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KS § 262 Dnr 2017/00024 006 

Informationer 

Sammanfattning 
Upphandlingschef Stefan Griwall informerar om upphandlingsverksam- 
heten i kommunen. Projektledare Angelica Åberg informerar om hur 
upphandlingsavdelningen arbetar med sociala krav i upphandlingar. 
 
Per Johansson, personalchef, informerar om viktiga personalpolitiska 
händelser under året samt om arbetet med arbetsgivarvarumärket, bl.a. 
har man arbetat fram en s.k. karriärsida på stadens hemsida. 
  
Flyktingmottagning - skriftlig rapport lämnas. 
 
Fyrbodals kommunalförbund - Ordföranden informerar om att organisation 
för den politiska styrningen av förbundet är fastställd.   
 
____ 
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KS § 263 Dnr 2017/00003 002 

Anmälan av delegationsbeslut  

Sammanfattning 
Anmäles av kommunstyrelsens ordförande, stadsjurist och ekonomichef, 
med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning fattade beslut.   
Kommunstyrelsens förslag  beslut 
Anmäls och läggs till handlingarna.     
 
____ 
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KS § 264 Dnr 2017/00004 002 

Meddelanden  

Sammanfattning 
Stadskansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som 
inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 
december 2017.   
Kommunstyrelsens förslag  beslut 
Meddelas och läggs till handlingarna.    
 
____  
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KS § 265 Dnr 2017/00016 040 

Finansrapport november 

Sammanfattning 
Ekonomikontoret har tagit fram en finansrapport per den 30 november 
2017.   
Kommunstyrelsens  beslut 
Rapporten godkänns.     
 
____ 
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KS § 266 Dnr 2017/00023 006 

Ärenden till kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsens förslag  beslut 
Paragraferna 267-275 ska behandlas i kommunfullmäktige.     
 
____ 
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KS § 267 Dnr 2017/00302 041 

Justering av budget 2018 / Mål och resursplan 2016-2019  
(MRP 2016-2019) 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade om MRP/Budget 2018 den 6 november 
2017. Det finns en felaktighet i underlaget som behöver rättas. Över- 
förmyndarnämnden har för år 2018 fått ett budgetanslag på 2 478 tkr. Det 
rätta beloppet ska vara 1 908 tkr, d.v.s. 570 tkr lägre. Detta budgetanslag 
på 570 tkr är hänförligt till kommunstyrelsens verksamhet.  
 
Kommunstyrelsen ska därmed tillföras budgetanslag på 570 tkr till 
verksamhet Ledning, utveckling, förvaltning och kommer då få en budget 
på 671 013 tkr i stället för 670 443 tkr.                           
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 21 november 2017.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att justera MRP/Budget 2018 med att för år 2018 
minska Överförmyndarnämndens budget med 570 tkr till 1 908 tkr och öka 
kommunstyrelsens budget, verksamhet Ledning, utveckling, förvaltning 
med 570 tkr till 671 013 tkr.         
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att justera MRP/Budget 2018 med att för år 
2018 minska Överförmyndarnämndens budget med 570 tkr till 1 908 tkr 
och öka kommunstyrelsens budget, verksamhet Ledning, utveckling, 
förvaltning med 570 tkr till 671 013 tkr.                            
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KS § 268 Dnr 2017/00826 738 

Taxa färdtjänst, komplettering 

Sammanfattning 
Omsorgsförvaltningen har gjort en översyn av de vägledande 
bestämmelserna gällande färdtjänst. I samband med detta har frågan 
uppmärksammats om färdtjänst ska beviljas i samband med utbildning. 
Idag kan kommuninvånare beviljas färdtjänst till/från arbetet efter 
individuell prövning (arbetsresa).  
 
En arbetsresa innebär en resa från folkbokföringsadress till/från 
arbetsplats inom Trollhättans Stads färdtjänstområde. Den enskilde 
betalar avgift motsvarande periodbiljett (tidigare månadskort). 
Förvaltningen föreslår att avgiften i samband med utbildningsresa 
jämställs med avgiften för arbetsresa. För utbildningsresa föreslås att den 
enskilde, efter individuell prövning, betalar avgiften motsvarande 
periodbiljett (månadskort) för kollektivtrafik mellan folkbokföringsadress 
och utbildningsplats. 
Omsorgsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att taxan ändras 
enligt förvaltningens förslag.                         
Beslutsunderlag 
Skrivelse från omsorgsförvaltningen från den 8 november 2017. 
Omsorgsnämndens beslut den 22 november 2017, § 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 november 2017.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
färdtjänsttaxan ändras på så sätt att den enskilde vid utbildningsresor 
betalar, efter individuell prövning, en avgift motsvarande en periodbiljett 
(tidigare månadskort) för kollektivtrafik mellan folkbokföringsadress och 
utbildningsplats.      
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att färdtjänsttaxan ändras på så sätt att den 
enskilde vid utbildningsresor betalar, efter individuell prövning, en avgift 
motsvarande en periodbiljett (tidigare månadskort) för kollektivtrafik mellan 
folkbokföringsadress och utbildningsplats.                              
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KS § 269 Dnr 2017/00654 253 

Överlåtelser av fastigheter till AB Eidar 

Sammanfattning 
Trollhättans kommun är ägare till ett antal fastigheter som nyttjas av 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) för tillfälligt boende för 
sina klienter. Förvaltning av fastigheterna ligger på Kommunstyrelsens 
förvaltning (KSF) och ASF.  
En förstudie har genomförts avseende ägarskap och förvaltning av 
Hedeäng (del av fastigheten Hedeäng 1), Getingevägen (del av Sylte 4:1 
och Alingsåker 4:8) samt Oscarsberg (Hervor 1). I genomförd förstudie 
förordas att fastigheterna bör överföras till AB Eidar, Trollhättans 
bostadsbolag, och att ASF därefter förhyr dem. AB Eidar äger och förvaltar 
merparten av de boenden som Trollhättans kommun nyttjar och anses 
vara mer lämplig att långsiktigt förvalta även dessa fastigheter. Under 
förutsättning att styrelsen för AB Eidar ställer sig positiva föreslås att 
fastigheterna överförs. 
Värdering av fastigheterna på Hedeäng och Getingevägen har baserats 
på det markpris som fullmäktige antagit samt bokfört värde för 
byggnaderna på fastigheterna. Fastigheten avseende Oscarsberg har 
beräknats efter marknadspris. 
Den totala köpeskillingen för objekten uppgår till 2 786 tkr fördelat enligt 
följande:  Hedeäng      1 134 tkr 
  Oscarsberg     1 552 tkr 
  Getingevägen    100 tkr 
Till följd av överlåtelsen kommer hyran för ASF att höjas. Visst anslag 
gavs i innevarande budget 2017 för hyresökningar men det uppstår till 
följd av upprustning av byggnaderna en ökning med ytterligare 300 tkr. 
Utöver det kan det tillkomma ytterligare hyresökning beroende på om 
boendena behöver uppgraderas med hänsyn taget till ändrade 
brandskyddskrav, vilket behöver utredas.      
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förvaltning, 2017-11-23                    
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige, 
under förutsättning att AB Eidars styrelse ställer sig positiva, sälja del av 
Hedeäng 1 (Hedeäng), del av Sylte 4:1 och Alingsåker (Getingevägen) 
samt Hervor 1 (Oscarsberg) till AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag, till en 
köpeskilling omfattande 2 786 tkr. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att de ökade hyrorna som 
upprustning av fastigheterna betingar för Arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen får beaktas i kommande arbete med budget/MRP.     
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Forts ks § 269 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att, under förutsättning att AB Eidars styrelse 
ställer sig positiva, sälja del av Hedeäng 1 (Hedeäng), del av Sylte 4:1 och 
Alingsåker (Getingevägen) samt Hervor 1 (Oscarsberg) till AB Eidar, 
Trollhättans bostadsbolag, till en köpeskilling omfattande 2 786 tkr. 
Kommunfullmäktige beslutar att de ökade hyrorna som upprustning av 
fastigheterna betingar för Arbetsmarknads- och socialförvaltningen får 
beaktas i kommande arbete med budget/MRP.                 
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KS § 270 Dnr 2016/00400 045 

