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KS § 1 Dnr 2018/00025 000 

Informationer 

Sammanfattning 
Ordföranden informerar om Fyrbodals kommunalförbund. Den nya organi-
sationen är på plats. Förbundsdirektören Anneli Snobl har sagt upp sig 
och rekryteringsprocessen för en ny förbundsdirektör har påbörjats. 
 
Peter Göthblad folkhälsostrateg, informerar om rapporten ”För ett jämlikt 
Trollhättan. Utmaningar och möjliga vägar framåt”. 
 
Stadsdirektören informerar om flyktingmottagandet för 2017. 
 
____ 
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KS § 2 Dnr 2018/00003 002 

Delegationsbeslut  

Sammanfattning 
Anmäls och läggs till handlingarna.   
 
____ 
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KS § 3 Dnr 2018/00004 002 

Meddelanden  

Sammanfattning 
Meddelas och läggs till handlingarna.   
 
____ 
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KS § 4 Dnr 2017/00016 040 

Finansrapport december 

Sammanfattning 
Ekonomikontoret har tagit fram en finansrapport per den 31 december 
2017.   
 
____ 
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KS § 5 Dnr 2018/00024 000 

Ärenden till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Paragraferna 6-14 ska behandlas i kommunfullmäktige.   
 
____ 
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KS § 6 Dnr 2017/00898 041 

Justering av Budget 2017/MRP 2016-2019 

Sammanfattning 
För år 2017 har, i likhet med 2016, ett särskilt statsbidrag (Byggbonus) 
lämnats för att öka bostadsbyggandet, särskilt i de kommuner som tar 
emot nyanlända. Bidraget får användas fritt utifrån kommunens egna 
prioriteringar. År 2016 beviljades 111 kommuner bidrag medan 199 
kommuner har beviljats bidrag för år 2017. Trollhättans Stad har av 
Boverket tilldelats stimulansmedel om 10,0 mkr för ökat bostadsbyggande 
2017. Bidraget betalades ut under december månad. 
Enligt Sveriges Kommuner och Landstings tolkning av normgivningen 
inom redovisningen ska bidraget klassificeras som ett generellt 
statsbidrag. Eftersom villkoren för att erhålla statsbidraget är uppfyllda när 
det utbetalas ska bidraget som utbetalades under 2017 redovisas som 
intäkt detta år. 
För att kunna disponera bidraget om 10,0 mkr under 2018 föreslås att 
MRP/Budget 2018 revideras enligt följande: 
Kommunstyrelsens budgetanslag för Reserv under Oförutsett/särskilda 
åtgärder utökas med 10,0 mkr. Finansiering sker genom att det 
budgeterade årets resultat i resultaträkningen sänks från +39,0 mkr till 
+29,0 mkr. Årets resultat exklusive exploateringsresultat sänks från +1,0 
mkr till -9,0 mkr.                           
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 2 januari 2018.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att revidera MRP/Budget 2018 på så sätt att kommunstyrelsens 
budgetanslag för Reserv under Oförutsett/ särskilda åtgärder utökas med 
10,0 mkr, samt att finansiering sker genom att det budgeterade årets 
resultat i resultat-räkningen sänks från +39,0 mkr till +29,0 mkr. Årets 
resultat exklusive exploateringsresultat sänks därmed från +1,0 mkr till -
9,0 mkr.     
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att revidera MRP/Budget 2018 på så sätt att 
kommunstyrelsens budgetanslag för Reserv under Oförutsett/ särskilda 
åtgärder utökas med 10,0 mkr.  
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Forts ks § 6 
 
Finansiering sker genom att det budgeterade årets resultat i 
resultaträkningen sänks från +39,0 mkr till +29,0 mkr. Årets resultat 
exklusive exploateringsresultat sänks därmed från +1,0 mkr till -9,0 mkr.                              
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KS § 7 Dnr 2017/00893 104 

Beslut om partistöd 2018 

Sammanfattning 
Enligt lokala bestämmelser för partistöd, som antogs av kommun-
fullmäktige i december 2014, ska fullmäktige årligen fatta beslut om 
utbetalning av partistöd i februari månad varje år.  
Totalt anslag för 2018 är 3 715 164 kr. Av det i budgeten bestämda 
partistödet ska 10 % fördelas som grundstöd mellan de i kommunfull-
mäktige representerade partierna. Återstoden 90 % är ett mandatbundet 
stöd, som fördelas mellan partierna i förhållande till det antal mandat 
respektive parti har i fullmäktige. Totalt finns 61 mandat. Av det erhållna 
mandatbundna stödet är 25 % avsett som utbildningsbidrag  
Fördelningen blir utifrån detta följande: 

 
                         
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 28 december 2017.                          
Yrkanden 
Monica Hanson yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
utbetala partistöd för år 2018 enligt fördelning i kommunstyrelsens budget.      
Dan Möllengård yrkar avslag på förslaget.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Monica Hansons, dels Dan 
Möllengårds yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica 
Hansons yrkande.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att utbetala partistöd för år 2018 enligt 
fördelning i kommunstyrelsens budget för 2018.                              
Reservation 
Dan Möllengård reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande.     



