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KS § 238 Dnr 2017/00024 006 

Informationer 

Sammanfattning 
Stadsdirektören redovisar gjord översyn av miljöförvaltningens 
organisation. 
Stadsdirektören informerar om aktuellt läge när det gäller 
flyktingmottagningen. 
Ordföranden informerar om den fortsatta diskussionen om den politiska 
styrningen av Fyrbodals kommunalförbund   
 
____ 
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KS § 239 Dnr 2017/00003 002 

Anmälan av delegationsbeslut  

Sammanfattning 
Anmäles av kommunstyrelsens ordförande, stadsdirektör och 
ekonomichef, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 
fattade beslut.   
Kommunstyrelsens beslut 
Anmäls och läggs till handlingarna.     
 
____ 
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KS § 240 Dnr 2017/00004 002 

Meddelanden  

Sammanfattning 
Stadskansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden 
som inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 15 
november 2017.   
Kommunstyrelsens beslut 
Meddelas och läggs till handlingarna.     
 
____ 
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KS § 241 Dnr 2017/00023 006 

Ärenden till kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsens förslag  beslut 
Paragraferna 243-249 ska behandlas i kommunfullmäktige.     
 
____ 
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KS § 242 Dnr 2017/00016 040 

Finansrapport oktober 

Sammanfattning 
Ekonomikontoret har tagit fram en finansrapport per den 31 oktober 
2017.   
Kommunstyrelsens förslag  beslut 
Rapporten godkänns.     
 
____ 
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KS § 243 Dnr 2013/00169 050 

Överenskommelse med Trafikverket ang åtgärder kv 
Kronhjorten (COOP) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige godkände den 22 april 2013 § 57 
överenskommelse om åtgärder på E45 med anledning av detaljplan för 
kv Kronhjorten och Dovhjorten. Överenskommelsen var tidsbegränsad 
och p g a fördröjd byggstart av Konsumentföreningens COOP butik har 
ett nytt medfinansieringsavtal upprättats.   
Beslutsunderlag 
Medfinansieringsavtal - Väg E45, åtgärder i samband med utbyggnad 
av kvarteren Kronhjorten och Dovhjorten i Trollhättan, Trollhättans Stad 
mellan Trafikverket och Staden   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
godkänna förslag till Medfinansieringsavtal - Väg E45, åtgärder i 
samband med utbyggnad av kvarteren Kronhjorten och Dovhjorten i 
Trollhättan, Trollhättans Stad mellan Trafikverket och Staden   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige godkänner förslag till Medfinansieringsavtal - Väg 
E45, åtgärder i samband med utbyggnad av kvarteren Kronhjorten och 
Dovhjorten i Trollhättan, Trollhättans Stad mellan Trafikverket och 
Staden     
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KS § 244 Dnr 2013/00170 254 

Överenskommelse med Konsumentföreningen Bohuslän-
Älvsborg ang åtgärder kv Kronhjorten (COOP) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige godkände den 22 april 2103 § 58 exploateringsav-
tal, överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering avseende 
Kronhjorten 1 m.fl. mellan Trollhättans Stad och Konsumentföreningen 
Bohuslän-Älvsborg ekonomisk förening såsom exploatör.  
I detta avtal regleras bl.a. att exploatören ska bekosta och utföra 
skyddsåtgärder längs med östra sidan av Edsborgsvägen utifrån krav 
från Trafikverket. På grund av fördröjd byggstart har ett nytt avtal 
träffats mellan Staden och Trafikverket och dessa åtaganden överförs 
genom detta tillägg på Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg eko-
nomisk förening såsom exploatör.   
Beslutsunderlag 
Tillägg till exploateringsavtal, överenskommelse och ansökan om 
fastighetsreglering avseende Kronhjorten 1 m fl mellan Trollhättans 
Stad och Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg ekonomisk förening 
såsom exploatör.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
godkänna förslag till tillägg till exploateringsavtal, överenskommelse 
och ansökan om fastighetsreglering avseende Kronhjorten 1 m.fl. 
mellan Trollhättans Stad och Konsumentföreningen Bohuslän-Älvsborg 
ekonomisk förening såsom exploatör.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige godkänner förslag till tillägg till exploateringsavtal, 
överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering avseende 
Kronhjorten 1 m.fl. mellan Trollhättans Stad och Konsumentföreningen 
Bohuslän-Älvsborg ekonomisk förening såsom exploatör.     
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KS § 245 Dnr 2016/00568 003 

Förbundsordning/Konsortialavtal Kunskapsförbundet 
Väst, revidering 

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kunskapsförbundet 
Väst, Trollhättan Stad och Vänersborgs kommun genomförde PwC en 
granskning av ledning och styrning av Kunskapsförbundet Väst. Som 
en följd av denna granskning tog stads- och kommunjuristen i Trollhät-
tan och Vänersborg fram förslag till reviderat konsortialavtal och revide-
rad förbundsordning för Kunskapsförbundet Väst. De reviderade doku-
menten antogs av kommunfullmäktige i april 2017.  
 
I förslaget till konsortialavtal ströks meningen: ”Parterna är ense om att 
gemensamt fastställa en finanspolicy för förbundets verksamhet.” Avsik-
ten var att motsvarande mening skulle strykas i förbundsordningen § 6, 
så skedde emellertid inte. Ett nytt förslag till förbundsordning har därför 
tagits fram, där denna mening är borttagen.   
Beslutsunderlag 
Förbundsordning Kunskapsförbundet Väst. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 oktober 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
anta reviderad förbundsordning för Kunskapsförbundet Väst.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad förbundsordning för 
Kunskapsförbundet Väst.     
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KS § 246 Dnr 2016/00646 009 

Beslut med anledning av motion "Habiliteringsersättning 
(L) (M) (C) (KD) 

Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L), Maria Nilsson (KD), Peter Eriksson (M) 
och Sofia Lindholm (C) föreslår i motion att habiliteringsersättningen 
succesivt höjs mellan 2017-2019 till att uppnå en fördubbling, samt att 
anslaget höjs för budgetåret 2017 med 950 000 kr.  
 