Renovering av inomhusbassäng Älvhögsborg - igångsätt-
ning, borgensbeslut och ökat driftbidrag 

Sammanfattning 
Under en längre tid har det konstaterats att KB Älvhögsborgs inomhus 
bad/simhall har ett omfattande behov av renovering och utveckling. KB 
Älvhögsborg har konstaterat att det löpande underhållet som sker idag inte 
är hållbart på sikt. Ett mer omfattande grepp kring bad/simhallsdelen och 
dess framtid behöver tas. 
 
KB Älvhögsborgs styrelse beslutade den 16 november 2017, att:  
 

- Påbörja om- och tillbyggnaden av simhallen under förutsättning att 
finansieringen av byggnationen på 155 000 000 kronor löser sig under 
december månad. 

- Begära startbesked från Trollhättans Stad avseende om- och 
tillbyggnad av bad/simhall till ett belopp om 155 000 000 kronor med en 
garanti om 9 000 000 kronor i ökad uppdragsersättning. 

- Begära säkerställande av Trollhättans Stad avseende krediter på 
155 000 000 genom kommunal borgen, om finansiär så kräver. 

- Göra ett tillägg i entreprenadavtalet med Peab om en förlängning av 
uppsägningsklausulen till den 31 december 2017. 

 
Kommunfullmäktige i Trollhättans Stad har den 6 november 2017, antagit 
MRP/Budget 2018 – 2020. I kommunstyrelsens budgetram finns budgete-
rat utökad uppdragsersättning till KB Älvhögsborg för renovering av sim-
hallen med 1,0 mkr 2018, 7,0 mkr 2019 och 9,0 mkr 2020.                          
Beslutsunderlag 
Protokoll extra styrelsemöte KB Älvhögsborg 2017-11-16 
PM Om- och tillbyggnad av Arena Älvhögsborg.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 20 november 2017.                         
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
beslutar bevilja KB Älvhögsborg renovering av simhallen inom en 
budgetram om 155 000 000 kronor. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om en garanti om  
9 000 000 i utökad uppdragsersättning för renovering av simhallen enligt 
beslutad MRP/Budget 2018. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, såsom för egen 
skuld, ingå borgen för KB Älvhögsborgs låneförpliktelse till ett belopp om 
155 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala  
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Forts ks § 270 
 
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevets respektive ursprungliga 
lånebelopp.       
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar bevilja KB Älvhögsborg renovering av 
simhallen inom en budgetram om 155 000 000 kronor. 
Kommunfullmäktige beslutar om en garanti om 9 000 000 i utökad 
uppdragsersättning för renovering av simhallen enligt beslutad MRP/ 
Budget 2018. 
Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, ingå borgen för KB 
Älvhögsborgs låneförpliktelse till ett belopp om 155 000 000 kronor, jämte 
därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet skall beräknas 
på skuldebrevets respektive ursprungliga lånebelopp.                             
Protokollsanteckning 
Moderaterna och Centern med stöd av Kristdemokraterna yrkar bifall på 
kommunstyrelsens förslag med Protokollsanteckning om att särskild 
ansträngning ska göras för att hitta en alternativ finansieringsmodell, än 
den som kräver kommunal borgen.    
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KS § 271 Dnr 2017/00836 775 

LSS-boende, kv Gulsparven, projektering, upphandling och 
byggnation 

Sammanfattning 
Efterfrågan på bostäder inom LSS-boende är omfattande. Trots att ett nytt 
boende på Slättbergsvägen 200 precis tagits i bruk är behoven fortsatt 
stora. I nuläget, oktober 2017, har 18 personer beslut om en sådan 
bostad, som inte kunnat verkställas. Om inte bostäder kan erbjudas 
medför det sanktionsavgifter. Omsorgsnämnden har gett förvaltningen i 
uppdrag att genomföra förstudier för nya LSS- boenden.  
Tillgången till lediga tomter i lämpliga lägen är begränsade. Förvaltningen 
har därför i samarbete med AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag, under-
sökt möjligheten att inrymma 10 lägenheter i den pågående byggnationen 
i kvarteret Mars. Den lösningen visade sig inte möjlig på grund av ändrade 
brandskyddskrav avseende utrymningsvägar. I stället har projektet i hast 
lyfts över till det pågående projektet för nya bostäder i kvarteret 
Gulsparven. En förstudie och förenklad lokalplanering med en principskiss 
har därmed arbetats fram för ett LSS-boende i kvarteret Gulsparven. En 
preliminär tidplan visar att inflyttning kan bli möjlig i oktober 2019. 
Ambitionen är att ianspråkta två kompletta entrévåningar i två likadana 
byggnader, totalt 10 lägenheter, 1 baslägenhet inklusive personalut-
rymmen samt 1 lägenhet till Daglig verksamhet. AB Eidar bedömer 
hyreskostnaden före anpassningar till ca 885 tkr/år för LSS- boendet och 
128 tkr/år för Daglig verksamhet. Till det kommer kostnader för bland 
annat ökade brandskyddskrav, IT, låssystem och larm. Omsorgsförvalt-
ningen bedömer att personalkostnaderna tillsammans med övriga om-
kostnader kommer att uppgå till ca 5 275 tkr. Hyresintäkterna beräknas till 
ca 665 tkr. 
Ärendet kommer att behandlas i lokalstyrguppen den 4 december.     
Beslutsunderlag 
Skrivelse från omsorgsnämndens förvaltning från den 20 november 2017. 
Omsorgsnämndens beslut den 22 november 2017, § 99. 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 24 november 
2017.                         
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar godkänna förstudien och 
den förenklade lokalplaneringen och föreslår kommunfullmäktige att 
besluta att projektering och upphandling ska genomföras.                   
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Forts ks § 271 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förstudien och den förenklade 
lokalplaneringen och föreslår kommunfullmäktige att besluta att 
projektering, upphandling och byggnation ska genomföras.                              
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KS § 272 Dnr 2017/00284 009 

