmed nya Kungsportsvägen, samt Kungsportsvägens nya 
dragning den fråga som engagerar mest. Yttrandena har sammanställts i 
en utställningsredogörelse. Den fördjupade översiktsplanen har bearbetats 
utifrån inkomna synpunkter, vilket beskrivs i utställningsredogörelsen. 
Revideringarna innebär inte någon sådan väsentlig förändring av 
planförslaget att en ny utställning erfordras. 
 
För att uppfylla den fördjupade översiktsplanens intentioner har en 
stadsdelsutvecklare anställts på kontoret Tillväxt och utveckling, med 
början hösten 2017. Uppdraget utgår från den aktivitetslista som är under 
framtagande, där nyckelfrågor för genomförandet identifierats.   
Beslutsunderlag 
Utställningsredogörelse för fördjupad översiktsplan för Knorren och Hjulk-
varnelund”. 
Fördjupad översiktsplan Knorren-Hjulkvarnelund.   
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 26 juni 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna utställ-
ningsredogörelsen ”Utställningsredogörelse för fördjupad översiktsplan för 
Knorren och Hjulkvarnelund”. 
 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta ”Fördjupad 
översiktsplan för Knorren och Hjulkvarnelund”.   
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Forts ks § 173 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna utställningsredogörelsen ”Utställ-
ningsredogörelse för fördjupad översiktsplan för Knorren och Hjulkvarne-
lund”. 
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Fördjupad översiktsplan för Knorren 
och Hjulkvarnelund”.   
 
Avstår 
Dan Möllengård avstår från att delta i beslutet.     
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KS § 174 Dnr 2017/00527 734 

Galaxen projektering och upphandling-Psykiatriboende 

Sammanfattning 
Omsorgsnämnden beslutade i oktober 2014 att ge omsorgsförvaltningen i 
uppdrag att genomföra en förstudie avseende boende för 8-10 personer 
med psykiska funktionshinder. Förvaltningen har tillsammans med 
lokalstrategen och AB Eidar genomfört denna, vilken även godkänts av 
Omsorgsnämnden och kommunstyrelsen som samtidigt beslutade att 
lokalplanering får ske. 
 
Lokalplaneringen har nu genomförts och projektet behöver ett 
godkännande att få gå vidare till projektering och upphandling av tio 
lägenheter för personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Föreslagen plats för boendet är mellan villabebyggelse i norr och älven i 
söder, i mot älven sluttande terräng. Byggnaden är låg, dels av 
tillgänglighetsskäl för de boende, dels för att inte skymma utsikten mot 
älvrummet för närboende. Bostäderna utgörs av två radhussektioner, 
varav den ena ansluter mot de gemensamma utrymmena. 
 
Exploateringen inom kvarteret Galaxen förutsätter ändring av gällande 
detaljplan. Beslut om antagande väntas tidigast under senhösten 2017. 
Tidplanen för det planerade boende är genomförande från april/maj 2018 
och ett år framåt med beräknad inflyttning under senvår 2019. Budget för 
Galaxen flyttas från Slättbergsvägen 222. Hyran beräknas till 1 362 tkr och 
beräknade hyresintäkter är 744 tkr.   
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 2017-06-14 
Rapport Lokalplanering psykiatriboende kv. Galaxen   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
lokalplaneringen samt att projektering och upphandling får ske av 10 
lägenheter för psykiskt funktionsnedsatta i kv. Galaxen.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för att kunna genomföra 
projektering och upphandling, beräknad till 500 tkr, inkluderas i projektets 
totala kostnader om projektet genomförs. Vid annat utfall täcks kostnaden 
ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
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Forts ks § 174 
Kommunstyrelsens beslut   
Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för att kunna genomföra 
projektering och upphandling, beräknad till 500 tkr, inkluderas i projektets 
totala kostnader om projektet genomförs. Vid annat utfall täcks kostnaden 
ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna lokalplaneringen samt att 
projektering och upphandling får ske av 10 lägenheter för psykiskt 
funktionsnedsatta i kv. Galaxen.     
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KS § 175 Dnr 2016/00373 291 

Igångsättningstillstånd förskola Gulsparven 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat om lokalplanering avseende förskola i de 
östra delarna av staden, kv. Gulsparven vilket även har genomförts och 
beslutats politiskt med positivt resultat. Projektet drivs som ett 
parteringprojekt. Förskolan är planerad för fyra hemvister i två plan. 
Fastigheten är belägen på Dannebacken ca 2 km nordöst om Trollhättans 
centrum. Fastigheten avgränsas av Furulundsvägen i öster, Sparvstigen 
och Gärdesdungen i norr och Tunhemsvägen i söder. I väster avgränsas 
fastigheten av parkmark intill gång- och cykelvägen mellan Sandhem och 
Skogstorpa. Fastigheten är ca 3 hektar stort. Den nya detaljplanen vann 
laga kraft den 2 augusti 2016 och inrymmer en byggrätt för en förskola i 
två plan om totalt 1 200 BTA belägen på en egen fastighet. 
 
Framtagen riktpriskalkyl pekar nu på en beräknad hyreskostnad om 2 350 
tkr, en ökning på 310 tkr jämfört med tidigare. I gällande MRP/Budget 
2017 finns för år 2019 upptaget 6,0 mkr (tre förskolor) varav 2,0 mkr är 
avsatta för förskola Gulsparven. Tidplanen för projektet vid positivt politiskt 
beslut bygger på ett färdigställande årsskiftet 2018/2019. 
 
Beslutsunderlag 
Lokalplanering Gulsparven.    
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 augusti 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att  
 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
byggstart för projekt förskola Gulsparven, samt att uppkommen 
merkostnad om 310 tkr får hanteras i kommande arbete med 
MRP/Budget.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart för projekt förskola 
Gulsparven.   
 
Kommunfullmäktige beslutar att uppkommen merkostnad om 310 tkr får 
hanteras i kommande arbete med MRP/Budget.     
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KS § 176 Dnr 2017/00609 220 

Källstorpsgården, projektering och upphandling 

Sammanfattning 
I februari 2016 fick omsorgsförvaltningen i uppdrag av Omsorgsnämnden 
att inleda en förstudie avseende renovering och utökning av gemensam-
hetsutrymmen inom Källtorpsgården. Uppdraget har nu genomförts som 
en förstudie/förenklad lokalplanering. För att öka kvalitén i boendet föreslår 
rapporten att en lägenhet per avdelning tas bort till gemensamhetsutrym-
met. Totalt så bortfaller därmed tio lägenheter. Ombyggnaden till gemen-
samhetsutrymmen är beräknad till 283 tkr/år som ökad hyreskostnad. 
 