Omsorgsförvaltningen har berett ärendet. Enligt förvaltningen är habili-
teringsersättning en ersättning som en person som deltar i daglig verk-
samhet kan få. Habiliteringsersättningen är inte reglerad i lag, förord-
ning eller föreskrift, men är ett sätt att stimulera den enskilde att delta i 
verksamhet. Ersättningsnivån för hel habiliteringsersättning i Trollhättan 
år 2016 var 36 kr/dag. Motsvarande nivå för halv ersättning var 25 
kr/dag. I förslag till MRP 2017–2019 antog nämnden ett förslag till 
höjning av habiliteringsersättningen. Kommunfullmäktige beslutade att i 
budget 2017 tilldela Omsorgsnämnden en utökad ram för höjning av 
ersättningen. Från och med 1 januari 2017 höjdes därför s.k. hel 
habiliteringsersättning i Trollhättans Stad från 36 till 55 kr/dag, en 
ökning med ca 52 %. Motsvarande beslut för halv ersättning beslutades 
från 25 till 38 kr/dag.  
 
I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att 350 miljoner kro-
nor ska skjutas till kommunernas arbete med att öka motivationen att 
delta i daglig verksamhet. Förvaltningen anser därför att det finns an-
ledning att invänta beslut i statsbudget innan ytterligare åtgärder vidtas 
gällande habiliteringsersättning i Trollhättan. Förvaltningen föreslår att 
motionens förslag om en fördubbling av habiliteringsersättningen fram 
till 2019 avslås och att motionen i övrigt är behandlad. Omsorgsnämn-
den har behandlat ärendet och beslutat enligt förvaltningens förslag.   
Beslutsunderlag 
Motion från Rita Paulsson Svensson (L), Maria Nilsson (KD), Peter 
Eriksson (M) och Sofia Lindholm (C). 
Skrivelse från omsorgsförvaltningen från den 12 september 2017. 
Omsorgsnämndens beslut den 25 oktober 2017, § 81 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 26 oktober 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
en fördubbling av habiliteringsersättningen fram till 2019 avslås och att 
motionen i övrigt är behandlad.   
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Forts ks § 246 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att en fördubbling av habiliteringsersätt- 
ningen fram till 2019 avslås och att motionen i övrigt anses behandlad.     
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KS § 247 Dnr 2016/00640 009 

Beslut med anledning av motion "Ledsagarservice för 
funktionsnedsatta" (L) (M)(C)(KD) 

Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L), Peter Eriksson (M), Maria Nilsson (KD) 
och  Sofia Lindholm (C) har till kommunfullmäktige inlämnat en 
motion med förslag: 
- att kommunen genomför en försöksperiod med projektet ”friare led-

sagarservice” à la modell Laholmsmodellen,   
- att det efter försöksperiodens slut görs en utvärdering ur kostnads- 

och kvalitetssynpunkt,  samt 
- att beslut därefter fattas i kommunfullmäktige om försöket ska övergå 

i permanent verksamhet.  
 
Omsorgsförvaltningen har skrivit ett yttrande i ärendet där den s.k. 
Laholmsmodellen beskrivs som att omfattningen av ledsagarservice 
anges med tydlig målsättning och inte för ett visst antal timmar. I Troll-
hättan görs en utredning av biståndsenheten när man får en ansökan 
om ledsagning. Utifrån individens behov görs en rimlighetsbedömning i 
timmar. Individen får ett beslut om antal timmar som är anpassade till 
individens behov. Om man behöver fler timmar görs en ny ansökan 
som behandlas på samma sätt. En individuell prövning kan göras om 
den enskilde behöver mer stöd än vad boendet kan erbjuda. Skillnaden 
mellan Laholm och Trollhättan är att det i Laholms beslut om ledsag-
ning inte anges hur många timmar den enskilde får vad gäller ledsag-
ning för vuxna brukare inom LSS i eget boende. Tidssättningen sker i 
stället i samband med utförandet.  
 
Omsorgsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen bi-
falls med tilläggsyrkande att en försöksperiod genomförs på 6 månader 
med projektet "friare ledsagarservice" enligt Laholmsmodellen med start 
den 1 mars 2018.   
Beslutsunderlag 
Motion från Rita Paulsson Svensson (L), Peter Eriksson (M), Maria 
Nilsson (KD) och Sofia Lindholm (C). 
Omsorgsförvaltningens skrivelse från den 15 augusti 2017. 
Omsorgsnämndens beslut den 25 oktober 2017, § 85. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 26 oktober 2017.   
Yrkanden 
Sven-Åke Möll yrkar att försöksperioden ska vara 8 månader och att en 
utvärdering ska göras under periodens sista två månader. Monica 
Hanson och Peter Eriksson instämmer. 
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Forts ks § 247 
Dan Möllengård yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att 
”beslutande i omsorgen ändrar sig på ks möten”. 
Lasse Henriksen yrkar att försöksperioden ska vara i ett år.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska återremitteras 
eller avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra 
ärendet idag.   
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 
röstar ja bifaller Sven-Åke Mölls m.fl. yrkande. Den som röstar nej 
bifaller Lasse Henriksens yrkande. 
Omröstningsresultat 
Ja-röster: Paul Åkerlund, Monica Hanson, Peter Eriksson, Bengt 
Karlsson, Hilkka Andersson, Anders Rapp, Margreth Johnsson, Sven-
Åke Möll, Fahimeh Nordborg, Esther O`Hara, Remigiusz Bielinski, 
Jennie Bergius och Sofia Lindholm. 
Nej-röster: Dan Möllengård och Lasse Henriksen. 
Kommunstyrelsen har med 13 röster mot 2 beslutat enligt Sven-Åke 
Mölls m.fl. yrkande.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige bifaller motionen på sätt att en försöksperiod 
genomförs på 8 månader, med projektet "friare ledsagarservice" enligt 
Laholmsmodellen, med start den 1 mars 2018.  En utvärdering ska 
göras under periodens sista två månader.     
Reservation 
Lasse Henriksen och Dan Möllengård reserverar sig mot beslutet var 
och en till förmån för sitt eget yrkande. 
Protokollsanteckning 
Peter Eriksson, Jennie Bergius, Remigiusz Bielinski och Sofia Lindholm 
lägger följande anteckning till protokollet: 
Moderaterna och centerpartiet önskar att man vid 
utvärderingsperiodens två sista månader särskilt beaktar ett eventuellt 
missvisande underlag, som en förhållandevis kort utvärderingsperiod 
kan innebära, till följd av "nyhetens behag" och dess kostnadsmässiga 
utveckling.    
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KS § 248 Dnr 2017/00124 009 

Beslut med anledning av motion "Inför Laholmsmodellen 
i Trollhättan" (M) 

Sammanfattning 
Sari Samuelsson (M) föreslår i motion att Trollhättans kommun inför 
samma modell som Laholms kommun gjort beträffande ledsagning. 
Omsorgsförvaltningen har skrivit ett yttrande i ärendet där den s.k. 
Laholmsmodellen beskrivs som att omfattningen av ledsagarservice 
anges med tydlig målsättning och inte för ett visst antal timmar.  
I Trollhättan görs en utredning av biståndsenheten när man får en 
ansökan om ledsagning. Utifrån individens behov görs en 
rimlighetsbedömning i timmar. Individen får ett beslut om antal timmar 
som är anpassade till individens behov. Om man behöver fler timmar 
görs en ny ansökan som behandlas på samma sätt. Detta förfarande 
gäller inte för brukare i bostad med särskild service inom LSS. Där ingår 
stöd vid enskilda aktiviteter som en del i boendet. En individuell 
prövning kan göras om den enskilde behöver mer stöd än vad boendet 
kan erbjuda. 
Skillnaden mellan Laholm och Trollhättan är att det i Laholms beslut om 
ledsagning inte anges hur många timmar den enskilde får vad gäller 
ledsagning för vuxna brukare inom LSS i eget boende. Tidssättningen 
sker i stället i samband med utförandet.  
Omsorgsnämnden har parallellt med denna motion behandlat en motion 
om att införa en försöksperiod med att tillämpa biståndsbeslut enligt den 
s.k. Laholmsmodellen och har beslutat att bifalla denna. Nämnden vill 
dock inte fatta ett definitivt beslut att införa denna modell och föreslår 
därför att denna motion avslås.   
Beslutsunderlag 
Motion från Sari Samuelsson (M)   
Skriv från kommunstyrelsens förvaltning från den 21 september 2017.    
Omsorgsnämndens skrivelse från den  september 2017. 
Omsorgsnämndens beslut den 25 oktober 2017, § 84 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 26 oktober 2017.   
Yrkanden 
Monica Hanson yrkar att motionen avslås.    
Peter Eriksson yrkar att motionen ska anses behandlad.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Monica Hansons, dels Peter 
Erikssons yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Monica 
Hansons yrkande.   
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Forts ks § 248 
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.     
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KS § 249 Dnr 2017/00480 009 

Beslut med anledning av motion "Låt restaurangerna i 
Trollhättan ha längre öppettider för minskat våld" (-) 

Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) har inlämnat en motion med förslag om att låta 
restaurangerna i Trollhättan få ha längre öppettider för minskat våld. 
Dan Möllengård föreslår att man tillåter längre öppettider på försök, för 
att sedan utvärdera resultatet. 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har berett ärendet. I 
Trollhättan är Arbetsmarknads- och socialnämnden ansvarig 
beslutsfattande nämnd i frågor rörande serveringstillstånd. Trollhättans 
har i sina kommunala riktlinjer för alkoholservering (antagna av 
Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn § 18) gjort 
bedömningen att alkoholservering ska medges som längst till kl. 02.00. 
Vidare anges i riktlinjerna att polismyndighetens yttrande ska tillmätas 
stor betydelse i frågor om serveringstid. 
Polismyndigheten anger i ett tidigare yttrande (2015-11-09) att de i sin 
analys kommit fram till att en serveringstid till senast kl. 02.00 i centrala 
staden är en framgångsfaktor för minskat våld. Polismyndigheten har 
enligt förvaltningen inte ändrat sin ståndpunkt vilken därmed är 
överensstämmande med de kommunala riktlinjerna. 
Arbetsmarknads- och socialnämnden har behandlat ärendet och 
föreslår att motionen avslås.   
Beslutsunderlag 
Motion från dan Möllengård.  
Skrivelse från arbetsmarknads- och socialförvaltningen från den 7 
september 2017. 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut den 25 september 2017, 
§ 195. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 25 oktober 2017.   
Yrkanden 
Dan Möllengård yrkar bifall till motionen. 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
motionen avslås.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Dan Möllengårds, dels sitt eget 
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller hans eget yrkande.   
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Forts ks § 249 
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.     
Reservation 
Dan Möllengård reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande.   
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KS § 250 Dnr 2017/00780 041 