Beslut med anledning av motion "Ett proaktivt och transpa-
rent arbete för ökad nybyggnation av bostäder" (M) 

Sammanfattning 
Jenny Bergius (M) har inlämnat en motion om ”Ett proaktivt och transpa-
rent arbete för ökad produktion av bostäder”. Bergius beskriver den gene-
rella bostadsbristen i Sverige och i Trollhättan och att Trollhättan behöver 
maximera antalet byggnadsprojekt för att uppnå visionen om 70 000 invå-
nare år 2030. Bergius pekar på att genom framsynt planarbete och en 
effektiv bygglovshantering möjliggörs nybyggnadsprojekt. Vidare nämner 
hon förslag på proaktivitet i informationen om möjliga marköverlåtelser etc. 
 
I motionen yrkas att berörda förvaltningar ges uppdraget till kommun-
styrelsen; 
 

- Att redogöra för vilka rutiner och arbetssätt som idag finns för att möjlig-
göra maximalt antal marköverlåtelseavtal och synliggöra byggrätter för 
potentiella exploatörer, byggherrar och andra intressenter i kommunen.  

- Att redogöra för vilka konkreta åtgärder som ytterligare kan förbättra 
eller förenkla arbete och processer för att delge exploatörer, byggherrar 
och andra intressenter information om tillgängliga byggrätter inom 
kommunen. 

- Att redogöra för vilka förutsättningar och resurser man på förvaltningen 
behöver för att realisera de konkreta förslag på åtgärder man föreslår 
enligt ovan redogörelse. 

 
Stadsbyggnadsförvaltningen och Kontoret för tillväxt och utveckling före-
slår att motionen avslås.   
 
Byggnads- och trafiknämnden har behandlat ärendet och beslutat att bi-
falla att-satserna 1 och 2, men besvarar inte  att-sats 3 då man anser att 
frågeställningen är oklar efter sitt sammanhang.        
Beslutsunderlag 
Motion från Jennie Bergius (M). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning och 
stadsbyggnadsförvaltningen från den 20 oktober 2017. 
Byggnads- och trafiknämndens beslut den 23 november 2017, § 142.                      
Yrkanden 
Jennie Bergius yrkar att motionen bifalls. Remigiusz Bielinski, Michael 
Meijer och Sofia Lindholm instämmer. 
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Forts ks § 272 
 
Monica Hanson yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
motionens första förslag anses behandlat och att andra och tredje 
förslaget avslås.      
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Jennie Bergius m.fl. yrkande, dels 
Monica Hansons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica 
Hansons yrkande.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att motionens första förslag anses behandlat 
och att andra och tredje förslaget avslås.                              
Reservation 
Remigiusz Bielinski, Jennie Bergius, Michael Meijer och Sofia Lindholm 
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
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KS § 273 Dnr 2017/00295 009 

Beslut med anledning av motion "Miljövänlig distribuering 
av valsedlar" (-) 

Sammanfattning 
Dan Möllengård (-) har till kommunfullmäktige inkommit med en motion 
med förslag om att ”kommunen ger en datum samt en plats för partierna 
att lämna in valsedlar och övrig distribution görs av Trollhättans stad till 
valet 2018”. 
Valnämndens kansli har yttrat sig över motionen och konstaterar att Val-
nämnden har skyldighet enligt vallagen 8 kap. 2 § att tillhandahålla valsed-
lar på röstmottagningsställena så att väljarna har tillgång till valsedlar med 
enbart valbeteckning (s.k. blanka valsedlar) samt valsedlar med parti- och 
valbeteckning (s.k. partivalsedlar). I övrigt ansvarar partierna, som ställer 
upp i valet, själva för utläggning av valsedlar.   
 
Valadministrationen har bl.a. att sköta logistiken för ungefär fem röstnings-
lokaler under förtidsröstningen samt 35 vallokaler på valdagen. Det inne-
bär ett omfattande arbete med att beställa, packa, kontrollera och trans-
portera valmaterial.  Valmaterial kan även behöva kompletteras omgående 
under både förtidsröstningen och under valdagen, vilket är resurskrä-
vande.  
 
Om valadministrationen skulle misslyckas med att upprätthålla den ord-
ning och reda som krävs för att uppfylla vallagens krav, med att t.ex. till-
handahålla de lagstadgade valsedlarna, skulle konsekvenserna kunna bli 
allvarliga. Förvaltningen bedömer att det ytterligare ansvar som föreslås i 
motionen inte är förenligt med att genomföra effektiva och säkra val.  
Valnämnden har behandlat motionen och föreslår att den avslås.                           
Beslutsunderlag 
Motion från Dan Möllengård (-). 
Skrivelse från  valnämndens kansli den 8 oktober 2017. 
Valnämndens beslut den 16 oktober 2017, § 4. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 14 november 2017.                        
Yrkanden 
Dan Möllengård yrkar bifall till motionen. 
Monica Hanson yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
motionen avslås.     
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag på motionen och 
finner att kommunstyrelsen avslår motionen.   



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-12-06 

 
 

  

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

Forts ks § 273 
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.                              
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KS § 274 Dnr 2017/00510 009 

Beslut med anledning av motion "Ökad trygghet med 
kameraövervakning på Drottningtorget" (M) 