Under arbetets fortgång så har det även aktualiserats ytterligare åtgärder 
som bedömts som nödvändiga. Av arbetsmiljöskäl föreslås ett separat 
omklädningsrum för män. Åtgärderna inklusive ventilation har beräknats 
generera ett hyrestillägg om 33 tkr/år. Som en ytterligare kvalitetshöjning 
inom respektive avdelning föreslås en enklare, men funktionell ombyggnad 
av köksdelen. Om förslaget realiseras så innebär detta 13 tkr per kök och 
år. Ett kök föreslås åtgärdas för att efter detta göra en utvärdering innan 
ställning tas till fortsatt ombyggnad. Ombyggnad av outnyttjade småut-
rymmen till teamrum för möten och kontorsarbete (bl. a för social doku-
mentation). Ombyggnaden är beräknad till 81 tkr/år. 
 
Totalt innebär detta, om samtliga åtgärder vidtas, en ökad kostnad jämfört 
med idag om 410 tkr. Kostnaden är beräknad till 150 tkr 2018 och helårs-
effekt från 2019. Till denna kostnad kommer det att tillkomma ytterligare 
ventilationskostnader för vilka det inte finns framme någon kostnadsbe-
räkning ännu (kommer i slutet av september). Projektet är nytt och finns 
inte i MRP/Budget 2016 – 2019.   
Beslutsunderlag 
Förstudie/lokalplanering Källstorpsgården.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 augusti 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
godkänna genomförd förstudie/förenklad  lokalplanering och besluta att 
projektering och upphandling får ske, samt att beräknad kostnad för 
projektering och upphandling om 100 tkr inkluderas i projektets totala 
kostnader om man väljer att genomföra projektet. Vid annat utfall så 
föreslås kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 
utgifter. 
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Forts ks § 176 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den utökade 
hyreskostnaden hänskjuts till kommande arbete med MRP/Budget 2018.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna genomförd förstudie/förenklad  
lokalplanering och besluta att projektering och upphandling får ske. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att beräknad kostnad för projektering och 
upphandling om100 tkr. Summan inkluderas i projektets totala kostnader 
om man väljer att genomföra projektet. Vid annat utfall så föreslås 
kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att den utökade hyreskostnaden hänskjuts till 
kommande arbete med MRP/Budget 2018.     
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KS § 177 Dnr 2017/00590 050 

Revidering av uppdragsavtal Folkets Hus 

Sammanfattning 
Gällande uppdragsavtal (daterat 2002-05-23) mellan Trollhättans Stad och 
Folkets Hus Kulturhuset Ekonomiska Förening har sagts upp av Troll-
hättans Stad och löper t.o.m. den 31 december 2018. Orsaken till 
uppsägningen är att nuvarande uppdragsavtal behöver revideras med 
anledning av: 
 
Behov av redaktionella förändringar (§ 1, § 2, § 3, § 5, § 8, § 9, § 12). 
Anpassning utifrån förändringar av Folkets Hus verksamhet och 
organisation  (§ 5, §10). 
Minskat behov av skrivning om hur Folkets Hus redovisade överskott skall 
användas (§ 5). 
Behov av ny paragraf om Ändringar i avtalet (§ 11) 
Avtalstiden (§ 6) 
 
Det reviderade uppdragsavtalet föreslås börja gälla den 1 januari 2019 
och avtalstiden skall vara tio år med en uppsägningstid om två år.   
Beslutsunderlag 
Uppdragsavtal 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 15 augusti 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att anta reviderat uppdragsavtal gentemot Folkets Hus Kulturhuset 
Ekonomisk Förening att gälla från och med den 1 januari 2019.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat uppdragsavtal gentemot 
Folkets Hus Kulturhuset Ekonomisk Förening att gälla från och med den  
1 januari 2019.       
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KS § 178 Dnr 2016/00641 009 

Beslut med anledning av motion "Boendegaranti i äldre-
omsorgen" (L)(M)(C)(KD) 

Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L), Maria Nilsson (KD), Peter Eriksson (M) och 
Sofia Lindholm (C) föreslår i en motion att ”en boendegaranti införs i kom-
munen och som f o m 85 års ålder ger den äldre rätten att välja att få flytta 
till ett äldreboende utan biståndsbeslut”.  
Omsorgsförvaltningen har skrivit ett yttrande över motionen. Enligt förvalt-
ningen skulle en boendegaranti, enligt motionens förslag, innebära att 
Staden frångår de tankar som ligger bakom det beslutade valet av strategi 
(äldreboendeplanen) för äldreomsorgen med prioriterade grupper för vård- 
och omsorgsboende.    
 
Trollhättans Stad har valt att stadens resurser läggs på vård- och om-
sorgsboenden riktat via biståndsbeslut till de som har de största behoven, 
d.v.s. personer med demens, minnes- och orienteringsproblematik eller 
omfattande somatiska funktionsnedsättningar.  
 
För övriga äldre personer med behov erbjuds hemtjänst antingen man bor 
i en egen bostad i det ordinarie bostadsbeståndet, eller i trygghetsboen-
den/ seniorboenden. Motionens förslag skulle, enligt förvaltningen, gå ut-
över kraven i Socialtjänstlagen (SoL) och föreslår därmed att motionen 
avslås. Omsorgsnämnden har behandlat ärendet och beslutat enligt för-
valtningens förslag.   
Beslutsunderlag 
Motion från Rita Paulsson Svensson (L), Maria Nilsson (KD), Peter 
Eriksson (M) och Sofia Lindholm (C). 
Skrivelse från omsorgsförvaltningen från den 4 maj 2017. 
Omsorgsnämndens beslut den 23 maj 2017, § 40. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 3 augusti 2017.   
Yrkanden 
Peter Eriksson yrkar bifall till motionen. Remigiusz Bielinski, Jennie 
Bergius, Sofia Lindholm  instämmer. 
 
Dan Möllengård yrkar avslag på motionen.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Peter Erikssons, del Dan 
Möllengårds yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Dan 
Möllengårds yrkande.   
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Forts ks § 178 
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 
röstar ja bifaller Dan Möllengårds yrkande. Den som röstar nej bifaller 
Peter Erikssons m.fl. yrkande.  
 