Folkhälsorådets budget 2018 

Sammanfattning 
Folkhälsorådets utvecklingsarbete finansieras av Trollhättans Stad och 
Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet med ett gemensamt 
folkhälsoavtal. Hälso- och sjukvårdsnämnden bidrar för perioden 2016-
2019 med 2,4 Mkr per år, för gemensamma folkhälsoinsatser i Trollhät-
tan. Projektansökningar har inkommit som sammantaget uppgår till 
drygt 4,3 Mkr, samtliga ansökningar har föredragits i Folkhälsorådet och 
ur dessa har politikerna i rådet gjort prioriteringar och beslutat om för-
slag till budget för år 2018. 
 
Folkhälsorådet har för år 2018 beslutat att prioritera utvecklingsinsatser 
utifrån Trygga och goda uppväxtvillkor, Ett gott vuxenliv och Åldrande 
med livskvalitet. Prioritering har valts med hänsyn tagen till: 
 
Trollhättans Stads Mål- och Resursplan,   
Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestads Mål och inriktning,   
Avtal mellan Trollhättans Stad och Hälso- och sjukvårdsnämnden i Tre-
stad avseende gemensamma folkhälsoinsatser 2016-2019,  
Trollhättans stads Strategi för social hållbarhet,   
Rapporten För ett jämlikt Trollhättan – Utmaningar och möjliga vägar 
framåt.   
Beslutsunderlag 
Ansökningar om medel från Folkhälsorådet 2018. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 25 oktober 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen fastställer den av 
Folkhälsorådet föreslagna budgeten för år 2018.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fastställer den av Folkhälsorådet föreslagna 
budgeten för år 2018.     
____  
Beslutet skickas till 
Folkhälsosamordnaren 
Ekonomikontoret 
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KS § 251 Dnr 2017/00804 045 

Anslag för att genomföra utredning avseende exploate-
ringsform för Knorren - Hjulkvarnelund 

Sammanfattning 
Den fördjupade översiktsplanen för Knorren och Hjulkvarnelund är nu 
antagen och nu går detaljplanearbetet vidare samtidigt som 
exploateringen drivs vidare. Med anledning av att marken kring de 
gamla industribyggnaderna vid Stridsbergområdet ägs av Kraftstaden 
och Knorrenområdet av Trollhättans Stad behöver en utredning göras 
om i vilken form exploateringen ska drivas.   
Utredningen ska påvisa vilket alternativ som är mest fördelaktigt, att 
bilda ett exploateringsbolag eller att exploateringen drivs i 
förvaltningsform. Utredningen ska belysa skillnader mellan de två 
alternativen avseende skattefrågor, moms, inkomstskatt och 
lagfartskostnader m.m. Även organisatoriska för- och nackdelar bör 
framgå av utredningen samt hur Trollhättans Stads totala ekonomi 
påverkas under projektets genomförande. Den totala kostnaden för 
utredningen bedöms uppgå till ca 300 000 kr.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 2 november 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anslå 300 000 kr 
inom Tillväxt och Utvecklings anslag för särskilda åtgärder från 2018 
års budget för att genomföra utredningen avseende exploateringsform.   
Finansiering sker genom ombudgetering av 300 000 kronor ur 
kommunstyrelsens anslag under oförutsett/särskilda åtgärder till 2018.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 300 000 kr inom Tillväxt och 
Utvecklings anslag för särskilda åtgärder från 2018 års budget för att 
genomföra utredningen avseende exploateringsform.   
Finansiering sker genom ombudgetering av 300 000 kronor ur 
kommunstyrelsens anslag under oförutsett/särskilda åtgärder till år 
2018.     
____ 
Beslutet skickas till 
Tillväxt och utveckling 
Ekonomikontoret     
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KS § 252 Dnr 2017/00778 251 

Exploatering Knorren-Hjulkvarnelund, medel för utred-
ningar 

Sammanfattning 
Den fördjupade översiktsplanen för Knorren och Hjulkvarnelund antogs 
den 18 september 2017 och har nu vunnit laga kraft. Arbetet med att 
planlägga och planera för exploateringen av den nya stadsdelen har 
påbörjats. Området, framför allt på västra sidan, är komplex med 
många frågor som ska behandlas och utredas. I samband med att 
detaljplanearbetet är på väg att startas är det behövs ett antal 
utredningar genomföras. Redan idag pågår två utredningar, en 
arkeologisk utredning steg 1 och en grundlig kulturhistorisk av området 
kulturhistoriska värden.  
Utredningar som är aktuella i samband med detaljplanearbetet är: 
 
Dagvattenutredning ca 400 000 kr 
Kompletterande geoteknisk utredning avseende skredrisker, 
fyllnadsmassor och ytlaster i verksamhetsområdet Stridsberg och  
Biörk ca 300 000 kr 
Geoteknisk utredning övriga området ca 300 000 kr 
Kompletterande utredningar gällande markföroreningar ca 500 000 kr 
Skyddsföreskrifter och skötselprogram för dammfladdermusen  
ca 100 000 kr 
Förprojektering av gator och ledningar ca 1 000 000 kr 
Oförutsett ca 400 000 kr 
 