Sammanfattning 
Peter Eriksson (M) yrkar i motion att Trollhättans stad utreder möjligheten 
att använda offentlig kameraövervakning på Drottningtorget i syfte att öka 
den upplevda tryggheten på kvällar och helger. Vidare yrkar han att 
Trollhättans stad kartlägger vilka ytterligare platser i centrum som kan vara 
aktuella för kameraövervakning i syfte att öka tryggheten och minska 
antalet brott. 
I staden anmäler verksamheterna behovet av kameraövervakning till 
enheten Skydd-  och säkerhet under kommunstyrelseförvaltningen. 
Avdelningen Skydd och Säkerhet arbetar bland annat med att stötta och 
samordna kommunala verksamheter i t.ex. säkerhets- och trygghetsfrågor 
samt vara drivande och en form av kompetensbank i dessa frågor. Det är 
dock alltid Stadens verksamheter som aviserar behovet av kameraöver-
vakning. Kameraövervakning är en del av det förebyggande säkerhets- 
och trygghetsarbetet i staden. 
Kameraövervakning ska ställas i relation till personlig integritet, kostnad 
och nytta. I Staden finns platser där kameraövervakning ökar den 
upplevda tryggheten och minskar skadegörelse, stölder och våldsbrott. 
Innan beslut tas om ökad kameraövervakning generellt i staden bör en 
riskanalys göras av föreslagna platser och av vilka alternativa åtgärder 
som kan genomföras. En dialog med Polismyndigheten sker alltid innan 
ansökan om kameraövervakning.  
Verksamheterna för ständigt en dialog med enheten för Skydd och 
Säkerhet om lämpliga åtgärder när de upplever t.ex. en otrygg miljö t ex 
på Drottningtorget.    Mot bakgrund av att förvaltningen har uppdraget att 
initiera kameraövervakning där det kan anses befogat och arbetar aktivt 
med frågan anser förvaltningen att motionen får anses vara behandlad.                       
Beslutsunderlag 
Motion från Peter Eriksson (M).  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 30 oktober 2017.                                             
Yrkanden 
Remigiusz Bielinski yrkar bifall till motionen. 
Monica Hanson yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
motionen anses behandlad.     
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Forts ks § 274 
Omröstning 
Omröstning begärs. Den som röstar ja bifaller Monica Hansons yrkande. 
Den som röstar nej bifaller Jennie Bergius m.fl. yrkande. 
Omröstningsresultat 
Ja-röster: Paul Åkerlund, Monica Hanson, Bengt Karlsson, Mikael 
Sundström, Anders Rapp, Jolanta Walkow, Sven-Åke Möll, Fahimeh 
Nordborg och Jens Jönsson. 
Nej-röster: Remigiusz Bielinski, Jennie Bergius, Michael Meijer, Lasse 
Henriksen och Dan Möllengård. 
Avstår: Sofia Lindholm.  
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster, 5 nej-röster och 1 avstår. 
Kommunstyrelsen har således beslutat att bifalla Monica Hansons yrkande    
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad.                               
Reservation 
Remigiusz Bielinski, Jennie Bergius, Michael Meijer, Sofia Lindholm, 
Lasse Henriksen och Dan Möllengård reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Remigiusz Bielinskis yrkande. 
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KS § 275 Dnr 2017/00294 009 

Beslut med anledning av motion "Brottspreventivt arbete" 
(-) 

Sammanfattning 
Dan-Axel Möllengård (-) yrkar i motion att kommunen ser över möjlig- 
heterna till utökad kameraövervakning på platser där det upplevs att 
behov finns att skydda egendom och i förebyggande syfte för att förhindra 
brott som ett led i det preventiva brottsbekämpandet. 
I staden anmäler verksamheterna behovet av kameraövervakning till 
enheten Skydd-  och säkerhet under kommunstyrelseförvaltningen. 
Avdelningen Skydd och Säkerhet arbetar bland annat med att stötta och 
samordna kommunala verksamheter i t.ex. säkerhets- och trygghetsfrågor 
samt vara drivande och en form av kompetensbank i dessa frågor. Det är 
dock alltid Stadens verksamheter som aviserar behov av kameraöver-
vakning. Kameraövervakning är en del av det förebyggande säkerhets- 
och trygghetsarbetet i staden. 
Kameraövervakning ska ställas i relation till personlig integritet, kostnad 
och nytta. I Staden finns platser där kameraövervakning ökar den 
upplevda tryggheten och minskar skadegörelse, stölder och våldsbrott. 
Innan beslut tas om ökad kameraövervakning generellt i staden bör en 
riskanalys göras av föreslagna platser och vilka alternativa åtgärder som 
kan genomföras. En dialog med Polismyndigheten sker alltid innan 
ansökan om kameraövervakning.  
Verksamheterna för ständigt en dialog med enheten för Skydd och 
Säkerhet om lämpliga åtgärder när de upplever t.ex. en otrygg miljö.     
Mot bakgrund av att förvaltningen har uppdraget att initiera kamera-
övervakning där det kan anses befogat och arbetar aktivt med frågan 
anser förvaltningen att motionen får anses vara behandlad.                   
Beslutsunderlag 
Motion från Dan-Axel Möllengård.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 30 oktober 2017.                    
Yrkanden 
Dan Möllengård yrkar bifall till motionen. Jennie Bergius instämmer. 
Monica Hanson yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
motionen anses behandlad.          
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska bifallas eller anses 
behandlad och finner att motionen ska bifallas. 
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Forts ks § 275 
Omröstning 
Omröstning begärs. Den som röstar ja bifaller Monica Hansons yrkande. 
Den som röstar nej bifaller Jennie Bergius m.fl. yrkande. 
Omröstningsresultat 
Ja-röster: Paul Åkerlund, Monica Hanson, Bengt Karlsson, Mikael 
Sundström, Anders Rapp, Jolanta Walkow, Sven-Åke Möll, Fahimeh 
Nordborg och Jens Jönsson. 
Nej-röster: Remigiusz Bielinski, Jennie Bergius, Michael Meijer, Lasse 
Henriksen och Dan Möllengård. 
Avstår: Sofia Lindholm  
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster, 5 nej-röster och 1 avstår. 
Kommunstyrelsen har således beslutat att bifalla Monica Hansons 
yrkande.    
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad.                              
Reservation 
Dan Möllengård, Lasse Henriksen, Remigiusz Bielinski, Jennie Bergius, 
Michael Meijer, Lasse Henriksen och Sofia Lindholm reserverar sig mot 
beslutet till förmåns för Remigiusz Bielinskis yrkande. 
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KS § 276 Dnr 2017/00828 050 

Avtal för vårdsamverkan Fyrbodal  

Sammanfattning 
Från och med januari 2017 bildades Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG) som gemensam ledningsgrupp för huvudmännen för samverkan på 
länsnivå. VVG ska främja och stödja utveckling av samverkan på lokal, 
delregional och länsnivå. Fem närsjukvårdsgrupper omorganiserades till 
15 närsjukvårds- grupper vilket möjliggjorde närmare samverkan mellan 
parter.  
Fyrbodals kommunalförbund, vårdsamverkan, har nu översänt förslag till 
avtal för perioden 1 januari 2018 - 31 december 2019. Avtalet förlängs 
årsvis, om det inte sagts upp av någon part 6 månader innan avtalstidens 
slut. Vårdsamverkan Fyrbodal har under 2016 haft en samordnare för barn 
och unga vilken inte har varit finansierad under 2017. I avtalet 2018–2019 
finns detta nu inkluderat och Vårdsamverkan får därmed utökat uppdrag till 
att inkludera barn och unga frågor.  
Omsorgsnämnden och Arbetsmarknads- och socialnämnden har var för 
sig behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar att god-
känna samverkansavtal Vårdsamverkan Fyrbodal 2018 – 2019. Utbild-
ningsnämnden behandlar ärendet den 28 november.   
Beslutsunderlag 
Avtal Vårdsamverkan 2018-2019. 
Skrivelse från omsorgsförvaltningen från den 10 november 2017. 
Omsorgsnämndens beslut den 22 november 2017, § 103 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut den 23 november 2017, § 
Skrivelse från arbetsmarknads- och socialförvaltningen den  november 
2017. 
Skrivelse från utbildningsförvaltningen från den 13 november 2017. 
Utbildningsnämndens beslut den 28 november 2017, §.    
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 november 2017.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna samver-
kansavtal Vårdsamverkan Fyrbodal 2018 – 2019.         
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samverkansavtal Vårdsamverkan 
Fyrbodal 2018 – 2019.                           
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Forts ks § 276 
____  
Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund  
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KS § 277 Dnr 2017/00617 001 