Omröstningsresultat 
 
Ja-röster: Paul Åkerlund, Monica Hanson, 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 beslutat med 10 röster mot 5, att avslå motionen.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.     
Reservation 
Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Jennie Bergius, Sofia Lindholm  och 
Lasse Henriksen reserverar sig mot beslutet till förmån för Peter Erikssons 
yrkande.   
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KS § 179 Dnr 2017/00157 042 

Juniavstämning 

Sammanfattning 
Under året görs delårsrapporter med prognos per april och augusti av 
nämnderna som rapporteras till kommunfullmäktige. Ekonomikontoret gör 
utöver det en rapport med redovisningsavstämning per juni. Denna rapport 
innehåller även en uppdatering av prognosen för skatteintäkter utifrån 
Sveriges kommuner och Landstings (SKL:s) augustiprognos. En 
redovisning sker även av större kända förändringar som påverkar 
prognostiserat resultat. Syftet med rapporten är att utifrån redovisningen 
per juni göra en översiktlig bedömning av om några större avvikelser har 
uppstått jämfört med aprilrapporten. 
 
Resultatet per juni uppgår till +52 mkr. Motsvarande period föregående år 
uppgick till +64 mkr. I aprilrapporten prognostiserades ett helårsresultat på 
+37 mkr. Redovisningen per juni pekar på något sämre resultat för 
nämnderna jämfört med aprilprognosen. Ekonomikontoret har tagit del av 
Omsorgsnämndens helårsprognos från juni som visar på en försämring av 
det prognostiserade resultatet med -11 mkr från aprilprognosen till -17 
mkr. Även SKL:s skatteunderlagsprognos från augusti innebär per helår 
en försämring jämfört med aprilprognosen med -2 mkr till +12 mkr bättre 
än budget.   
Beslutsunderlag 
Rapporten juniavstämning. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den  augusti 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
ekonomirapporten juniavstämning.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ekonomirapporten 
juniavstämning.     
____  
Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonomen 
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KS § 180 Dnr 2017/00520 041 

Budget etableringsersättning flyktingar 2018 / Integrations-
budget 

Sammanfattning 
I ”Förordning 2010:1122 om statlig ersättning för insatser för vissa utlän-
ningar” framgår i §10 vilka insatser för nyanlända som ska bekostas av de 
statliga schablonersättningarna som Trollhättan får för mottagandet av 
nyanlända. Sedan 2010 har Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
(ASF) varit ansvariga för att ta fram en budget avseende dessa medel, och 
fördela mellan de olika förvaltningar i staden som arbetar mot målgruppen. 
Övriga förvaltningar som mottagit del av dessa medel är Utbildningsför-
valtningen och Kultur- och fritidsförvaltningen, samt Kunskapsförbundet 
Väst som ansvarar för SFI och Språkintroduktion på gymnasiet.  
 
Från och med 2017 års budget fördelas medlen istället från Kommunsty-
relsens förvaltning. Ovanstående aktörer har för 2018 års budget äskat 
medel för de behov som finns i deras respektive organisationer. Förslaget 
för 2018 års budget utgår från de lagkrav som anges i förordningen om 
schablonersättningarna samt med en prioritering mot barn och unga ut-
ifrån de äskanden som inkommit. Omfördelning kommer även att ske till 
viss del från senare åtgärder till tidiga insatser. Utskottet för social hållbar-
het har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
anta upprättat förslag till budget.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 14 juni 2017. 
Beslut från utskottet för social hållbarhet från den 14 juni 2017, § 27   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag 
till budget 2018 för insatser till målgruppen som omfattas av ”Förordning 
2010:1122 om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar”.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta upprättat förslag till budget 2018 för 
insatser till målgruppen som omfattas av ”Förordning 2010:1122 om statlig 
ersättning för insatser för vissa utlänningar”.     
____  
Beslutet skickas till 
Kontoret för Tillväxt och utveckling 
Ekonomikontoret               
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KS § 181 Dnr 2017/00467 045 

Ansökan om stöd till Fritidsbanken 

Sammanfattning 
Ansökan har inkommit till kommunstyrelsen avseende finansiering av halv-
tidstjänst projektledare på Fritidsbanken Trollhättan. Verksamheten har 
pågått sedan några år tillbaka. Västra Götalands Idrottsförbund tillsam-
mans med SISU har haft ansvar för verksamheten, men på grund av 
minskade statsbidrag saknas från oktober medel motsvarande en halvtids 
tjänst.  
 
Genom Fritidsbanken, som tar emot skänkta frilufts- och idrottsutrustning-
ar, kan allmänheten ungefär som på ett bibliotek, låna utrustning för en tid 
– helt utan kostnad. Trollhättans Stad har genom tidigare beslut lagt över 
hanteringen av flytvästar på Fritidsbanken och skolor och andra kommu-
nala verksamheter kan liksom allmänheten få tillgång till all den utrustning 
som finns tillgänglig på Fritidsbanken. Nuvarande projektledare arbetar 
heltid och halva kostnaden kan även framledes hanteras av Västra Göta-
lands Idrottsförbund/SISU. Kommunstyrelsens förvaltning anser att verk-
samheten utgör ett bra tillskott ur ett Inkluderingsperspektiv och att ett stöd 
ligger väl i linje med tidigare och pågående satsningar.  
 
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet har behandlat  ärendet vid 
sitt sammanträde den 14 juni 2017 och då beslutat föreslå att Fritidsban-
ken beviljas medel enligt ansökan, 58 000 kr avseende okt – dec 2017, 
samt 232 000 kr avseende hela 2018.   
Beslutsunderlag 
Protokoll från Utskottet för social hållbarhet 
Ansökan från Fritidsbanken   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bevilja medel enligt 
ansökan, 58 000 kr avseende okt – dec 2017, samt 232 000 kr avseende 
hela 2018.  
Medlen anslås ur kommunstyrelsens anslag för social hållbarhet.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja medel enligt ansökan, 58 000 kr av-
seende okt – dec 2017, samt 232 000 kr avseende hela 2018.  
Medlen anslås ur kommunstyrelsens anslag för social hållbarhet.     
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Forts ks § 181 
 
____ 
Beslutet skickas till 
Kontoret Tillväxt och utveckling 
Fritidsbanken 
Ekonomikontoret  
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KS § 182 Dnr 2016/00508 218 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2020 

Sammanfattning 
Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 
varje kommun minst en gång under en mandatperiod upprätta riktlinjer för 
bostadsförsörjning.  
 