På grund av det delade ägarskapet avseende marken är det lämpligt att 
en styrgrupp för projektet bildas. Styrgruppen föreslås vara 
kommunstyrelsens ordförande och Kraftstadens Förvaltnings 
ordförande.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 25 oktober 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att utredningar får 
genomföras i samband med detaljplanearbetet inom en utgiftsram om 3 
miljoner kronor. Utgifterna  finansieras inom budgeterad investerings-
ram 2018 -2020 för exploateringsprojektet Knorren - Hjulkvarnelund”.  
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Kommunstyrelsen beslutar att en organisation bildas enligt förslag i 
skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 25 oktober 2017.   
Forts ks § 252 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utredningar får genomföras i samband 
med detaljplanearbetet inom en utgiftsram om 3 miljoner kronor. Utgif-
terna  finansieras inom budgeterad investeringsram 2018 -2020 för 
exploateringsprojektet Knorren - Hjulkvarnelund”.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att en organisation bildas enligt förslag i 
skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 25 oktober 2017.     
 
Avstår 
Dan Möllengård avstår från att delta i beslutet. 
____  
Beslutet skickas till 

Tillväxt och utveckling 
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KS § 253 Dnr 2017/00782 045 

Tilläggsanslag avseende ersättning för insatser för vissa 
flyktingar  

Sammanfattning 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) ansvarar för att betala 
ut försörjningsstöd, så kallad glappersättning, till nyanlända i Trollhättan 
innan de får sin första etableringsersättning utbetald via 
Försäkringskassan. För personer som kommer från anläggningsboende 
(ABO) får ASF statlig ersättning om 3000 kr för barn och unga upp till 
20 år och 7 500 kr för personer mellan 20-64 år. För personer, som 
under asyltiden har bott i eget boende (EBO), får ASF 3 000 för barn 
och unga upp till 20 år, samt 4 000 kr för personer mellan 20-64. Detta 
är en engångsersättning till kommunen. Det tar olika lång tid för 
nyanlända innan de får sin första etableringsersättning vilket ibland 
betyder att de ersättningar som betalas ut till kommunen inte täcker de 
faktiska utbetalningskostnaderna.  
Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) äskade inför 2017 1 mkr 
för nettokostnader för försörjningsstöd. Utifrån ASN augustirapport 
äskar man ytterligare 850 tkr. 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ansvarar även för instegsjobb 
för nyanlända som är inskrivna i Arbetsförmedlingens 
etableringsprogram. Vid instegsjobb ersätts arbetsgivaren med 80 % av 
bruttolön, sjuklön, semesterlön och arbetsgivaravgifter. Detta gäller för 
tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning på hel- eller deltid.  
ASN äskade inför 2017 om 3,5 mkr för kostnader för instegsjobb. ASN 
äskar utifrån augustirapporten ytterligare 500 tkr.  
Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att båda dessa kostnader är 
rörliga. Merparten av nyanlända som kommer till Trollhättan kommer 
från EBO vilket innebär att Enheten för nyanlända får den lägre 
ersättningen. Detta medför en högre nettokostnad än beräknat, vilket 
ASN inte kan påverka. Kostnaderna för instegsjobb är däremot 
påverkansbara med större möjlighet till uppföljning och planering enligt 
lagd budget.  
Vid varje årsskifte avsätts statsbidrag som inte använts under året till 
fond som kan täcka upp eventuella framtida behov. Prognosen för 2017 
vid årets slut är att det kommer finnas medel kvar som kan avsättas till 
fond. Den faktiska summan är beroende av hur många som fortsatt 
kommer till Trollhättan fram till den 31 december 2017. För att täcka 
ASN:s merkostnader 2017 för den s.k. glappersättningen blir effekten 
att den summa som vid årets slut kan avsättas till fond minskar.   
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Forts ks § 253 
Beslutsunderlag 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut den 29 maj 2017, § 100. 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut den 25 september 2017, 
§ 199. 
Protokoll från Utskottet för social hållbarhet den 25 oktober 2017. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 30 oktober 2017.   
Yrkanden 
Monica Hanson yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bevilja 
tilläggsanslag till Arbetsmarknads- och socialnämnden om 850 tkr för 
att täcka nettokostnader för försörjningsstöd. Medlen anvisas ur de 
statsbidrag som inkommit/inkommer under 2017 till Trollhättan för 
mottagande av nyanlända. samt att kommunstyrelsen beslutar att avslå 
Arbetsmarknads- och socialnämndens äskade om ytterligare 500 tkr för 
instegsjobb.     
Peter Eriksson yrkar att kommunstyrelsen beviljar även 500 tkr för 
instegsjobb.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Monica Hansons yrkande, dels 
Peter Erikssons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica 
Hansons yrkande.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja tilläggsanslag till Arbetsmarknads- 
och socialnämnden om 850 tkr för att täcka nettokostnader för 
försörjningsstöd. Medlen anvisas ur de statsbidrag som 
inkommit/inkommer under 2017 till Trollhättan för mottagande av 
nyanlända.   
Kommunstyrelsen beslutar att avslå Arbetsmarknads- och 
socialnämndens äskade om ytterligare 500 tkr för instegsjobb.     
Reservation 
Peter Eriksson, Jennie Bergius, Remigiusz Bielinski, Sofia Lindholm 
och Lasse Henriksen reserverar sig mot beslutet till förmån för Peter 
Erikssons yrkande.   
____  
Beslutet skickas till 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 
Ekonomikontoret  
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KS § 254 Dnr 2017/00779 304 