Översyn av Miljöförvaltningens organisation och politiska 
styrning 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande har uppdragit åt stadsdirektören att genom-
föra en översyn av miljöförvaltningens framtida organisering och politiska 
styrning. Miljöförvaltningen har på Miljönämndens uppdrag ansvar för råd-
givning, tillsyn och beslut och ska värna om en hållbar utveckling i Trollhät-
tans kommun till gagn för miljön och människors hälsa. Tillsynen inriktas 
gentemot områdena avlopp, hälsa, livsmedel, miljö och natur. Förvaltning-
en har cirka 26 anställda och en nettoomslutning på cirka 8 mnkr.  
 
Under våren 2017 har genomförts en analys av förvaltningens organisa-
tion och arbetsmiljö. Slutsatsen är att förvaltningen behöver stärkas vad 
gäller ledningskapacitet och administrativt stöd. Handlingsalternativen har 
varit oförändrad nämnd och förvaltningsorganisation alternativt samman-
slagen nämnds- och förvaltningsorganisation med stadsbyggnadsförvalt-
ningen.  
 
Förvaltningens förslag är bilda en ny gemensam förvaltning mellan miljö-
förvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen från 2018 och att förvalt-
ningen leds av en ny nämnd, samhällsbyggnadsnämnden från 2019. 
Under 2018 kommer den nya förvaltningen rapportera till och ha uppdrag 
och delegation från byggnads- och trafiknämnden respektive miljönämn-
den.                             
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 20 november 2017  
Personalutskottets beslut den 22 november 2017, § .    
Beslut från Utskottet för social hållbarhet, 2017-11-  , §                     
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att genomföra en 
sammanslagning av nuvarande miljöförvaltning och stadsbyggnads-
förvaltning i Trollhättans stad att träda i kraft 1 april 2018. Den nya 
förvaltningen ska benämnas Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
Johan Bengtsson, nuvarande förvaltningschef för stadsbyggnads-
förvaltningen utses till förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens förvaltning att utarbeta 
förslag till reglemente och delegationsordning för en ny samhällsbygg-
nadsnämnd från och med nästa mandatperiod, 1 januari 2019.  
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Forts ks § 277 
Sofia Lindholm yrkar att ärendet återremitteras: 
"Centerpartiet och Moderaterna med stöd av Kristdemokraterna yrkar på 
återremiss av ärendet för att vidare utreda om miljöförvaltningen istället 
kan förstärkas med annan kompetens såsom exempelvis miljöstrateg, 
energisamordnare och dylikt. Detta i syfte att långsiktigt höja och högre 
prioritera stadens medvetna miljöarbete."    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller 
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet 
idag. 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Omröstning 
Omröstning begärs. Den som röstar ja vill att ärendet avgörs idag. Den 
som röstar nej vill återremittera ärendet. 
Omröstningsresultat 
Ja-röster: Paul Åkerlund, Monica Hanson, Bengt Karlsson, Mikael 
Sundström, Anders Rapp, Jolanta Walkow, Sven-Åke Möll, Fahimeh 
Nordborg, Jens Jönsson, Lasse Henriksen och Dan Möllengård. 
Nej-röster: Remigiusz Bielinski, Jennie Bergius, Michael Meijer och Sofia 
Lindholm.    
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en sammanslagning av 
nuvarande miljöförvaltning och stadsbyggnadsförvaltning i Trollhättans 
stad att träda i kraft 1 april 2018. Den nya förvaltningen ska benämnas 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
Johan Bengtsson, nuvarande förvaltningschef för stadsbyggnadsförvalt-
ningen utses till förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens förvaltning att utarbeta 
förslag till reglementet och delegationsordning för en ny samhällsbygg- 
nadsnämnd från och med nästa mandatperiod, 1 januari 2019.                              
 Reservation 
Remigiusz Bielinski, Jennie Bergius, Michael Meijer och Sofia Lindholm 
reserverar sig mot beslutet till förmåns för sitt eget yrkande.   
____  
Beslutet skickas till 
Miljönämnden 
Personalkontoret 
Ekonomikontoret   
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KS § 278 Dnr 2017/00784 045 

Ansökan om medel för projekt Hållbar samhällsutveckling 
Kronogården/Lextorp, IFK Trollhättan 

Sammanfattning 
I skrivelse daterad den 11 oktober 2017 har IFK Trollhättan till kommun-
styrelsen ansökt om fortsatta medel under 2018 för extra insatser på Kro-
nogården för att förbättra samhällsutvecklingen i området. Föreningen har 
med hjälp av kommunala anslag bedrivit projektet under åren 2014 – 2017 
och planeringen är att fortsätta i stort sett såsom tidigare under åren. För-
eningen ser satsningen som ett komplement till ”Ung fritid på Kronogården 
och Lextorp” som man också bedriver sedan flera år. Ansökan för år 2018 
avser personal samt leasing av bussar, totalt 1 818 tkr. Vid ett beviljande 
av ansökan föreslås att kultur- och fritidsförvaltningen inom ramen för 
föreningsbidrag får i uppdrag att hantera de projektmedel som ställs till IFK 
Trollhättans förfogande. Förvaltningen upprättar ett avtal med föreningen 
där innehåll, organisation, tidsplan och utvärdering tydliggörs.   
      