Förslag till riktlinjer har tagits fram av kontoret Tillväxt och Utveckling, med 
stöd av analysgruppen för bostadsförsörjning, som består av 
representanter från stadsbyggnadsförvaltningen, omsorgsförvaltningen, 
arbetsmarknads- och socialförvaltningen och kommunstyrelsens 
förvaltning. Riktlinjerna utgör en precisering av översiktsplanen och MRP 
avseende bostäder och är ett betydelsefullt verktyg i kommunens 
boendeplanering och ger information om boendet i Trollhättan på både 
kort och lång sikt. 
 
I riktlinjerna beskrivs behov och efterfrågan på Trollhättans 
bostadsmarknad, utmaningar kommunen står inför i framtiden vad gäller 
planering och försörjning av bostäder och hur Staden hanterar dessa 
utmaningar. Riktlinjerna remitterades under mars och april 2017 till 
Stadens nämnder och Länsstyrelsen. Riktlinjerna har därefter bearbetats 
utifrån inkomna synpunkter.   
Beslutsunderlag 
Riktlinjer för bostadsförsörjning Trollhättans Stad 2016-2022   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäkti-
ge att anta ”Riktlinjer för bostadsförsörjning 2016-2020”.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Riktlinjer för bostadsförsörjning 
2016-2020”.     
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KS § 183 Dnr 2016/00412 050 

Markanvisningsavtal bostäder Nysätra, förlängning 

Sammanfattning 
Trollhättans kommun och exploatören, Riksbyggen ekonomisk förening, 
har den 26 juni 2016 ingått markanvisningsavtal. Avtalet gäller under 12 
månader med option på 6 månaders förlängning med hänsyn till både 
Stadens och exploatörens planering av sina respektive projekt. 
Exploatören har under perioden tagit fram förslag på hur 10 mindre 
flerbostadshus kan utföras på platsen. Planeringen för bostadsbyggnation 
samordnas med utveckling av idrottsplatsen. Ett nytt klubbhus samt nya 
parkeringar ska byggas. Infart till idrottsplatsen föreslås delas med infart till 
några av bostadshusen.  
 
Detaljplaneförslag har varit ute på samråd men mer utredningar krävs. 
Den första avtalade tidsperioden på 12 månader har gått ut och därför 
föreslås förlängning med sex månader.   
Beslutsunderlag 
Markanvisningsavtal Nysätra. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 15 augusti 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen godkänner förlängning av 
markanvisningsavtal med Riksbyggen ekonomisk förening avseende 
Nysätra med sex månader.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förlängning av markanvisningsavtal med 
Riksbyggen ekonomisk förening avseende Nysätra med sex månader.     
 
____ 
Beslutet skickas till 
Kontoret Tillväxt och utveckling  
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KS § 184 Dnr 2014/00380 231 

Markanvisningsavtal avseende Gullön 10, Kungsgatan, för-
längning 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen godkände 2016-04-20 § 99 markanvisningsavtal mellan 
Trollhättans kommun och Gullön 8 ekonomisk förening (exploatören) 
avseende Gullön 10. Avtalet gällde fram till den 26 april 2017 med option 
på ett år om detaljplan inte vunnit laga kraft eller fördröjningen är orsakad 
av omständigheter som exploatören inte kunnat påverka. Nuvarande 
ägare till Gullön 8 ekonomisk förening, Serneke Projektstyrning AB, har 
lämnat in önskemål om förlängning av avtalet. 
 
Fastigheten Gullön 8 är bebyggd med ett hyreshus längs Drottninggatan 
och ett garage på gården. Exploatören vill i detaljplan pröva möjligheten 
att ersätta garagebyggnaden med bostäder och bygga ett bostadshus mot 
Kungsgatan, på Gullön 10 som gränsar till Gullön 8. Möjlighet till fler 
hyresrätter undersöks också. Arbete med planering av hela kvarteret 
Gullön har drivits som ett projekt av stadsbyggnadsförvaltningen för att 
lyfta frågeställningar som uppkommer vid förtätning, som detta är. 
Exploatören och övriga fastighetsägare har deltagit i projektet. 
Exploatören framför nu som skäl till förlängning att de på grund av 
ägarbytet valt att anlita en ny arkitektfirma och att de är angelägna om att 
få fram ett detaljplaneförslag som är väl förankrat av berörda innan det går 
ut på samråd. 
 
Ett villkor i markanvisningsavtalet är att parkeringsfrågan i kvarteret löses 
på ett tillfredställande sätt. Gullön 10 är utarrenderad till Kraftstaden 
fastigheter Trollhättan AB, som där uppfört ett parkeringsgarage. 
Kommunstyrelsen tog i juni 2017 beslut om att påbörja planering för 
påbyggnad av parkeringshuset Smedjan som ersättning för merparten av 
parkeringsplatserna på Gullön 10. Nybyggnation på Gullön 10 som 
påverkar parkeringsdäcket kan inte påbörjas förrän parkeringsdäck vid kv. 
Smedjan utökats. Detta kommer att leda till att markanvisningsavtalet 
sannolikt kommer att behöva förlängas ytterligare när tidplan för 
påbyggnad av Smedjan lagts fast.   
Beslutsunderlag 
Markanvisningsavtal. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 16 augusti 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar godkänna förlängning av 
markanvisningsavtal avseende fastigheten Gullön 10 med Gullön 8 
ekonomisk förening fram till 26 april 2018.   
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Forts ks § 184 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förlängning av markanvisningsavtal 
avseende fastigheten Gullön 10 med Gullön 8 ekonomisk förening fram till 
26 april 2018.     
 
____  
Beslutet skickas till 
Kontoret Tillväxt och utveckling  
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KS § 185 Dnr 2017/00132 210 

Lokalförsörjningsplan 2018-2022 

Sammanfattning 
Trollhättans stads strategiska lokalförsörjningsplan omfattar år 2018-2022 
och bygger på de lokalrevisioner som nämnderna och Kunskapsförbundet 
Väst tagit fram. En utblick av befolkningsutvecklingen om kommande 
lokalbehov görs till 2030 med anledning av kommunens ambition att bli 
70 000 invånare. 
 