Energiplan, beslut om remiss 

Sammanfattning 
Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska alla 
kommuner ha en gällande plan för tillförsel, distribution och användning 
av energi. Kontoret för tillväxt och utveckling har upprättat ett förslag, 
Energiplan 2017, som ska ersätta Energiplan 2012. Den syftar till att 
visa och beskriva energianvändningen i kommunen samt en 
avstämning mot energimål som antogs av kommunfullmäktige 2010. 
Energiplan 2017 innehåller en bakgrundsdel med information om 
energiläget i kommun följt av en handlingsplan med tre fokusområden, 
Solenergi, Fossiloberoende fordonsflotta och Införande av sektorsvisa 
handlingsplaner.  
Remissinstanserna ombeds att utöver att lämna synpunkter på planen, 
även anmäla intresse i en eller flera av totalt sju sektorer listade i 
handlingsplanen under fokusområdet, Införande av sektorsvisa 
handlingsplaner. År 2018 inleder intressenterna i varje sektor ett arbete 
med att ta fram sektorsspecifika målsättningar som ska stärka 
energieffektiviseringen i alla kommunens delar.   
Beslutsunderlag 
Energiplan 2017. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 oktober 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att förslag till 
Energiplan 2017 remitteras till stadens nämnder och bolag under tiden 
från 20 nov 21017 till 31 jan 2018.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förslag till Energiplan 2017 remitteras till 
stadens nämnder och bolag under tiden från 20 nov 21017 till 31 jan 
2018.     
____ 
Beslutet skickas till 
Energisamordnaren  
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KS § 255 Dnr 2017/00764 003 

Uppdrag att ta fram Strategi för ekologisk hållbarhet 

Sammanfattning 
Under senare år har behovet av ett samlat miljöstrategiskt dokument 
inom Trollhättans stad blivit allt tydligare. MRP 2016-2019, anger ”Vi vill 
värna om miljön både i vår egen stad men också globalt samt Många av 
miljöfrågorna är globala, men de har också en påverkan på lokal nivå. 
Kommunen har en viktig strategisk roll i arbetet med att nå de inter-
nationella och nationella miljömålen”.  
 
En strategi för ekologisk hållbarhet är ett styrande dokument där staden 
visar sin ambition inom miljöområdet och beskriver vad Trollhättan på 
längre sikt vill uppnå vad gäller ekologisk hållbarhet. Strategin kommer 
till stor del att bygga på det internationella dokumentet Agenda 2030, 
nationella, regionala och lokala miljömål samt stadens miljöpolicy och 
antagna dokument. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för 
strategin för ekologisk hållbarhet vilken kommer att följas upp i årsredo-
visningen samt ligga till grund för budgetarbetet. 
 
Strategin för ekologisk hållbarhet föreslås sträcka sig till 2020 och där-
efter revideras varje mandatperiod. Detta för att ha samma tidsintervall 
som För ett jämlikt Trollhättan - strateg för social hållbarhet samt Läns-
styrelsens åtgärdsprogram Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland.   
Beslutsunderlag 
Agenda 2030 för hållbar utveckling 
Utmaningar för Västra Götaland – regionalt åtgärdsprogram för miljö-
målen 2017-2020 
Sveriges miljömål    
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 oktober 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ge kontoret Tillväxt 
och Utveckling i uppdrag att ta fram en strategi för ekologisk hållbarhet i 
Trollhättans kommun.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kontoret Tillväxt och Utveckling i 
uppdrag att ta fram en strategi för ekologisk hållbarhet i Trollhättans 
kommun.     
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Forts ks § 255 
____ 
Beslutet skickas till 
Tillväxt och utveckling  
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KS § 256 Dnr 2017/00049 176 

Yttrande över Nationell transportplan 2018-2029 

Sammanfattning 
Trafikverket har presenterat sitt förslag till nationell plan för transport-
systemet 2018–2029. Arbetet har skett på uppdrag av och enligt direktiv 
från regeringen och omfattar åtgärder för att underhålla och utveckla 
den statliga infrastrukturen med vägar och järnvägar samt sjöfart och 
luftfart. Planens syfte är att bidra till att de transportpolitiska målen nås, 
samt att bidra till lösningar på de utmaningar som riksdagen och rege-
ringen har pekat ut. Mer konkret innebär detta framför allt att: 
 

- återställa och utveckla järnvägens funktionalitet 
- främja säkra och funktionella vägar och höja säkerheten för oskyd-

dade trafikanter 
- främja överflyttningen av godstransporter från väg till järnväg och 

sjöfart 
- bidra till fungerande och hållbara miljöer i städerna och erbjuda en 

grundläggande 
- standard på landsbygderna 
- minska transportsektorns miljöpåverkan utifrån den nationella pla-

nens roll 
- skapa förutsättningar för att utveckla morgondagens transport-

system. 
 
Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen för 
perioden 2018–2029 är beslutad av riksdagen och uppgår till 622,5 mil-
jarder kronor. Det är en ökning med 100 miljarder kronor jämfört med 
befintlig plan. Västra Götalandsregionen (VGR) och delregionerna arbe-
tar nu fram ett gemensamt yttrande över den nationella planen. Trollhät-
tans Stad avser ändå att dessutom avge ett eget yttrande men tar i 
detta endast upp två punkter. I övrigt ställer sig Staden bakom det ytt-
rande som VGR kommer att avge. Kontoret för tillväxt och utveckling 
har i samråd med stadsbyggnads-förvaltningen upprättat förslaget till 
yttrande, daterat den 24 oktober 2017.   
Beslutsunderlag 
Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 - 
remissversion 2017-08-31.   
Trafikverkets missiv till remissinstanserna 2017-08-31med länk till 
planförslaget med underlagsrapporter, PM och andra underlag   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom 
förslaget till yttrande från kommunstyrelsens förvaltning, daterat den 24 
oktober 2017.   
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Forts ks § 256 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till yttrande 
från kommunstyrelsens förvaltning, daterat den 24 oktober 2017.     
____  
Beslutet skickas till 
Trafikverket 
Tillväxt och utveckling  
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KS § 257 Dnr 2017/00755 214 