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet har behandlat ärendet den 
21 november 2017 och föreslår kommunstyrelsen att bevilja Kultur- och 
fritidsnämnden 1 818 tkr för genomförande av projekt. När det gäller 
Sporty Friday, kommer ansökan i den delen att ytterligare beredas inom 
kultur- och fritidsförvaltningen.                          
Beslutsunderlag 
Ansökan från IFK Trollhättan. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 21 november 2017.   
Beslut från Utskottet för social hållbarhet, 2017-11-21  , §                        
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bevilja Kultur- och 
fritidsnämnden 1 818 tkr för genomförande av projekt ”Fortsatt hållbar 
samhällsutveckling på Kronogården” t.o.m. den 31 december 2018. Finan-
siering sker genom ianspråktagande av anslaget för insatser för Social 
hållbarhet                  
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.     
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Kultur- och fritidsnämnden 1 818 tkr 
för genomförande av projekt ”Fortsatt hållbar samhällsutveckling på Kro-
nogården” t.o.m. den 31 december 2018. Finansiering sker genom ian-
språktagande av anslaget för insatser för Social hållbarhet                                     
____  



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-12-06 

 
 

  

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

Forts ks § 277 
 
Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden  
Ekonomikontoret  
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KS § 279 Dnr 2017/00783 045 

Ansökan om utvecklingsmedel Föreningen Mötesplats för 
kvinnor 

Sammanfattning 
Den ideella föreningen Mötesplats för kvinnor bedriver sedan 2012 
verksamhet inom Kronogården. Genom att skapa en mötesplats för 
invandrarkvinnor i området har dessa kunnat mötas i en trygg miljö och 
stärkas och inspireras av varandra. Lokalen finansieras genom 
Trollhättans bostadsbolag Eidar. Aktiviteter som lockat kvinnor till lokalen 
är bland annat loppis, cykelkurser, studiecirklar i sömnad och matlagning, 
vidare har man bedrivit föreläsningsverksamhet, gjort studiebesök, jobbat 
med svenska språket m.m. Fram till början av 2015 har verksamheten 
bedrivits helt på ideell basis. Genom ett beslut i kommunstyrelsen 
december 2014 kunde föreningen i samarbete med ABF anställa två kvin-
nor på vardera 50 % där en är processledare och en har ett utvecklat 
nätverk i området. På så sätt har lokalen sedan 2015 varit öppen fem 
dagar i veckan. 
Under 2016 har föreningen tillsammans med ABF bedrivit motsvarande 
verksamhet, men efter årsskiftet och under våren 2017 har det i avvaktan 
på projektledarens återkomst efter barnledighet varit något lägre aktivitet. 
Från juni 2017 är verksamheten fullt igång igen. 
Föreningen samarbetar med bland annat IFK Trollhättan som tidigare 
erhållit medel för urbant utvecklingsarbete under aktuell period. Genom 
Kvinnokoden 2018, vill föreningen fortsätta att bygga en stabil och 
utvecklande mötesplats som främjar delaktighet och framtidstro. Den ska 
vara bemannad med processledare/handledare och erbjuda föreläsningar, 
workshops, studiecirklar i samhällsfrågor, hälsa m.m. samt vara en 
självklar arena för nätverksbygge. Föreningen vill också stärka kvinnorna i 
Kronogården så att de får kunskap om sina rättigheter, får mod att kräva 
dem, och lust att utveckla sig själv i gemenskap med andra. En 
beskrivning av det fortsatta arbetet framgår av Ansökan om 
utvecklingsmedel. 
Kommunstyrelsens förvaltning gör bedömningen att projekt Kvinnokoden 
2018, väl passar in i satsningarna på området.  
Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet har behandlat ärendet den 
21 november 2017 och föreslår kommunstyrelsen att bevilja Föreningen 
Mötes- plats för kvinnor 800 000 kr för att bedriva projekt Kvinnokoden 
under år 2018.                     
Beslutsunderlag 
Ansökan om utvecklingsmedel Mötesplats för kvinnor/Kvinnokoden.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 21 november 2017.                          



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2017-12-06 

 
 

  

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

Forts ks § 279 
 
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bevilja Föreningen 
Mötesplats för kvinnor 800 000 kr för att bedriva projekt Kvinnokoden 
under år 2018. Medlen anvisas 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 Föreningen Mötesplats för kvinnor 
800 000 kr för att bedriva projekt Kvinnokoden under år 2018. Medlen 
anvisas ur Kommunstyrelsens anslag för social hållbarhet.                              
Protokollsanteckning 
Moderaterna och Centerpartiet med stöd av Kristdemokraterna ställer sig 
mycket positiv till denna typ av verksamhet, men önskar understryka 
vikten av att årlig utvärdering görs för att följa upp verksamheten med 
mätbara mål och resultat av projektets verksamhet.   
 
____  
Beslutet skickas till 
Föreningen Mötesplats för kvinnor 
Ekonomikontoret  
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KS § 280 Dnr 2017/00825 340 

Ansökan om LOVA-bidrag / Skyfallsmodellering  

Sammanfattning 
Klimatförändringar påverkar både nederbördens mängd och intensitet. Ett 
förändrat klimat innebär ökade flöden i vattendrag och ökad belastning på 
dagvattensystemet. Effekterna av den intensivare nederbörden kan lindras 
genom att planera hur vatten och avlopp ska anpassas till ett förändrat 
klimat.  
 
Dagvattenfrågor har varit aktuella under en lång tid och i närmare tio år 
har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp ”dagvattengruppen” arbetat 
med frågorna. På senare tid har frågan accentuerats bland annat på grund 
av ett ökat bebyggelsetryck, nya lagkrav och omorganisation. 2016 antogs 
en Vatten- och avloppsstrategi för Trollhättans kommun med tillhörande 
handlingsplan. Eftersom dagvattenfrågan är så komplex hänvisar vatten- 
och avlopps- handlingsplanen till en kommande dagvattenstrategi där 
många av dessa frågor förväntas lösas.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har getts i uppdrag att samordna arbetet 
med att ta fram en dagvattenstrategi och arbetet påbörjades 2017. I 
arbetet med dagvattenstrategin framkommer ett tydligt behov av att göra 
en skyfallsmodellering av tätorterna i kommunen. En skyfallsmodellering 
med tillhörande analys förväntas bringa klarhet i vilket behov av 
fördröjning av dagvatten det finns inom olika delar av kommunens tätorter. 
Skyfalls- modelleringen kommer också att utgöra ett viktigt underlag i 
samband med  dagvattenutredningar.  
 
Som stöd i arbete finns möjlighet att söka finansiering i så kallat Lokala 
vattenvårdsprojekt, LOVA, hos Länsstyrelsen. Bidraget är max 50 %. För 
skyfalls-modelleringen förväntas bidragsnivån bli cirka 250 000 kr. Kom-
munen kan finansiera sina kostnader genom att redovisa kostnad för egen 
nedlagd tid          
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den november 2017.     
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ansöka om LOVA-
bidrag för finansiering av skyfallsmodellering för tätorterna i kommunen.        
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
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Forts ks § 280 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ansöka om LOVA-bidrag för finansiering av 
skyfallsmodellering för tätorterna i kommunen.                              
 