Utifrån befolkningsprognosen och planerat bostadsbyggande bedöms stort 
behov av fler platser inom förskola och grundskola fram till och med år 
2022, cirka 1 400 barn. Den största ökningen sker i centrala och södra 
skolområdena. Även vuxenutbildningen förväntas växa men är beroende 
av i vilken grad det utgår statsbidrag och hur behovet av arbetskraft och 
arbetslösheten ser ut i regionen. Behovet är också stort inom äldreomsorg 
och funktionshinderområdet. Inom äldreomsorgen ökar vårdbehovet stort 
efter 2021. Från 2016 fram till 2030 så är ökningen ca 1 400 personer i 
gruppen 80 år och äldre. Kalkyler utifrån befolkningsprognosen pekar mot 
att ca 160 nya bostäder måste tillskapas, vilket motsvarar ca fyra nya 
äldreboenden. För funktionsnedsatta finns behov av ytterligare boenden. 
Idag betalar staden sanktionsavgifter för att erforderliga platser ej finns 
tillgängliga. Rådande bostadsbrist gör det svårt att möta det behov av 
stödboende som socialtjänstens verksamheter behöver. 
 
Lokalförsörjningsplanen utgör ett viktigt politiskt planeringsunderlag inför 
politiska prioriteringar och beslut om verksamhetslokaler och övriga 
lokalbestånd. Ambitionen är att lokalanskaffningen ska täcka det behov 
som uppstår under perioden. Det är dock först i samband med beslut om 
drift- och investeringsbudget som de slutgiltiga avvägningarna görs mellan 
behov och ekonomiska förutsättningar.   
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse den 12 juni 2017-06. 
Strategisk Lokalförsörjningsplan 2018-2022.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta 
Lokalförsörjningsplan 2018-2022.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
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Forts ks § 185 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Lokalförsörjningsplan 2018-2022.     
 
____ 
Beslutet skickas till 
Lokalstrategen 
Samtliga nämnder  
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KS § 186 Dnr 2017/00505 050 

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel i 
Västra Götaland 

Sammanfattning 
Ett samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel är tecknat mel-
lan länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och gäller för peri-
oden 1 oktober 2015 t.o.m. den 30 september 2017. Utförare är Region-
service genom Hjälpmedelscentralen inom Västra Götalandsregionen 
(VGR). Om en ny överenskommelse om fortsatt samarbete inte tecknas 
upphör nuvarande avtal att gälla från den 1 oktober 2017.  
 
Ledningsrådet för hjälpmedel har på uppdrag av den politiska berednings-
gruppen och SRO tagit fram ett förslag till Samarbetsavtal för försörjning 
av personliga hjälpmedel. Ledningsrådets rekommendation är att parterna 
tecknar ett tidsbegränsat avtal på tre år med start den 1 oktober 2017 och 
gällande till den 30 september 2020. Direktionen beslutade den 21 april 
2017 att rekommendera sina medlemskommuner att teckna avtalet med 
VGR.      
Omsorgsnämnden har behandlat ärendet och har beslutat att föreslå 
kommunstyrelsen att ställa sig bakom förslag till Samarbetsavtal för för-
sörjning av personliga hjälpmedel för perioden 2017-10-01 – 2020-09-30 
samt att teckna avtal med Västra Götalandsregionen enligt förslag.   
Beslutsunderlag 
Samarbetsavtal med Västra Götalandsregionen. 
Skrivelse från omsorgsförvaltningen från den 4 maj 2017. 
Omsorgsnämndens beslut den 23 maj 2017, § 41. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 4 augusti 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom för-
slag till Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel för perio-
den 2017-10-01 – 2020-09-30 samt att teckna avtal med Västra Göta-
landsregionen enligt förslag   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till Samarbetsavtal 
för försörjning av personliga hjälpmedel för perioden 2017-10-01 – 2020-
09-30 samt att teckna avtal med Västra Götalandsregionen enligt förslag     



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-09-06 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

Forts ks § 186 
 
____  
Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen 
Omsorgsnämnden  
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KS § 187 Dnr 2017/00326 403 

Yttrande över regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 
2017-2020  Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen har för yttrande översänt ”Utmaningar för ett Hållbart Västra 
Götaland – Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020”. Pro-
grammet innehåller 46 åtgärder, vilka är indelade i fyra utmaningar. I pro-
grammet lyfts de åtgärder där regionala och lokala aktörer har mandat att 
skapa förändring. Utmaningarna är: Minskad klimatpåverkan och ren luft 
(KL), Hållbar användning av vattenmiljöer (V), Hållbart brukande av skog 
och odlingslandskap (SO) samt God boendemiljö och hållbar konsumtion 
(BK).  
 
Inom varje utmaning finns åtgärder för lokala och regionala aktörer i Väst-
ra Götaland. Syftet med åtgärdsprogrammet är att det ska vägleda och 
stödja prioriteringar samt stimulera till en ökad samverkan i det lokala och 
regionala miljöarbetet. Flera åtgärder grundar sig på lagkrav och andra är 
frivilliga där man gör egna åtaganden. För att skapa en helhet och under-
lätta arbetet har även åtgärder från ”Strategiska vägval för ett gott liv i ett 
fossiloberoende Västra Götaland 2030”, ”Åtgärdsprogram för västerhavets 
vattendistrikt 2016-2021” och ”Åtgärdsprogram för havsmiljöer 2015-2020”  
integrerats. Antagande av åtgärdsprogrammet antas ske i november och 
efter det uppmanas kommuner och övriga aktörer att i februari/mars 2018 
officiellt lämna in sina åtaganden.  
 
Trollhättans Stads förvaltningar har yttrat sig utifrån respektive förvaltnings 
verksamheter och arbetsområden. En sammanställning är gjord av Agen-
da 21 utifrån de åtgärder som utpekas som kommunernas huvudansvar 
eller medansvar i kombination med Stadens gällande mål, strategier och 
planer. Av de 46 åtgärderna har förvaltningarna svarat, att det finns intres-
se att arbeta vidare med 23 stycken. Dessa 23 åtgärder presenteras under 
punkten ”Beskrivning av ärendet”.   
Beslutsunderlag 
”Utmaningar för ett Hållbart Västra Götaland – Regionalt åtgärdsprogram 
för miljömålen 2017-2020”. 
”Stöd för genomförande och uppföljning av regionalt åtgärdsprogram för 
miljömålen i Västra Götaland” 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 8 augusti 2017. 
Yttrande till länsstyrelsen – enkätsvar.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen antar yttrandet över Utmaningar 
för ett Hållbart Västra Götaland – Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 
2017-2020, daterat den 6 april, som sitt eget.   