Yttrande över detaljplan för utökning av kvarteret Lodju-
ret, samråd 

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har remitterat en detaljplan för utökning av 
KV. LODJURET, Tingvalla. Detaljplanen syftar till att pröva 
förutsättningarna för att uppföra flerbostadshus med ca 30 lägenheter 
på Dicksonplatsen. Byggnadernas placering och utformning ska ta 
hänsyn till den omgivande kulturhistoriska miljön. Planen ger 
förutsättningar till att uppföra bostadshus i 4-5 våningar. Byggnaderna 
placeras i riktning med Dicksonsgatan och Bangårdsgatan. På den 
sydvästra sidan om föreslagna byggnader, mot kv. Lodjuret, föreslås 
bostadsgård finnas där komplementbyggnader får uppföras. 
Boendeparkering kan lösas i underjordiskt garage med angöring från 
Dicksonsgatan.  
Tillkommande byggnader inom planområdet ska utformas för att uppnå 
de riktlinjer som gäller för högsta tillåtna bullernivåer och 
tillfredsställande säkerhet, i förhållande till järnvägen med farligt gods-
transporter. Under planarbetet har en bullerutredning och en 
riskutredning utförts. Ett gestaltningsprogram har tagits fram av 
Stadsbyggnadsförvaltningen med anledning av den omgivande 
kulturhistoriska miljön med bostadsbebyggelse från 1940-talet.   
Beslutsunderlag 
Detaljplan för utökning av kv Lodjuret, samråd. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 30 oktober 2017. 
Yttrande till stadsbyggnadsförvaltningen från den 30 oktober 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet 
daterat den 30 oktober 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 yttrandet daterat den 30 oktober 
2017 som sitt svar till Stadsbyggnadsförvaltningen     
____ 
Beslutet skickas till 
Stadsbyggnadsförvaltningen    
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KS § 258 Dnr 2017/00774 213 

Yttrande över Områdesbestämmelser fritidsområde 
Öresjö, samråd  

Sammanfattning 
Stadsbyggnadsförvaltningen har remitterat ett förslag till nya områdes-
bestämmelser i fritidsområde vid Öresjö. Av översiktsplanen framgår att 
områdena vid Öresjö är värdefulla för natur-, kulturmiljö- och 
friluftslivsintressen. Pågående markanvändning bör fortsätta och ny 
bebyggelse eller andra åtgärder kan tillåtas om områdets beskrivna 
natur-, kulturmiljö- och friluftsvärden bibehålls.  
 
Området kring Öresjö uppvisar ett starkt bebyggelseintresse. Många 
förfrågningar till Byggnads- och trafiknämnden berör mindre tillbyggna-
der samt önskemål om uppförande av komplementbyggnader, typ car-
port m m. De förslag till områdesbestämmelser som nu redovisas, tar 
fasta på ovanstående önskemål om utökad byggrätt för befintliga fri-
tidshus. Bestämmelserna föreslås ge möjlighet till att uppföra en 
huvudbyggnad med 100 kvm byggnadsarea samt komplementbyggna-
der med sammanlagt 25 kvm byggnadsarea inom varje fastighet.    
 
Tidigare försök från staden att utöka byggrätten i området har upphävts 
av regeringen med hänvisning till att ”bebyggelsen blir olämplig med 
hänsyn till de boendes och övrigas hälsa”, genom avsaknad av gemen-
samma VA-lösningar som minskar belastningen på grundvattnet och 
sjön. Sedan dess har den absoluta merparten löst sina avlopp genom 
gemensamhetsanläggningar eller enskilda lösningar. För de kvar-
varande fastigheterna där avloppsfrågan inte är löst kommer krav att 
ställas från Miljönämnden.   
Beslutsunderlag 
Områdesbestämmelser Öresjö. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 27 oktober 2017.              
Yttrande till stadsbyggnadsförvaltningen daterad den 27 oktober 2017   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet 
daterat den 27 oktober  som sitt svar till Stadsbyggnadsförvaltningen.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
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Forts ks § 258 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet daterat den 27 oktober  
som sitt svar till Stadsbyggnadsförvaltningen.     
____  
Beslutet skickas till 
Stadsbyggnadsförvaltningen  
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KS § 259 Dnr 2017/00486 007 

Svar på revisionsrapport/Granskning av kommunens 
säkerhetsarbete 

Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Trollhättans Stad har 
PwC genomfört en granskning av kommunens säkerhetsarbete. Den 
sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen i stort 
säkerställt att säkerhetsarbetet sker på ett ändamålsenligt sätt.  
Granskningen leder fram till en del utvecklingsmöjligheter som kräver 
åtgärder från främst kommunstyrelsen och Omsorgsnämnden. I stort 
delar vi den samlade bedömningen från revisionsrapporten samt 
tillhörande rekommendationer men vill lämna följande synpunkter:  
Vad gäller punkten som handlar om att kommunstyrelsen vid 
framtagande av nästa Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) behöver 
säkerställa att MSB:s förordning inom området följs i så stor utsräckning 
som möjligt ska det understrykas att förordningen följts i nuvarande 
RSA till punkt och pricka. Däremot behöver kommunstyrelsen utveckla 
innehållet i vissa delar. 
Vad gäller punkten att stärka stadens samordningsförmåga och 
kommunstyrelsens roll i arbetet kring krishantering ska det poängteras 
att det finns en upparbetad myndighetssamverkan i dessa frågor i 
praktiken som finns i olika konstellationer och olika nivåer. Vi delar dock 
bedömningen att kommunstyrelsen formellt bör återuppta arbetet med 
krishanteringsrådet.   
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport från PwC ”Säkerhetsarbetet i Trollhättans Stad”  
Revisorernas skrivelse/granskning av kommunens säkerhetsarbete   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslås anta yttrande till 
revisorerna daterat den 25 oktober 2017, som sitt eget.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens  beslut 
Kommunstyrelsen föreslås anta yttrande till revisorerna daterat den 25 
oktober 2017, som sitt eget.     
____ 
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen    
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KS § 260 Dnr 2017/00001 102 