____  
Beslutet skickas till 
Kontoret Tillväxt och utveckling  
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KS § 281 Dnr 2017/00839 050 

Upphandling av banktjänster 

Sammanfattning 
Nuvarande och pågående avtal om banktjänster löper ut den 30 april 
2018. Ekonomikontoret har under hösten 2017 genomfört upphandling av 
banktjänster som omfattar Trollhättans Stad, Trollhättans Stadshus AB, 
Trollhättans Industrispår AB, Trollhättan Energi AB, Trollhättan Energi 
Elnät AB, AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag, Kraftstaden Fastigheter AB 
och Norra Älvsborgs Räddningsförbund.  
Ekonomikontoret har efter anbudstidens utgång upprättat en anbuds-
utvärdering av inkommande anbud. 
Kommunstyrelsens ordförande har delegation att besluta i ärendet, men 
har valt att överlämna det till kommunstyrelsen för beslut. Upphandlings-
ärendet är belagt med sekretess. Information i ärendet kommer att lämnas 
muntligt på kommunstyrelsens sammanträde den 6 december.    
På kommunstyrelsens sammanträde redogör ekonomichef Dan Jonasson 
för upphandlingsförfarandet och inkomna anbud.                   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 22 november 2017.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att anbud från Nordea antas.  
Dan Möllengård yrkar avslag på ordförandens förslag.  
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget och Dan Möllengårds 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande. 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta anbud från Nordea.                           
Protokollsanteckning/reservation 
Lasse Henriksen och Dan Möllengård reserverar sig mot beslutet. 
Dan Möllengård lägger en anteckning till protokollet. Se bilaga.   
 
____  
Beslutet skickas till 
Upphandlingsavdelningen  
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KS § 282 Dnr 2017/00849 023 

Ansökan om förordnande av ordningsvakter i Trollhättans 
kommun enligt 3 § lagen (1980:578) om ordningsvakter 

Sammanfattning 
I Kronogården, Lextorp, Sylte och Centrum upplever många av 
Trollhättans invånare och boende en otrygghet. Det har även historiskt 
men också i närtid förekommit situationer med våldsamt upplopp i vissa av 
dessa områden. Vid dessa händelser har personal i kommunala verksam-
heter, som verkar i dessa områden, upplevt en otrygg arbetsmiljö då 
ordningsstörningar, skadegörelse och brandincidenter förekommit. Även 
väktarbilar och väktare har varit måltavlor och blivit utsatta för stenkastning 
och annan skadegörelse.  
 
I medborgarlöftet mellan Trollhättans Stad och Polisen kan man läsa att 
det ska vara ökad polisiär närvaro och synlighet på valda platser i 
Trollhättan. Kronogården, Lextorp, Sylte och Centrum är de områden som 
särskilt nämns i rapporten och enligt information är områdespolisen i 
nuläget inte fulltaliga i sin bemanning. Ordningsvakter ses som ett 
komplement till polisens ordningshållning och behövs därför i dessa 
områden.   
  
Ordningsvakternas uppgift kommer vara att öka tryggheten för allmänhet, 
hyresgäster och personal som vistas och verkar i utpekade områden. För-
valtningen föreslår att ordningsvakter prövas under 3 månader. 
Ordningsvakternas arbete och närvaro i områdena kommer att utvärderas 
löpande. Kostnadsprincipen innebär att Trollhättans Stad finansierar 50 % 
(170 tkr) och AB Eidar 50 % (170 tkr) av kostnaden.                            
Beslutsunderlag 
Ansökan om förordnande av ordningsvakter. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 27 november 2017.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anslå 170 tkr för 
ordningsvakter i syfte att skapa trygghet för invånare i utpekade områden. 
Medel anslås ur kommunstyrelsens konto för näringslivsaktiviteter.     
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.     
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Forts ks § 282 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 170 tkr för ordningsvakter i syfte att 
skapa trygghet för invånare i utpekade områden. 
 
Medel anslås ur kommunstyrelsens konto för näringslivsaktiviteter.                           
 
____  
Beslutet skickas till 
Skydd och säkerhet 
Ekonomikontoret  
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KS § 283 Dnr 2017/00840 059 

Arrendeavtal parkeringsplats Vattumannen 1 Björndalen 

Sammanfattning 
Fastigheten Vattumannen 1 utgör småhustomt i gällande detaljplan men 
har från tillkomsten fungerat som parkeringsplats för Björndalsskolan. 
Parkeringen är i princip en avgrusad yta och nu har önskemål framförts 
om att kunna iordningställa den för ett mer rationellt användningssätt 
genom asfaltering m.m.  
Därför har det mellan Trollhättans stad och AB Eidar, Trollhättans 
bostadsbolag, som ägare till Björndalsskolan, upprättats ett arrendeavtal 
med löptid om tjugo år. Löptiden är satt för att få en rimlig avskrivningstid 
på investeringen i iordningställandet.                         
Beslutsunderlag 
Arrendeavtal        
Skrivelse till kommunstyrelsens förvaltning från den 24 november 2017.                   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att upplåta fastigheten 
Trollhättan Vattumannen 1 till AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag, genom 
arrendeavtal med en löptid på 20 år, med start 2018-01-01, och villkor i 
övrigt enligt upprättat arrendeavtal       
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att upplåta fastigheten Trollhättan 
Vattumannen 1 till AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag, genom 
arrendeavtal med en löptid på 20 år, med start 2018-01-01, och villkor i 
övrigt enligt upprättat arrendeavtal                             
 
____  
Beslutet skickas till 
Tillväxt och utveckling 
AB Eidar  
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KS § 284 Dnr 2017/00835 775 