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2018-01-24 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 8 Dnr 2017/00897 045 

Tilläggsanslag Arbetsmarknads- och socialnämnden 

Sammanfattning 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen (ASF) hyr fastigheten 
Skogsduvan, Dannebacken, av AB Eidar för verksamheten 
ensamkommande flyktingbarn. Då behovet har minskat av denna typ av 
boenden, p.g.a. minskad tillströmning av ensamkommande flyktingbarn, 
har inte (ASF) behov av att hyra fastigheten fr.o.m. år 2018. Hyres-
kontraktet löper på 25 år med en årshyra om 0,7 mkr. Liggande hyres-
baserade investeringar i fastigheten uppgår till 6,5 mkr. 
Fr.o.m. den 1 januari 2018 kommer utbildningsförvaltningen hyra fastig-
heten dit förskolans administratörer kommer att flytta från gula villan på 
Hjortmosseskolan. 
Det nya hyreskontraktet mellan AB Eidar och utbildningsförvaltningen 
kommer att löpa på 10 år med en årshyra om 0,5 mkr/år efter nedskrivning 
om 2,0 mkr. Engångsnedskrivningen i fastigheten om 2,0 mkr kommer att 
faktureras Arbetsmarknads- och socialnämnden i bokslut 2017. 
Finansiering av engångsnedskrivningen om 2,0 mkr i bokslut 2017 
föreslås finansieras genom att Arbetsmarknads- och socialnämnden får ett 
tilläggsanslag om 2,0 mkr i budget 2017. Tilläggsanslaget om 2,0 mkr 
finansieras genom kommunstyrelsens anslag Reserv gruppboende.                           
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 2 januari 2018.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att Arbetsmarknads- och socialnämnden får ett tilläggsanslag om 
2,0 mkr i MRP/Budget 2017 för finansiering av engångsnedskrivning i 
fastigheten Skogsduvan, Dannebacken.  
Tilläggsanslaget om 2,0 mkr finansieras genom disponering av 
kommunstyrelsens anslag Reserv gruppboende under Oförutsett/särskilda 
åtgärder.    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
Arbetsmarknads- och socialnämnden får ett tilläggsanslag om 2,0 mkr i 
MRP/Budget 2017 för finansiering av engångsnedskrivning i fastigheten 
Skogsduvan, Dannebacken.  
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Forts ks § 8 
 
Tilläggsanslaget om 2,0 mkr finansieras genom disponering av 
kommunstyrelsens anslag Reserv gruppboende under Oförutsett/särskilda 
åtgärder.                             
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KS § 9 Dnr 2018/00045 637 

Taxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
2018 

Sammanfattning 
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast 
den sista december varje år. Statsbidraget betalas ut under förutsättning 
att kommunen följer villkoren i Förordning (2001:160) om statsbidrag till 
kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 
Inkomsttaket är sedan 1 juli 2015 indexerat. Avgiftsnivåerna för maxtaxa 
2018 ska tillämpas från och med den 1 mars 2018. Från och med detta 
datum är inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad) 46 080 
kronor. (År 2017 var inkomsttaket 45 390 kronor.) 
Utbildningsförvaltningen har tagit fram förslag till ny taxa från och med 1 
mars 2018 inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Trollhättans 
Stad, som innebär en höjning av taxan enligt index. Utbildningsnämnden 
behandlar ärendet den 23 januari.                    
Beslutsunderlag 
Skrivelse från utbildningsförvaltningen från den 24 november 2017. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 9 januari 2017. 
Utbildningsnämndens beslut den 23 januari 2018, § .                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
anta taxa inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2018 att gälla 
från och med den 1 mars 2018.                      
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxa inom förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 2018 att gälla från och med den 1 mars 2018.                              
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KS § 10 Dnr 2017/00884 661 

Projektering och upphandling, om- och tillbyggnad av 
Slättbergshallens B-hall  

Sammanfattning 
Kultur- och fritidsnämnden gav, i juni 2017, förvaltningen i uppdrag att 
genomföra förstudie för en om- och tillbyggnad av Slättbergshallens B-hall. 
Hallen är byggd 1982 och är i behov av både renovering och ombygg-
nation. Det finns behov av fler omklädnings- och duschrum, fler toaletter, 
samt ny ventilation. För att få ett bättre flöde i anläggningen, ökad till-
gänglighet samt underlätta för verksamheterna bör entrén ändras från 
nuvarande placering på gavel som vetter mot riksväg 45 till hallens 
långsida som vetter mot Nils Ericsonsskolan. Dessutom behöver en hiss 
till entresolplanet anskaffas och installeras. 
Den totala investeringskostnaden beräknas uppgå till ca 17 mkr vilket finns 
angivet i Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget i mål- och resurs-
plan 2018/2019.  Byggnationen behöver genomföras i etapper. Förutsatt 
att beslut om byggstart tas hösten 2018 kan om- och tillbyggnaden vara 
klar i sin helhet i december 2019.                        
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 2018-01-04   
Kultur- och fritidsnämndens beslut, § 55, 2017-12-12 
Redovisning av förstudie och förenklad lokalplanering, om- och tillbyggnad 
av Slättbergshallens B-hall, 2017-11-25                         
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar godkänna förstudien och 
den förenklade lokalplaneringen för om- och tillbyggnad av Slättbergs-
hallens B-hall samt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att projektering och upphandling genomförs.       
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förstudien och den förenklade 
lokalplaneringen för om- och tillbyggnad av Slättbergshallens B-hall.  
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling genomförs.                                               
Jäv 
Sofia Lindholm anmäler jäv och deltar inte i beslutet.      
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KS § 11 Dnr 2017/00338 009 

Beslut med anledning av motion "Trygghetsvakter" (L) 

Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion 
med förslag om att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att 
införa ett system med trygghetsvakter för att öka tryggheten i kommunen, 
till dess att det finns en starkare lokal närvaro av polisen. 
 