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-09-06 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

Forts ks § 187 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet över Utmaningar för ett Hållbart Västra 
Götaland – Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020, daterat 
den 6 april, som sitt eget.     
 
____  
Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen  
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KS § 188 Dnr 2017/00551 501 

Yttrande över regional Infrastrukturplan 2018 - 2029 

Sammanfattning 
Västra Götalandsregionen har remitterat ett förslag till regional plan för 
transport-infrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029. Planen redovisar 
förslag till investeringar, främst för regionala vägar och kollektivtrafikan-
läggningar. I mars 2017 gavs i uppdrag till respektive län/regioner att upp-
rätta förslag till länsplaner för regional transportinfrastruktur. Dessa ska 
redovisas till Regeringskansliet senast den 15 december 2017.  
 
I planen beskrivs förslagets innehåll och inriktning. Detta förslag till regio-
nal plan utgör en komplettering och förlängning av den gällande planen 
som berör perioden 2014-2025. Västra Götalands ekonomiska ram för 
perioden 2019–2029 är preliminärt 6 590 miljoner kronor. Jämfört med 
gällande period har totalramen ökat med 3,8 % och det är samma andel 
för varje åtgärdsområde. Inom respektive åtgärdsområde har dock vissa 
förändringar skett. Till exempel har, inom Regionala vägåtgärder, det 
Mindre vägnätet, icke namngivna Brister och Stråkpotter fått mer resurser 
på bekostnad av namngivna objekt. I slutet av planperioden, det vill säga 
år 7–12, har medel avsatts till Brister som är kommande behov av åtgär-
der som ännu inte är definierade.  
 
Planen beskriver också de förutsättningar som ligger till grund för arbetet, 
såsom nationella och regionala mål och inriktningar och uppföljningar av 
dessa, miljökonsekvenser och kriterier för prioritering. Kontoret för hållbart 
samhälle har, i samråd med stadsbyggnadsförvaltningen, upprättat förslag 
till yttrande över planförslaget, daterat den 14 augusti 2017.   
Beslutsunderlag 
Regional infrastrukturplan 2018-2029 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 16 augusti 2017.   
Yttrande till Västra Götalandsregionen, daterat den   augusti 2017.   
Yrkanden 
Peter Eriksson yrkar på följande tillägg till yttrandet, sid 4, ny p.4 och 5: 
- E45 mot Dalsland. Vänersborg - Åmål. 
- Stärka E20 som nationellt stråk mellan Stockholm och Västsverige. 
 
Monica Hanson yrkar att kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrande,  
daterat den 14 augusti 2017, över Förslag till regional plan för  
transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018 – 2029, samt bifall till Pe-
ter Erikssons yrkande, första punkten och avslag på andra punkten.   
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forts ks § 188 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Peter Erikssons, dels Monica 
Hansons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica Hansons 
yrkande.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrande, daterat den 14 augusti 2017, 
över Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 
2018 – 2029 med tillägg sid 4, ny p.4: 
- E45 mot Dalsland. Vänersborg - Åmål. 
 
Yttrandet överlämnas till kommunalförbundet Fyrbodal som avger ett 
gemensamt svar till Västra Götalandsregionen.     
Reservation 
Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski och Jennie Bergius reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Peter Erikssons yrkande i sin helhet.   
 
____ 
Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund 
Kontoret för Tillväxt och utveckling  
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KS § 189 Dnr 2017/00521 214 

Yttrande över detaljplan för del av Alingsåker 4:8 södra de-
len, samråd 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har översänt ett förslag till detaljplan för del 
av Alingsåker 4:8 södra delen för samråd. Planområdet är beläget i den 
södra delen av Lextorpsskogen och omfattar cirka 7,5 hektar. Inför 
uppstarten av planarbetet studerades en mer omfattande 
planavgränsning, i vilken en större del av Lextorpsskogen togs i anspråk. 
Trollhättans Stad har tagit emot mycket synpunkter på den ursprungliga 
omfattningen utifrån de stora sociala värden som Lextorpsskogen har för 
de närboende. Den avgränsning som nu är gjord har fastställts utifrån den 
grönkonsekvensbedömning som genomfördes efter att de första skisserna 
togs fram. Avgränsningen har samråtts med de boende i närområdet. 
Syftet med detaljplanen är att pröva marken inom området för 
bostadsbebyggelse. Planområdet utgör den andra etappen inom 
bostadsutbyggnadsområdet Alingsåker. Det aktuella planarbetet skall 
möjliggöra ytterligare cirka 50 bostadslägenheter, fördelat på 
enbostadshus, gruppbyggda småhus samt mindre flerbostadshus. 
Då detaljplanen bedöms vara av betydelse för allmänheten eller i övrigt av 
stor betydelse handläggs den med utökat förfarande enligt 5 kap 7 § plan- 
och bygglagen. Detaljplanen bedöms inte antas medföra en betydande 
miljöpåverkan och är förenlig med kommunens översiktsplan.   
Beslutsunderlag 
Detaljplan för Alingsåker 4:8, södra delen. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 8 augusti 2017. 
Yttrande till stadsbyggnadsförvaltningen, daterat den  augusti 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet daterat 
den 10 augusti 2017 som sitt svar till Stadsbyggnadsförvaltningen.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande daterat den 10 augusti 2017 
som sitt svar till Stadsbyggnadsförvaltningen.     
___ 
Beslutet skickas till 
Stadsbyggnadsförvaltningen  
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KS § 190 Dnr 2017/00498 003 

Yttrande över betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet 
- förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) 