Lokalplanering vård- och omsorgsboende kvarteret Stjärt-
mesen 

Sammanfattning 
Behovet av boende för äldre kommer att öka vilket belyses i stadens 
lokalförsörjningsplan. Förstudien beskriver bakgrunden till den avveckling 
av Stavregårdens servicelägenheter som förestår, där Omsorgsförvalt- 
ningen föreslår att de ersätts av ett nytt vård- och omsorgsboende i 
kvarteret Stjärtmesen som ligger i nära anslutning till Stavregården. 
Det nya vård- och omsorgsboendet omfattar ca 4 000 kvm och föreslås 
inrymma 45 lägenheter fördelat på fem avdelningar. En avdelning 
reserveras för äldre personer som idag bor i LSS-boende, vilket medför att 
platser i nuvarande LSS- boenden på sikt kommer att frigöras. En 
revidering av nu gällande detaljplan behöver göras. Den beräknas kunna 
vara antagen hösten 2018. 
AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag, har gjort en grov kostnadsbedömning 
där investeringen medför en hyresnivå omfattande ca 7 350 tkr/år. 
Omsorgsförvaltningen beräknar att kostnader för personal och övriga 
omkostnader i det nya boendet uppgår till ca 24 000 tkr/år och att 
hyresintäkterna kommer omfatta ca 3 350 tkr. Detta sammanräknat med 
momsbidraget på hyran och vårdavgifter gör att den totala kostnaden 
uppgår till ca 27 100 tkr. 
Av den totala kostnaden kan Omsorgsförvaltningen, på grund av service-
lägenheterna, finansiera 11 400 tkr. Till detta kommer kostnader av 
engångskaraktär som bortfall av hyresintäkter under den tid Stavregården 
kommer ha inflyttningsstopp inför avveckling av servicehuset. Planen är att 
använda lokalerna som lämnas till LSS-boende, inför detta behöver viss 
ombyggnation göras. Det medför också ett bortfall av hyresintäkter. 
Kostnaderna för detta är mycket svåra att uppskatta.               
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 2017-11-23 
Omsorgsnämndens beslut, § 98, 2017-11-22 
Tjänsteskrivelse från Omsorgsförvaltningen, 2017-11-14 
Redovisning av förstudie, Vård- och omsorgsboende i kv. Stjärtmesen, 
2017-11-14                         
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen godkänner förstudien av ett vård- 
och omsorgsboende i kvarteret Stjärtmesen och beslutar att lokalplanering 
genomförs. 
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Forts ks § 284 
 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja 500 tkr för att kunna genomföra lokal- 
planering av projektet. Summan inkluderas i projektets totala kostnader 
om man väljer att genomföra densamma. 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.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förstudien av ett vård- och omsorgsboende i 
kvarteret Stjärtmesen och beslutar att lokalplanering genomförs. 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja 500 tkr för att kunna genomföra lokal- 
planering av projektet. Summan inkluderas i projektets totala kostnader 
om man väljer att genomföra densamma. Vid annat utfall täcks kostnaden 
ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.                              
 
____  
Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden 
Lokalstrategen 
Ekonomikontoret  
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KS § 285 Dnr 2017/00748 007 

Svar på revisionsrapport/granskning av nämndernas inter-
na kontroll 2016 

Sammanfattning 
Revisorerna har granskat nämndernas interna kontroll 2016. Den samlade 
bedömningen efter utförd granskning är att stadens nämnder arbetar på 
ett ändamålsenligt sätt med intern kontroll i enlighet med lagstiftning, 
stadens regler och anvisningar samt att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Revisorerna föreslår i revisionsrapporten ett antal förbättringar, som i allt 
väsentligt framfördes föregående år, men som inte alla nämnder ännu 
följer. 
Ekonomikontoret har till revisorerna utarbetat svar och förslag till åtgärder.                           
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 15 november 2017. 
Svar till revisionen, daterat den 15 november 2017.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande, 
daterat den 20 november 2017, som svar till revisionen.         
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande, daterat den 20 
november 2017, som svar till revisionen.                           
 
____  
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen  
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KS § 286 Dnr 2017/00772 512 

Yttrande över Trafikanalys rapport 2017:12 Ny målstyrning 
för trafiksäkerheten  

Sammanfattning 
I september 2016 fick Trafikanalys två regeringsuppdrag med syfte att 
göra en översyn av de transportpolitiska preciseringarna och uppföljningen 
av de transportpolitiska målen. Det ena uppdraget avsåg preciseringarna i 
sin helhet, vilket Trafikanalys redovisade i mars 2017. Det andra uppdra-
get avser en översyn av preciseringar och etappmål inom trafiksäkerhets-
området vilket redovisas i remisshandlingen. Trollhättans Stad har beretts 
möjlighet att yttra sig över ”Trafikanalys rapport 2017:12 Ny målstyrning för 
trafiksäkerheten”. 
 
Trafikanalys har identifierat tre olika alternativa förslag om etappmål till år 
2030 för antalet omkomna i vägtrafiken: 
En halvering från år 2020 till år 2030 (max 110 dödade år 2030).  
En halvering från år 2015 till år 2030 (max 150 dödade år 2030). 
En framskrivning av utvecklingstrend sedan år 1970 med 3,1 % årlig 
minskning till år 2030 (max 200 dödade år 2030). 
 
Byggnads- och trafiknämnden har behandlat ärendet och lämnat förslag till 
synpunkter på rapporten.                           
Beslutsunderlag 
Trafikanalys rapport 2017:12 Ny målstyrning för trafiksäkerheten. 
Byggnads- och trafiknämndens beslut den 22 november 2017, §  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 27 november 2017. 
Yttrande till Näringsdepartementet, daterat den 27 november 2017.                            
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen antar förslag till yttrande till 
Näringsdepartementet daterat den 27 november 2017.             
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande till Näringsdepartementet 
daterat den 27 november 2017.                            
 
____  
Beslutet skickas till 
Näringsdepartementet  
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KS § 287 Dnr 2017/00759 373 

Yttrande över ansökan om nätkoncession - tillstånd till 
ombyggnation av befintlig kraftledning/flytt av 400 kV luft-
ledning från Borgvik till Kilanda vid Öresjö  

Sammanfattning 
Energimarknadsinspektionen (Ei) har till Trollhättans Stad översänt en 
remiss daterad den 9 oktober 2017. Trollhättans Stad är obligatorisk 
remissinstans. Remissen avser Svenska Kraftnäts (SvK) ansökan om 
tillstånd för ombyggnation av befintlig kraftledning, nätkoncession för linje. 
SvK ansöker om att flytta en delsträcka av 400 kV kraftledning från 
Borgvik till Kilanda. Flytten berör Trollhättans och Lilla Edets kommuner 
och i Trollhättan är sträckan ca 2 km och belägen i Öresjöområdet. 
Anledningen är att ledningen behöver flyttas för att den planerade nya 
ledningen mellan Skogssäter och Stenkullen i samma område ska kunna 
byggas. Trollhättans Stad har i ett tidigare skede via Länsstyrelsen (KS § 
61/17) yttrat sig i ärendet. Kontoret Tillväxt och utveckling har upprättat ett 
förslag till yttrande, daterat 2017-11-10, i samråd med miljöförvaltningen 
och kultur- och fritidsförvaltningen.                               
Beslutsunderlag 
Ei:s begäran om yttrande, 2017-10-09 
SvK:s ansökan om nätkoncession, 2017-03-09 
SvK:s miljökonsekvensbeskrivning, mars 2017 
SvK:s bemötande, 2017-06-20, av Ei:s begäran om komplettering 
Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan, 2017-03-01  
Övriga dokument enligt länken www.ei.se/2017-101619   
Skrivelse från kommunstyrelsen förvaltning från den 10 november 2017. 
Yttrande till Energimarknadsinspektionen, daterat den 10 november 2017.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att förslaget till yttrande 
daterat den 2017-11-10 skall utgöra Trollhättans Stads yttrande.             
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget till yttrande daterat den 2017-11-
10 skall utgöra Trollhättans Stads yttrande.                                
____  
Beslutet skickas till 
Tillväxt och utveckling 
Energimarknadsinspektionen  
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