Kontoret Tillväxt och utveckling på kommunstyrelsens förvaltning har 
samordnat ett yttrande tillsammans med Enheten för skydd och säkerhet. 
Det finns redan idag olika typer av trygghetsskapande åtgärder, frivilliga 
trygghetsvandrare, väktare och ordningsvakter – som sammantaget och 
gemensamt tillgodoser de olika behov som motionen avser. Detta och ett 
ständigt pågående utvecklings-arbete inklusive uppföljning och utvärdering 
av pågående åtgärder samt ett nära samarbete med polismyndigheten gör 
att ytterligare åtgärder enligt motionens förslag inte är aktuella i dagsläget.                           
Beslutsunderlag 
Motion ”Trygghetsvakter”  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 3 januari 2018.                         
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att motionen anses behandlad.     
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad.                              
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KS § 12 Dnr 2017/00388 009 

Beslut med anledning av motion "Vision och åtgärdsplan 
för Strandgatan" (M) 

Sammanfattning 
Jennie Bergius (M) och Michael Meijer (M) har inlämnat en motion till 
kommunfullmäktige med förslag om att: 

- upprätta  en detaljerad kartläggning av nuläge och trafik-
konsekvensanalys av Strandgatans befintliga  utformning och biltrafik– i 
syfte att synliggöra framtida möjligheter och utveckling av stråket. 

- med utgångspunkt från befintligt nuläge, skapa en visionsbild som mer i 
detalj kan redogöra för vilka åtgärder som krävs för att undanleda be-
fintlig biltrafik och istället ytterligare addera värden för stärkt besöks- 
närings- och restaurangverksamhet inom en 5-10-års period.  

- upprätta en konkret aktivitet och åtgärdsplan innehållande tidplan och 
budget som kan möjliggöra att visionsbilden realiseras inom utsatt tid. 

 
Byggnads- och trafiknämnden har behandlat ärendet och hänvisar till det 
pågående projektet City 3.0, som enligt uppdrag i översiktsplanen ska 
göra Trollhättan mer stadsmässig med en levande stadskärna. Inom pro-
jektets ram kartläggs vilka stråk som är viktiga för stadens fortsatta ut-
veckling, bl.a. Strandgatan. Då ett arbete pågår med att stärka centrum-
miljön och Strandgatan är en del av detta, anser stadsbyggnadsförvalt-
ningen att motionen bör anses som behandlad.                           
Beslutsunderlag 
Motion från Jennie Bergius (M) och Michael Meijer (M). 
Byggnads- och trafiknämndens beslut från den 22 november 2017, § 446. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 8 januari 2018.                          
Yrkanden 
Peter Eriksson yrkar bifall till motionen. Remigiusz Bielinski, Jennie 
Bergius och Sofia Lindholm instämmer. 
Monica Hanson yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
motionen anses behandlad. 
Dan Möllengård yrkar avslag på motionen.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Monica Hansons, Peter Eriksson m.fl. 
samt Dan Möllengårds yrkande i tur och ordning och finner att kommun- 
styrelsen bifaller Monica Hansons yrkande.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses behandlad.                          
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Forts ks § 12 
Reservation 
Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Jennie Bergius och Sofia Lindholm 
reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.   
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KS § 13 Dnr 2017/00473 009 

Beslut med anledning av motion "Enkla åtgärder för ökad 
tillgänglighet" (-) 

Sammanfattning 
Dan-Axel Möllengård , (-), har lämnat in en motion där han menar att det 
med enkla medel går att bygga bort mindre höjdskillnader till butiker och 
restauranger i centrum. I motionen föreslås att man ser över var det finns 
enkla hinder som kan anpassas och ersättas av tillgänglighetsvänliga 
bryggor (ramper).  
Kommunstyrelsens förvaltning har yttrat sig och konstaterar att ett fåtal 
trappsteg in i en butik eller annan byggnad dit allmänheten har tillträde kan 
vara ett Enkelt avhjälpt hinder, men att ansvaret inte är Stadens utan 
fastighetsägarens. Enkelt avhjälpta hinder ska lösas på egen fastighet.  
Centrum har inventerats för att kartlägga Enkelt avhjälpta hinder på publik 
platsmark och i samband med detta inventerades även trappor. I dags-
läget avhjälper Gatukontoret mindre höjdskillnader, 5-10 cm kanske även 
upp till ett steg vid ordinarie ombyggnad av trottoarer, om det är möjligt 
och fastighetsägaren bekostar det extra fyllet.                           
Beslutsunderlag 
Motion från Dan Möllengård (-). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 14 november 2017.    
Byggnads- och trafiknämndens beslut den 22 november 2017, § 445.                       
Yrkanden 
Monica Hanson yrkar att kommunstyrelsen beslutar föreslå 
kommunfullmäktige att motionen ska anses behandlad med hänvisning till 
det arbete som pågår.        
Dan Möllengård yrkar bifall till motionen.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Monica Hansons, dels Dan 
Möllengårds yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica 
Hansons yrkande.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses behandlad med 
hänvisning till det arbete som pågår.                            
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KS § 14 Dnr 2017/00482 009 

Beslut med anledning av motion  "Delad utbetalning av 
försörjningsstöd" (L) 