Sammanfattning 
Trollhättans Stad har fått betänkandet ”Kvalificerad välfärdsbrottslighet – 
förebygga, förhindra, upptäcka och beivra, för yttrande. Utredningen har i 
uppdrag att göra en översyn av välfärdsstatens förmåga att stå emot or-
ganiserad och systematisk ekonomisk brottslighet. Syftet är att identifiera 
risker i välfärdssystemen och andra närliggande skattefinansierade system 
för att kunna säkerställa en korrekt användning av offentliga medel samt 
effektivt förebygga och beivra brottslighet av detta slag.  
Utredningen ger förslag på åtgärder för att motverka att registrerade upp-
gifter inte speglar verkliga förhållanden, förbättrade beslutsunderlag för 
utbetalande aktörer, förbättringar av de brottsbekämpande myndigheter-
nas förutsättningar att upptäcka och beivra brott, en ny organisation för att 
bekämpa brott mot välfärdssystemen samt för- och nackdelar med en 
samordning av utbetalningssystemen m.m. 
 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt omsorgsförvaltningen har 
sammanställt sina synpunkter i ett förslag till yttrande till Justitiedeparte-
mentet. Omsorgsnämnden har beslutat att ställa sig bakom förslag tilll ytt-
rande samt översända det till kommunstyrelsen. Arbetsmarknads- och so-
cialnämnden beslutar i ärendet den 31 augusti.   
Beslutsunderlag 
SOU 2017:37 
Tjänsteskrivelse daterad 2017-08-08. 
Yttrande till Justitiedepartementet daterad 2017-08-07   
Skrivelse från kommunstyrelsen förvaltning från den 31 augusti 2017.    
Omsorgsnämndens beslut den 23 augusti 2017, § 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut den 31 augusti 2017, §.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen antar förslag till yttrande, daterat 
den 7 augusti 2017 som sitt svar till Justitiedepartementet.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat den 7 augusti 2017 som sitt svar 
till Justitiedepartementet.     
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Forts ks § 190 
____ 
Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet  
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KS § 191 Dnr 2017/00566 119 

Yttrande över ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55) 

Sammanfattning 
En översyn har gjorts av nuvarande kameraövervakningslag, bland annat 
med anledning av att kameraövervakningslagen behöver anpassas till 
EU:s nya reglering om behandling av personuppgifter. Nuvarande 
kameraövervakningslag  uppfyller endast delvis de krav som ställs i EU-
direktivet. Kameraövervakningslagen föreslås därför ersättas av 
kamerabevakningslagen, vilken ska träda i kraft den 25 maj 2018. 
Betänkandet om förslag till ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55) har 
översänts till kommunen på remiss. 
Den nya kamerabevakningslagen ska endast innehålla bestämmelser som 
särskilt behövs för kamerabevakning. I frågor som inte regleras i lagen ska 
gälla antingen dataskyddslagen eller brottsdatalagen med förskrifter. 
Utredningsarbetet har därför skett med beaktande av två andra pågående 
utredningar, dels om ny dataskyddslag med föreskrifter, dels om ny 
brottsdatalag och föreskrifter till denna.  
Lagens tillämpningsområde omfattar kameror eller därmed jämförbara 
utrustningar, som utan att manövreras på platsen, används varaktigt eller 
regelbundet upprepat för personbevakning. Lagen omfattar kameror på 
drönare, i bussar, tåg och liknande samt kameror på eller inuti byggnader 
på stolpar och på liknande geografiskt bestämda platser. Sådan 
kameraövervakning som faller utanför lagens tillämpningsområde kommer 
att omfattas av dataskyddslagen eller brottsdatalagen. Den nya lagen 
kommer inte att innehålla ett generellt krav på tillstånd. Dock kommer ett 
tillståndskrav att gälla för myndigheter, både statliga och kommunala. 
Tillståndskravet ska gälla för platser dit allmänheten har tillträde.    
Ett förslag till yttrande har tagits fram där Trollhättans Stad föreslås att inte 
ha någon erinran mot förslaget.   
Beslutsunderlag 
Betänkande Ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55) 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 14 augusti 2017. 
Yttrande till justitiedepartementet, daterat den 14 augusti 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen antar yttrande daterat den 14 
augusti 2017, som sitt svar till justitiedepartementet.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
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Forts ks § 191 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande daterat den 14 augusti 2017, 
som sitt svar till justitiedepartementet.    
____ 
Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet  
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KS § 192 Dnr 2017/00572 040 

Yttrande över departementspromemoria Ds 2017:31  Elek-
troniska fakturor vid offentlig upphandling  

Sammanfattning 
Trollhättans Stad har fått möjlighet att lämna synpunkter på remissen av-
seende departementspromemorian ”Elektroniska fakturor vid offentlig 
upphandling” (Ds 2017:31) från Finansdepartementet. 
 
I promemorian föreslås en ny lag om elektroniska fakturor vid offentlig 
upphandling. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/55/EU av den 16 april 2014 om elektronisk fakturering vid offentlig 
upphandling. Regleringen i direktivet innebär att det blir obligatoriskt för 
upphandlande myndigheter och enheter att acceptera elektroniska fakturor 
i de format som överensstämmer med den nya europeiska standard som 
kommer att tas fram enligt direktivet. I promemorian föreslås även att en 
bestämmelse införs som innebär att de fakturor som en leverantör utfärdar 
till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska och 
överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakture-
ring, om inte någon annan standard för elektronisk fakturering har avtalats. 
Vidare föreslås att den myndighet som regeringen bestämmer vid vite får 
förelägga en leverantör att de fakturor som leverantören utfärdar, och som 
omfattas av bestämmelserna i den föreslagna lagen, ska överensstämma 
med den europeiska standarden för elektronisk fakturering.  
 
Förslaget innebär att alla statliga myndigheter, kommuner, landsting och 
övriga upphandlande myndigheter och enheter enligt definitionen i respek-
tive upphandlingslag måste inrätta de system som krävs för att motta elek-
troniska fakturor, oavsett om några sådana skickas eller inte.  
Förslaget innebär också att kravet på elektronisk fakturering ska omfatta 
alla de fakturor som en leverantör utfärdar till upphandlande myndigheter 
eller enheter, oavsett hur upphandlingen har gått till. Bestämmelserna i 
lagen ska inte tillämpas i de fall ett användande av elektronisk faktura 
skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess 
eller risk för skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet. Författnings-
ändringarna förslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. 
 
Ekonomikontoret har tagit fram ett förslag till yttrande där Trollhättans Stad 
föreslås ställa sig positiv till förslaget.   
Beslutsunderlag 
”Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling” (Ds 2017:31)     
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 15 augusti 2017. 
Yttrande till finansdepartementet, daterat den 15 augusti 2017.   



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-09-06 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

Forts ks § 192 
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande över 
Finansdepartementets departementspromemoria ”Elektroniska fakturor vid 
offentlig upphandling” (Ds 2017:31), daterat den 15 augusti 2017, som sitt 
eget.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande över Finansdepartementets 
departementspromemoria ”Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling” 
(Ds 2017:31), daterat den 15 augusti 2017, som sitt eget.     
 