Val av revisorer i stiftelser 

Sammanfattning 
En revisor för nedanstående stiftelser behöver utses och anmälas till 
Länsstyrelsen. 
 
Stiftelserna som avses är: 
 
Prims Stiftelse för handikappade barn, org.nr 863000 – 3989 
Birger Johansson o Berta Fredrikssons stiftelse, org nr 863000 – 4029 
Nydqvistska stiftelsen, org.nr 863000 - 6206 
Nydqvistska stiftelsen för idrottens främjande, org nr 863000 - 3245 
Förslaget är att till revisor för ovanstående stiftelser utse auktoriserade 
revisor Gunnar Hjalmarsson, Ponnygatan 1, 462 21 Vänersborg.   
Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut den 23 oktober 2017 avseende val av revisorer i 
stiftelser.        
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 26 oktober 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att utse auktoriserade 
revisor Gunnar Hjalmarsson, PWC, till revisor för Prims Stiftelse för 
handikappade barn, Birger Johansson o Berta Fredrikssons stiftelse, 
Nydqvistska stiftelsen och Nydqvistska stiftelsen för idrottens 
främjande.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse auktoriserade revisor Gunnar 
Hjalmarsson, PWC, till revisor för Prims Stiftelse för handikappade 
barn, Birger Johansson o Berta Fredrikssons stiftelse, Nydqvistska 
stiftelsen och Nydqvistska stiftelsen för idrottens främjande.     
 
____  
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
Ekonomikontoret 
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KS § 261 Dnr 2017/00802 045 

Ansökan om stöd till fortsatt finansiering av DoubleCup 

Sammanfattning 
DoubleCup startade i januari 2015 efter ett initiativ från Trollhättans 
Stads näringslivsråd. Insatsen innebär att en nyanländ person matchas 
med en representant från arbetslivet (en så kallad framtidsguide) och 
blir inbjuden till ett möte på en arbetsplats. Det kan vara arbetsplatser 
både i det privata som det offentliga arbetslivet. Framtidsguiden 
anmäler själv sitt intresse och blir matchad med en nyanländ som 
antingen anmält intresse själv eller via Arbetsförmedlingen. Syftet med 
insatsen är att den nyanlända ska få ökad kunskap om den svenska 
arbetsmarknaden och samhället, samt att möjliggöra för både 
arbetsgivare som nyanlända att skapa nya kontakter. Målet är att skapa 
minst 100 matchade möten årligen. Utöver detta ordnas branschträffar 
där representanter från olika branscher har möjlighet att träffa 
nyanlända som är intresserade av eller har erfarenhet av branschen.  
Insatsen har tidigare finansierats genom näringslivsenhetens ordinarie 
budget samt via projektmedel från Tillväxtverket och Västra 
Götalandsregionen. Double Cup samverkar med Trollhättans Stads 
näringslivsråd, Arbetsförmedlingen och den ideella föreningen Support 
Group Network som finns på Restad Gård.  
DoubleCup söker stöd för finansiering av verksamheten från 2017-10-
01 fram till 2018-12-31 om 724 500. Detta ska täcka kostnader för en 
projektledare anställd på 100 % samt en assistenttjänst på 25 %. 
300 000 kommer att finansieras via en restpott från ett anslag för 
Urbana utvecklingsarbetet. Då återstår en summa om 424 500.  
I förordning 2010:1122 §10 står att schablonersättning som utbetalas till 
kommuner för mottagande av nyanlända avses bekosta bland annat 
insatser för att underlätta etablering i samhället. De pengar som finns 
kvar vid årets slut avsätts till fond för framtida bruk. Om återstående 
finansiering av DoubleCup ska anvisas från dessa pengar innebär det 
att den summa som kan avsättas till fonden minskas med 424 500 kr.   
Beslutsunderlag 
Ansökan om stöd till fortsatt finansiering av DoubleCup.   
Yrkanden 
Peter Eriksson yrkar att ärendet återremitteras för en redovisning av 
projektets resultat. 
Monica Hanson yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bevilja 
finansiering för DoubleCup om 724 500 kr Medlen anvisas ur anslaget 
för Urbana Utvecklingsarbetet med 300 000 och 424 500 ur statsbidrag 
för mottagande av nyanlända för 2017.   
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Forts ks § 261 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller 
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja finansiering för DoubleCup om 
724 500 kr. 
 
Medel anvisas ur anslaget för Urbana Utvecklingsarbetet med 300 000 
och 424 500 ur statsbidrag för mottagande av nyanlända för 2017.     
Reservation 
Peter Eriksson, Jennie Bergius, Remigiusz Bielinski, Bedros Cicek och 
Lasse Henriksen reserverar sig mot beslutet till förmån för Peter 
Erikssons yrkande.   
 
____  
Beslutet skickas till 
Näringslivsenheten  
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