Sammanfattning 
Rita Paulsson Svensson (L) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion 
angående delad utbetalning av försörjningsstöd. Motionären vill att 
kommunfullmäktige ger Arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att 
arbeta fram nya riktlinjer för utbetalning av försörjningsstöd samt att 
förslaget innehåller en ändring så att 50 % av försörjningsstödet betalas ut 
till vardera vuxen i förslaget.    
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har yttrat sig över motionen. 
Enligt förvaltningen har Socialstyrelsen nyligen fått i uppdrag att kartlägga 
socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhets-
perspektiv. Syftet är bland annat att säkra en jämställd utbetalning av det 
ekonomiska biståndet till kvinnor och män i hushåll som berörs. Uppdraget 
är kopplat till regeringens tidigare uppdrag till Socialstyrelsen att 
genomföra och följa upp den nationella strategin för att förebygga och 
bekämpa mäns våld mot kvinnor. Uppdraget ska utföras i samråd med 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och slutredovisas i sin helhet 
senast den 1 december 2018.  
Då en utredning ska genomföras på nationell nivå anser arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen att Trollhättans Stad bör invänta resultatet av 
denna. Arbetsmarknads- och socialnämnden har behandlat ärendet och 
beslutat föreslå att motionen avslås med hänvisning till skrivelse från 
arbetsmarknads- och socialförvaltningen.                  
Beslutsunderlag 
Motion från Rita Paulsson Svensson (L). 
Skrivelse från arbetsmarknads- och socialförvaltningen från den 30 
augusti 2017. 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut den 26 oktober 2017, § 211. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 28 december 2017.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att motionen avslås.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.                               
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KS § 15 Dnr 2017/00894 050 

Uppdragsavtal vuxenutbildning Kunskapsförbundet Väst 
2018 

Sammanfattning 
Den kommunala vuxenutbildningen ingår sedan 1 januari 2013 i Kun-
skapsförbundet Väst. Enligt Konsortialavtalets § 9 ska kostnaderna för 
vuxenutbildningen ”finansieras enligt särskilda uppdragsavtal som tecknas 
mellan Förbundet och respektive part”. Uppdragsavtalet skrivs för ett år i 
taget.  
 
Detta avtal gäller fr. o m 2018-01-01 t o m 2018-12-31 och för 2018 till-
skjuts medel för satsning på yrkesvuxutbildning både direkt i beställningen 
samt för utökning under 2018. Antalet helårsplatser SFI utökas från 500 till 
535 platser.  Det utgår också ett statsbidrag för den rättighetslagstiftning 
som trädde i kraft under 2017 och detta vidarebefordras till Kunskapsför-
bundet Väst.                           
Beslutsunderlag 
Uppdragsavtal vuxenutbildning, Kunskapsförbundet Väst, 2018.    
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 3 januari 2018.                       
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppdragsavtal vuxenutbildning, 
Kunskapsförbundet Väst, 2018. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en utökad beställning av helårs-
platser för SFI vilket innebär en utökad satsning med 1 720 tkr.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta ytterligare medel för yrkesvux-
utbildning under 2018 med 4,4 Mkr, som kan avropas under året. 
 
Finansiering av utökad beställning av SFI-platser samt ytterligare medel 
för yrkesvuxutbildning sker genom tilläggsanslag till kommunstyrelsen med 
6 120 tkr från kommunstyrelsens anslag för oförutsett/särskilda åtgärder – 
reserv.                           
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppdragsavtal vuxenutbildning, 
Kunskapsförbundet Väst, 2018. 
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Forts ks § 15 
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en utökad beställning av helårs-
platser för SFI vilket innebär en utökad satsning med 1 720 tkr.  
 
Kommunstyrelsen beslutar att avsätta ytterligare medel för yrkesvux-
utbildning under 2018 med 4,4 Mkr, som kan avropas under året. 
 
Finansiering av utökad beställning av SFI-platser samt ytterligare medel 
för yrkesvuxutbildning sker genom tilläggsanslag till kommunstyrelsen med 
6 120 tkr från kommunstyrelsens anslag för oförutsett/särskilda åtgärder – 
reserv.                             
 
____ 
Beslutet skickas till 
Kunskapsförbundet Väst  
Ekonomikontoret 
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KS § 16 Dnr 2017/00905 311 

Igångsättningstillstånd Stridsbergsbron  

Sammanfattning 
Trollhättan har som målsättning att fram till år 2030 växa från dagens cirka 
58 000 till 70 000 invånare. Ambitionen är att i så stor utsträckning som 
möjligt växa genom förtätning av staden vilket ställer krav på infrastruk-
uren. Bron ska knyta ihop Knorren och Hjulkvarn med en öppningsbar del 
över trafikkanalen mellan Konvaljön/Hjulkvarnsholmen och Hjulkvarn.   
I MRP/Budget 2018 finns i investeringsbudget/plan budgeterat 4 mkr 
2018, 60 mkr 2019, 140 mkr 2020 och 150 mkr 2021, totalt 354 mkr. 
Investeringsprojektet är noterat med EB vilket innebär att nämnden ska 
göra en särskild framställning till kommunstyrelsen innan medlen får tas i 
anspråk. 
Byggnads- och trafiknämnden har på sammanträde 2017-12-14 § 463 
beslutat föreslå att igångsättningstillstånd beviljas för projektet 
Stridsbergsbron.                      
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 2 januari 2018.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bevilja Byggnads- och 
trafiknämnden igångsättningstillstånd för Stridsbergsbron inom beslutad 
investeringsbudget.          
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Byggnads- och trafiknämnden 
igångsättningstillstånd för Stridsbergsbron inom beslutad 
investeringsbudget.                         
____  
Beslutet skickas till 
Byggnads- och trafiknämnden  
Ekonomikontoret 
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KS § 17 Dnr 2017/00302 041 

Kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2018  

Sammanfattning 
Verksamhetsplan med budget 2018 har sammanställts för kommun-
styrelsen. Den totala budgetramen uppgår till 671 mkr och omfattar 
huvudområdena: Politisk verksamhet, Ledning, utveckling, förvaltning, 
Avtalsbunden verksamhet (inkl. Kunskapsförbundet Väst) och Service-
förvaltningen. Den sammanlagda investeringsramen uppgår till 63,8 mkr. 
Kommunstyrelsen utgör nämnd för kommunstyrelsens förvaltning och 
Serviceförvaltningen. Serviceförvaltningen omfattar kontoret för produktion 
och service (som flyttats ur verksamhetsområde ledning, utveckling, 
förvaltning) och kontoret för måltid och lokalvård. Kontoret för måltid och 
lokalvård utgör utförarenhet för stadens gemensamma lokalvårds-
organisation och måltidsverksamhet. 
Överförmyndarnämnden har flyttats ur kommunstyrelsens verksamheter 
från och med 2018.  
Utöver de verksamhetsmål och nyckeltal, som är kopplade till de 
prioriterade målen, har nämnden sex verksamhetsmål och ett antal 
kompletterande nyckeltal som ingår i verksamhetsplanen.                            
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2018.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 19 december 2017.                       
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan med 
budget 2018 för kommunstyrelsens verksamheter                            
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplan med budget 2018 för 
kommunstyrelsens verksamheter                              
____  
Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonomen 
KSF kontorschefer   
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KS § 18 Dnr 2017/00849 023 

Medel till ordningsvakter i Trollhättans kommun 2018 

Sammanfattning 
Enligt medborgarlöftet mellan Trollhättans Stad och Polisen ska det 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. Ordnings-
vakternas uppgift är att öka tryggheten för allmänhet, hyresgäster och 
personal som vistas och verkar i utpekade områden.  
Trollhättans Stad och Eidar har ansökt om ordningsvakter och fått beviljat 
från Polismyndigheten (KS 2017/849) att ordningsvakter får tjänstgöra i 
ovan nämnda områden t.o.m. den 20 december 2018. Kommunstyrelsen 
fattade i december 2017 beslut om att anslå 170 tkr för att finansiera 
ordningsvakter, till och med den 31 januari 2018. I nuvarande förslag 
bedöms att testperioden för ordningsvakter bör utökas med ytterligare två 
månader, d.v.s. en testperiod om totalt fem månader, till och med den 31 
mars 2018, samt med möjlighet att använda ordningsvakter som åtgärd 
vid behov.  
Ordningsvakternas arbete och närvaro i områdena under testperioden 
kommer att utvärderas och därmed ligga till grund till framtida beslut vad 
gäller att använda ordningsvakter i trygghetsskapande syfte.  
Kostnadsprincipen innebär att Trollhättans Stad finansierar 50 % (170 tkr) 
och AB Eidar 50 % (170 tkr) av kostnaden.                            
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 8 januari 2018.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bevilja 170 tkr för 
ordningsvakter t.o.m. den 31 mars 2018, i syfte att skapa trygghet för 
invånare i utpekade områden.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 170 tkr för ordningsvakter t.o.m. den 
31 mars 2018, i syfte att skapa trygghet för invånare i utpekade områden.                              
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Forts ks § 18 
____ 
Beslutet skickas till 
Skydd och säkerhet 
Polisen 
Ekonomikontoret 
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KS § 19 Dnr 2017/00904 042 

Folkhälsorådets uppföljning 2017 

Sammanfattning 
Trollhättans Stad och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden har tecknat 
avtal kring gemensamma folkhälsoinsatser i Trollhättan. För att parterna 
ska kunna följa utvecklingen av folkhälsoarbetet kopplat till avtalet görs 
årligen en uppföljning av genomförda insatser samt ekonomisk redovis-
ning                           
Beslutsunderlag 
Uppföljning Folkhälsoavtal 2017                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av 
folkhälsoavtalet för 2017 och överlämnar den till norra Hälso- och 
sjukvårdsnämnden.      
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen av folkhälsoavtalet för 2017 
och överlämnar den till norra Hälso- och sjukvårdsnämnden                          
                              
____ 
Beslutet skickas till 
Folkhälsorådet 
Tillväxt och utveckling  
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KS § 20 Dnr 2017/00899 040 

Återrapportering internkontroll 2017 

Sammanfattning 
Enligt internkontrollreglementet § 5, ska varje nämnd anta en plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. Rapporteringen ska göras minst en 
gång per år. Den ska utgöras av ett sammandrag av årets granskningar 
och utvecklings- arbete samt utgöra en samlad bedömning av den interna 
kontrollen. 
Inom kommunstyrelsens verksamheter sker dagligen kontrollaktiviteter för 
att säkerställa att den interna kontrollen upprätthålls. Fem fördjupade 
granskningar har genomförts under året, två stadsgemensamma kontroll-
punkter och tre förvaltningsspecifika. En planerad stadsgemensam 
granskning överförs till 2018.  
Förvaltningens sammanfattande bedömning är att styrning, uppfölj-
ning och kontroll inom kommunstyrelsens verksamheter är god.                                                  
Beslutsunderlag 
Återrapportering internkontrollarbete Kommunstyrelsen 2017. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 21 december 2017.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen godkänner återrapportering av 
2017 års internkontrollarbete       
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner återrapportering av 2017 års 
internkontrollarbete                         
 