____  
Beslutet skickas till 
Finansdepartementet  
 
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-09-06 
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KS § 193 Dnr 2017/00255 167 

Yttrande över Departementspromemorian 2017:7 Kommu-
nikation för vår gemensamma säkerhet  

Sammanfattning 
Trollhättans Stad har tidigare fått Departementspromemorian 2017:7 
”Kommunikation för vår gemensamma säkerhet”, på remiss från Justitie-
departementet. Staden lämnade då en del synpunkter på förslaget. Reger-
ingskansliet beslutade i mars 2017 om ett tilläggsuppdrag. Uppdraget syf-
tar till att fördjupa vissa av slutrapportens frågeställningar kring huvud-
mannaskap för kommunikationslösningen och möjligheterna att säkra 
samutnyttjande av statlig bredbandsinfrastruktur.  
 
Tilläggsuppdraget omfattar att analysera och föreslå vilken aktör som ska 
ansvara för att bygga och förvalta utvecklad och säker kommunikations-
lösning. I uppdraget ingår också att tydliggöra hur befintlig statlig infra-
struktur kan utgöra en del av lösningen och vilka för- och nackdelar ansva-
righet genom olika aktörer, som ett statligt bolag jämfört med en myndig-
het, kan innebära. Utredningen föreslår att Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap, MSB, det statliga bolaget Teracom och Trafikverket inom 
ramen för olika roller tilldelas uppdraget att kravställa, ha tillsyn över, eta-
blera, driva och förvalta kommunikationslösningen.  
 
Ett förslag till yttrande har tagits fram där Trollhättan Stad i stort delar ut-
redningens förslag på vilka aktörer som föreslås ansvara för att bygga och 
förvalta en utvecklad kommunikationslösning och har inga ytterligare syn-
punkter.   
Beslutsunderlag 
Tilläggsuppdraget: Kommunikation för vår gemensamma säkerhet – an-
svarsfrågor och samordning.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 17 augusti 2017.  
Yttrande till Justitiedepartementet, daterat den 17 augusti 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslås antar till 
Justitiedepartementet daterat  den 17 augusti 2017 som sitt eget.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrande till Justitiedepartementet daterat  den 17 
augusti 2017 som sitt eget.     



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-09-06 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

Forts ks § 193 
____  
Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-09-06 
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KS § 194 Dnr 2017/00533 003 

Yttrande över betänkande EU:s dataskyddsförordning och 
utbildningsväsendet (SOU 207:49)  

Sammanfattning 
Trollhättans Stad har fått betänkandet EU:s dataskyddsförordning och 
utbildningsväsendet (SOU 2017:49), för yttrande. Den 27 april 2016 
antogs Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om 
skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävandet av allmän dataskyddsförordning. På regeringens uppdrag 
har från och med 25 februari 2016 den s.k. Dataskyddsutredningen (Ju 
2016:204) initierats. EU:s Dataskyddsförordning (dataskyddslagen) 
kommer att gälla som lag i Sverige från och med den 25 maj 2018 och 
ersätta (1998:204, personuppgiftslagen (PUL).  
Dataskyddsutredningens syfte är att analysera om det behövs 
kompletterande bestämmelser som ger ett generellt stöd för myndigheters 
och andra organs behandling av personuppgifter. Dessutom är syftet att 
överväga vilka kompletterande bestämmelser om undantag från förbudet 
att behandla känsliga personuppgifter som bör finnas i den generella 
regleringen och vad som anses vara möjligt utifrån behandling av 
personuppgifter inom utbildningsområdet.    
Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande till 
Utbildningsdepartementet. Utbildningsnämnden har behandlat ärendet 
den 29 augusti 2017.   
Beslutsunderlag 
Betänkande EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 
2017:49).  
Skrivelse från utbildningsförvaltningen från den 15 augusti 2017. 
Yttrande till Utbildningsdepartementet, daterat den 15 augusti 2017. 
Utbildningsnämndens beslut den 29 augusti 2017, §  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 30 augusti 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att yttrande, daterat den 
15 augusti 2017, som sitt svar till Utbildningsdepartementet.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.      
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta yttrande, daterat den 15 augusti 2017, 
som sitt svar till Utbildningsdepartementet.     



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-09-06 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

Forts ks § 194 
____  
Beslutet skickas till 
Utbildningsdepartementet  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-09-06 
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KS § 195 Dnr 2017/00286 050 

Val av ägarrepresentant i Inera AB   

Sammanfattning 
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-06-19 § 98 är Trollhättans Stad 
delägare i Inera AB. Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla 
gemensamma tjänster och lösningar till stöd för digitalisering och 
verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner, samt bolag och 
organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över, 
inom deras verksamhetsområden och ansvar. 
Som delägare kommer kommunerna att bjudas in till kommande ägarråd 
och bolagsstämmor och behöver utse en representant för staden att delta 
vid dessa tillfällen. Deltagande kan även ske genom ombud, eller via 
Skype när den möjligheten finns.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 17 augusti 2017.   
Yrkanden 
Peter Eriksson yrkar att han själv ska utses som ersättare för Paul Åker-
lund.      
Beslutsgång 
 Ordföranden ställer proposition på Peter Erikssons yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.     
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunstyrelsens ordförande Paul 
Åkerlund till representant för Trollhättans Stad att närvara vid Inera AB:s 
ägarråd och bolagsstämmor.  
 
Som ersättare till Paul Åkerlund utses Peter Eriksson, 2 vice ordförande i 
kommunstyrelsen.     
 
____    
Beslutet skickas till 
Inera AB  
 
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-09-06 
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KS § 196 Dnr 2017/00002 102 

Avsägelser  

Sammanfattning 
Maria Nilsson (KD) avsäger sig sina uppdrag som ersättare i Thn-Vbg 
ideella turistförening och ledamot i Handikapprådet.  
Stefan Nilsson (KD) avsäger sig sina uppdrag som ombudsersättare i 
Göta Älvs vattenvårdsförbund och Norra Älvsborgs Fiskevårdsförbund.   
Kommunstyrelsens beslut 
 Avsägelserna godkänns.      
 
____ 
Beslutet skickas till 
Maria Nilsson 
Stefan Nilsson  
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