____ 
Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonomen  
KSF kontorschefer 
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KS § 21 Dnr 2017/00900 040 

Internkontrollplan 2018  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Trollhättan har den 5 mars 2007 § 18, antagit ett 
reglemente för intern kontroll. Av detta framgår att nämnderna ska anta 
planer för utveckling och uppföljning av den interna kontrollen och årligen 
rapportera detta till kommunstyrelsen. Den interna kontrollens uppgift och 
syfte är att säkerställa att en god ekonomisk hushållning uppnås d.v.s. att 
verka för att en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs. 
Detta sker genom att med rimlig grad av kontrollinsats säkerställa: 

• rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om 
verksamheten 

• efterlevnad av lagar, policy, reglementen m.m. 
• skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar 
• upptäckt av allvarliga fel och att dessa elimineras 
• ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner 

 
I syfte att upprätta en kvalitativ intern kontrollplan genomförs en risk- och 
väsentlighetsanalys för processer, rutiner och arbetsuppgifter. Analysen 
identifierar sannolikheter och konsekvenser för olika presumtiva felaktig-
heter i den professionella yrkesutövningen.  
Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en risk- och väsentlighets-
analys och med utgångspunkt från den upprättat en plan för granskning av 
den interna kontrollen för kommunstyrelsens verksamheter. Därtill har två 
gemensamma kontrollpunkter för Trollhättans Stad tagits fram. Under 
2018 kommer riktade granskningar att ske gällande: Störning i IT-infra-
struktur, störningar i molntjänster, hemsidan går ner, GDPR och hot/våld, 
händelser i Stadshuset.  
Därtill kommer de för Staden gemensamma kontrollpunkterna: resor i 
tjänsten samt moms, återkoppling föreslagna åtgärder från tidigare år.                            
Beslutsunderlag 
Risk- och väsentlighetanalys 2018 
Intern kontrollplan 2018    
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 22 december 2017.                       
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen godkänner risk- och väsentlig-
hetsanalys för 2018 samt antar förslag till intern kontrollplan för 2018.      
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
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Forts ks § 21 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner risk- och väsentlighetsanalys för 2018 samt 
antar förslag till intern kontrollplan för 2018.                              
 
____ 
Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonom  
KSF kontorschefer 
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KS § 22 Dnr 2017/00728 003 

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft. Med anledning härav 
har kommunstyrelsens förvaltning gjort en översyn av delegations-
ordningen för kommunstyrelsen. Översynen har i huvudsak inneburit att 
paragrafhänvisningarna i texten anpassats till den nya lagen. Utöver detta 
har följande ändringar gjorts: 
 
I avdelning C) ”Ärenden om fast egendom m.m.” p. 20 a), ”Externt upplåta 
nyttjanderätt i Trollhättans Stads fastigheter enligt 7 kap 1 § jordabalken 
med undantag av tomträtt och servitut” har tiden ändrats från 3 till 5 år. 
Delegat är Markstrategisk exploateringshandläggare. 
 
I avdelning E) ”Personalärenden” har delegat under p.18 ”Tjänsteresa 
utomlands”, ändrats från stadsdirektör till förvaltningschef, med rätt att 
vidaredelegera.                            
Beslutsunderlag 
Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 27 december 2017.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen antar reviderat förslag till 
delegationsordning.         
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag  beslut 
Kommunstyrelsen antar reviderat förslag till ny delegationsordning.                               
 
____ 
Beslutet skickas till 
KSF kontorschefer  
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KS § 23 Dnr 2017/00895 730 

Överenskommelse och gemensam riktlinje om samverkan 
vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  

Sammanfattning 
En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
gäller från 1 januari 2018. Som en följd av detta har ett förslag till över-
enskommelse mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och de 49 kom-
munerna i Västra Götaland har tagits fram.  
 
Överenskommelsen bygger på Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Göta-
land 2017–2020 och tydliggör huvudmännens gemensamma ansvar för en 
trygg och säker övergång till öppenvård, kommunal hälso- och sjukvård 
eller socialtjänst vid utskrivning från slutenvården. Den reglerar också par-
ternas ansvar för samverkan och beskriver ansvarsfördelningen. Till över-
enskommelsen finns en ”Gemensam riktlinje om in- och utskrivningar från 
sluten hälso- och sjukvård”, som beskriver parternas ansvar i utskrivnings-
processens olika moment. Överenskommelsen och riktlinjen föreslås gälla 
till och med den 24 september 2018. I den föreslagna överenskommelsen 
regleras också att 2017 års regler och rutiner för kommunernas betalan-
svar fortsätter att gälla till och med 24 september 2018. 
 
VästKoms styrelse har  den 14 november 2017, beslutat att ställa sig 
bakom överenskommelsen med tillhörande riktlinje som reglerar in- och 
utskrivningsprocessen för personer som efter utskrivning har behov av 
samordnade insatser och rekommenderar kommunalförbunden att re-
kommendera medlemskommunerna att besluta i enlighet med VästKoms 
förslag. Fyrbodals kommunalförbunds direktion beslutade den 30 novem-
ber 2017 att rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom 
förslag till överenskommelse och tillhörande riktlinje.   
 
Omsorgsförvaltningen föreslår i skrivelse att kommunstyrelsen ställer sig 
bakom överenskommelsen. Omsorgsnämnden har behandlat ärendet och 
beslutat enligt förvaltningens förslag.                          
Beslutsunderlag 
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård. 
Gemensam riktlinje om in- och utskrivningar från sluten hälso- och 
sjukvård. Omsorgsförvaltningens skrivelse daterad den 20 november 
2017. 
Omsorgsnämndens beslut den 13 december 2017, § 116. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 28 december 2017.                          
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Forts ks § 23 
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att  
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till överens-
kommelse med tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivnings-
processen för personer som efter utskrivning från slutenvård har behov av 
samordnade insatser. Överenskommelsen gäller från och med den 1 
januari 2018 till och med den 24 september 2018. 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till reglering av 
betalansvaret mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalands-
regionen från och med den 1 januari 2018 till och med den 24 september 
2018.        
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till överens-
kommelse med tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivnings-
processen för personer som efter utskrivning från slutenvård har behov av 
samordnade insatser. Överenskommelsen gäller från och med den 1 
januari 2018 till och med den 24 september 2018. 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till reglering av 
betalansvaret mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalands-
regionen från och med den 1 januari 2018 till och med den 24 september 
2018.                              
 
____ 
Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen 
Omsorgsnämnden  
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KS § 24 Dnr 2017/00655 045 

Beslut om investeringsstöd till Fyrstads Flygplats AB 

Sammanfattning 
Trollhättans Stad har i september 2017 skickat in en ansökan till Trafik-
verket om statlig medfinansiering om 1 900 000 kr för investeringsåtgärder 
på Trollhättans – Vänersborgs flygplats enligt förordningen (2009:237) om 
statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafik-anläggningar m.m. 
Investeringsåtgärden benämns ”komplettering Höjd referenskod och om-
toppning” och innefattar bl.a. kallhangar, kameraövervakning samt AWOS 
(automatiserat system för insamling och sammanställning av väderdata till 
rapporter). Totala kostnaderna för att genomföra åtgärderna uppgår till 
3 800 000 kr. Ansökan om statlig medfinansiering uppgår till 1 900 000 kr. 
Trollhättans Stad åberopar Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 
(gruppundantagsförordningen), kapitel 1 och artikel 56 a. Investeringsstö-
det är  förenligt med statsstödsreglerna. 
 
Trafikverket har den 27 november 2017 beslutat att bevilja ansökan om 
maximalt 1 900 000 kr för investering i flygplatsinfrastruktur i enlighet med 
ansökan under förutsättning att bidraget används för investering på flyg-
platsen på ett sätt som är förenligt med kapitel 1 och artikel 56 a i kom-
missionens förordning (EU) nr 651/2014 (gruppundantagsförordningen). 
Medel finns avsatta i Västra Götalands regionens regionala plan för trans-
portinfrastruktur. 
 
Trollhättans Stad ska besluta om att bevilja maximalt 1 900 000 kr som 
utbetalande myndighet till Fyrstads Flygplats AB.                           
Beslutsunderlag 
Trafikverkets beslut TRV 2017/113393 
Ansökan om statlig medfinansiering 2017-06-30 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 20 december 2017.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bevilja Fyrstads 
Flygplats AB utbetalning av statlig medfinansiering om maximalt 1 900 000 
kr som investeringsstöd och åberopar Kommissionens förordning (EU)  
651/2014 gruppundantagsförordningen kapitel 1 och artikel 56 a.           
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2018-01-24 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

Forts ks § 24 
Kommunstyrelsens  beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Fyrstads Flygplats AB utbetalning av 
statlig medfinansiering om maximalt 1 900 000 kr som investeringsstöd 
och åberopar Kommissionens förordning (EU)  651/2014 gruppundantags-
förordningen kapitel 1 och artikel 56 a §.                              
 
____ 
Beslutet skickas till 
Fyrstads Flygplats AB  
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KS § 25 Dnr 2017/00806 532 

Yttrande över Västtågsutredningen 

Sammanfattning 
Västra Götalandsregionens (VGR) kollektivtrafiknämnd har skickat Väst-
tågsutredningen på remiss till bland annat de fyra delregionala kol-
lektivtrafikråden (DKR). Utredningen har gjorts på uppdrag av region-
fullmäktige och ska komplettera Västra Götalandsregionens ”Målbild Tåg 
2035”.  Den behandlar förutsättningar för att öppna nya tågstationer i 
mindre samhällen samt hur dessa kan bli centrala punkter för invånarna i 
tågtrafiksystemet. Ett 40-tal potentiella stationslägen har analyserats uti-
från en utredningsmodell och av dem uppfyller 13 stycken kollektivtrafik-
nämndens kriterier. Inom Trollhättans kommun har tre orter/platser be-
rörts: Upphärad, Velanda och Näl. Av dem föreslår utredningen ny station i 
anslutning till NÄL. VGR önskar yttrande från DKR senast den 16 februari.  
 
Fyrbodals kommunalförbund sammanställer ett gemensamt yttrande för 
vårt DKR.  I samband med det arbetet har Kontoret för Tillväxt och ut-
veckling utarbetat ett förslag till yttrande från Trollhättans Stad, daterat den 
4 januari 2018, att översända till Fyrbodal.                                 
Beslutsunderlag 
Västtågsutredningen 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 4 januari 2018. 
Yttrande till Fyrbodals kommunalförbund, daterat den 4 januari 2018.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom 
förslaget till yttrande daterat den 4 januari 2018 och översända detta till 
Fyrbodals kommunalförbund samt till Västra Götalandsregionens 
kollektivtrafiknämnd.           
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 
daterat den 4 januari 2018 och översända detta till Fyrbodals kommunal-
förbund samt till Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd.                         
____  
Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund  
Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd  
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KS § 26 Dnr 2017/00885 536 

Yttrande över förslag till ny zonstruktur och nytt sortiment 
för Västtrafik 

Sammanfattning 
Västtrafik har enligt uppdrag från Västra Götalandsregionen (VGR) tagit 
fram ett förslag till ny zonstruktur och nytt sortiment för biljetter. VGR har 
till de delregionala kommunalförbunden skickat förslaget på remiss. Målet 
har varit att ersätta dagens struktur för att skapa bättre förutsättningar för 
kunderna att enkelt välja, köpa och resa med sin biljett.    
Beslutsunderlag 
Missiv från VGR: DKR samråd kring förslag till ny zonstruktur för 
Västtrafik. 
Ny zonstruktur och nytt sortiment. Beslutsunderlag 2017-09-15 
(Västtrafik). 
Bildspel med beskrivning av bakgrund, utvärdering och förslag till ny 
zonstruktur.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 3 januari 2018. 
Yttrande till Fyrbodals kommunalförbund, daterat den 4 januari 2018.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom 
förslaget till yttrande daterat den 4 januari 2018 och överlämna detta till 
Fyrbodals kommunalförbund.    
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 
daterat den 4 januari 2018 och överlämna detta till Fyrbodals kommunal-
förbund.      
 
____  
Beslutet skickas till 
Fyrbodals kommunalförbund  
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KS § 27 Dnr 2018/00048 045 

Statsbidrag kostnadsfria verksamheter 

Sammanfattning 
Genom ett tidigare regeringsbeslut erhåller kommunen under åren 2016 - 
2019 statsbidrag till kostnadsfria Sommarlovsaktiviteter för åldersgruppen 
6–15 år. 
 
Statsbidraget har nu genom nya beslut utökats och kommer också att 
gälla övriga skollov. Regeringen har även fattat beslut om att stödja kost-
nadsfria simskolor, dels för förskolebarn under hela året, dels för ung-
domar under sommarlovet. Medlen fördelas mellan kommunerna med 
hjälp av en fördelningsnyckel utifrån antal/barn ungdom och antal 
barn/ungdomar som lever i ekonomiskt utsatta familjer. För Trollhättans 
del handlar det för år 2018 om följande preliminära belopp: 
 
Sommarlov   2 281 378 kr 
Övriga lov   2 853 152 kr 
Simskola förskolebarn  1 741 785 kr 
Simskola ungdomar/lov       80 000 kr 
  
Summa:   6 956 315 kr 
 
Under åren 2016 och 2017 har en arbetsgrupp med representanter från 
olika förvaltningar diskuterat fram ett förslag som sedan kommunstyrelsen 
har fattat beslut om – det har då uteslutande handlat om sommar-
lovsverksamhet vilken har bedrivits dels inom ordinarie verksamhet, dels 
utökad kommunal verksamhet och dels i föreningsregi.  
 
Nu år 2018 när det gäller dels hela året, dels både sommarlov och övriga 
lov görs bedömningen att det kommer att behövas en koordinator som 
håller ihop de olika delarna, samarbetar med ordinarie verksamheter men 
också i större omfattning söker samarbete med föreningslivet. Största de-
len av aktuella verksamheter finns inom Kultur- och fritidsnämndens an-
svarsområde. Där finns också det ordinarie föreningsstödet och verksam-
heter med uppdrag att stödja föreningarnas utveckling. Det syns därför 
rimligt att medlen rekvireras av Kultur- och fritidsnämnden och att nämn-
den får kommunstyrelsens uppdrag att fördela dessa till de olika kommu-
nala verksamheter och föreningar, som kan komma ifråga för att bedriva 
kostnadsfria lovverksamheter/ simskoleundervisning under 2018. I upp-
draget bör finnas en angiven maximal summa att användas för att admi-
nistrera/koordinera anslagen, så att största delen kommer att användas i 
direkt verksamhet. I uppdraget bör också ingå att Kultur- och fritidsförvalt-
ningen kartlägger behoven och utformar  
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Forts ks § 27 
 
verksamheterna i nära samverkan med övriga förvaltningar och att för-
valtningschefen får delegation på att vid behov förändra den beslutade 
fördelningen. Tidigare år har Myndigheten för ungdoms- och civilsam-
hällefrågor (MUCF) varit den myndighet varifrån kommunerna kunnat 
rekvirera bidragen. Detta uppdrag har nu gått över till Socialstyrelsen,  
men det har ännu inte aviserats om hur och när kommunerna kan rekvi-
rera bidragen. För att vinna tid och komma igång med verksamheterna så 
fort det är möjligt är det av vikt att kommunstyrelsen redan tidigt fattar 
beslut i frågan.                           
Beslutsunderlag 
 Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 10 januari 2018.     
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kultur- och 
fritidsförvaltningen att rekvirera maximalt statsbidrag avseende kostnads-
fria aktiviteter på sommarlov, övriga lov, simskola för förskolan och 
sommarsimskola för ungdomar, efter samråd med övriga förvaltningar.  
De administrativa kostnaderna (koordinator) får uppgå till maximal 10% av 
de erhållna medlen.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att 
rekvirera maximalt statsbidrag avseende kostnadsfria aktiviteter på 
sommarlov, övriga lov, simskola för förskolan och sommarsimskola för 
ungdomar, efter samråd med övriga förvaltningar.  
De administrativa kostnaderna (koordinator) får uppgå till maximal 10% av 
de erhållna medlen.                    
 
____  
Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Ekonomikontoret  
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