
 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

 

 

                  
                                    

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

   

 

 
 

 
 

  
 

 

  

 
  

  

  

  

  

  

 

 
 
  

 

   

  
 

 

  

Ärendelista

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

Plats och tid Sjuntorpsrummet,  Ärendegenomgång  
             Gruppmöte            

 Beslutsomgång       

kl. 08.30-11.50 
         kl 12.50-13.40 

 kl 13.40-14.00 

Beslutande Ledamöter Ersättare 

Paul Åkerlund (S), Ordförande 
Monica Hanson (S), 1:e vice ordförande 
Peter Eriksson (M), 2:e vice ordförande 
Bengt Karlsson (S) 
Patricia Valeria - Labrana (S) 
Anders Rapp (S) 
Margreth Johnsson (S) 
Sven Åke Möll (S) 
Fahimeh Nordborg (V) 
Jens Jönsson (MP) 
Remigiusz Bielinski (M) 
Jennie Bergius (M) 
Sofia Lindholm (C) 
Lasse Henriksen (SD) 
Maj-Britt Elmvik (-) kl 12.50-14.00 

Dan Möllengård (-) kl 8.30-11.50 
Hilkka Andersson (S) 
Mikael Sundström (S) 
Jolanta Walkow (S) kl 8.30-10.40 
Tony Georgiou (S) 
Annelie Fredriksson (S) 
Olov Säfström (S) 
Mattias Foldemark (V) 
Michael Meijer (M) 
Lars Muregård (M) 
Maj-Britt Elmvik (-) 
Sofia Andersson (S) 
Bedros Cicek (KD) 
Sari Samuelsson (M) 

Övriga närvarande 	 Stadsdirektör Ulrika Strandroth Frid, § 35, Eva Grönberg, exploateringschef 
ekonomichef Dan Jonasson, personalchef § 43 Mattias Frisk, förvaltningsekonom 
Per Johansson, sekreterare Ulla Andersson  § 48 Elisabeth Linderoth, gatuchef, Marita 

Frisk, upphandlare, 
§ 48-49 Malin Nyberg, stadsdelsutvecklare 

Justerare 	 Monica Hanson 

Justeringens plats och tid 	 Stadskansliet, 

Underskrifter 

Sekreterare Paragrafer §§ 28-55 
Ulla Andersson 

Ordförande 
Paul Åkerlund 

Justerare 
Monica Hanson 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-02-21 §§ 28-55 

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-26 Datum då anslaget tas ned 2018-03-20 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 

Underskrift 

Justeringsmännens signatur              	    Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

 

 

                                
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

  

 
 

 

  

 
 

  

  

  

  

  

 

 
 
  

   

  
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

Plats och tid		 Sjuntorpsrummet,  Ärendegenomgång  kl. 08:30-14.00 

Beslutande Ledamöter Ersättare 

Paul Åkerlund (S), Ordförande 
Monica Hanson (S), 1:e vice ordförande 
Peter Eriksson (M), 2:e vice ordförande 
Bengt Karlsson (S) 
Patricia Valeria (S) 
Anders Rapp (S) 
Margreth Johnsson (S) 
Sven Åke Möll (S) 
Fahimeh Nordborg (V) 
Jens Jönsson (MP) 
Remigiusz Bielinski (M) 
Jennie Bergius (M) 
Sofia Lindholm (C) 
Lasse Henriksen (SD) 
Dan Möllengård (-) 

Hilkka Andersson (S) 
Mikael Sundström (S) 
Jolanta Walkow (S) kl 8.30-10.40 
Tony Georgiou (S) 
Annelie Fredriksson (S) 
Olov Säfström (S) 
Sofia Andersson (S) 
Mattias Foldemark (V) 
Michael Meijer (M) 
Lars Muregård (M) 
Maj-Britt Elmvik (-) 
Bedros Cicek (KD) 
Sari Samuelsson (M) 

Övriga närvarande 	 Stadsdirektör Ulrika Strandroth Frid, Elisabeth Linderoth, gatuchef, Marita Frisk, 
ekonomichef Dan Jonasson, personalchef upphandlare, Malin Nyberg, stadsdels-
Per Johansson, sekreterare Ulla Andersson  utvecklare 

Justerare Monica Hanson 

Justeringens plats och tid Stadskansliet, omedelbar justering 

Underskrifter 

Sekreterare 
Ulla Andersson 

Paragrafer § 48 

Ordförande 
Paul Åkerlund 

Justerare 
Monica Hanson 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2018-02-21 § 48 

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-21 Datum då anslaget tas ned 2018-03-15 

Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 

Justeringsmännens signatur              	    Utdragsbestyrkande 


http:08:30-14.00


 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

 

 

____ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 28 Dnr 2018/00025 000 

Informationer 

Sammanfattning 

Stadsdirektören informerar om asylsökande och mottagna flyktingar i 
Trollhättan t.o.m. januari 2018. 

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

 

 

____ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 29 Dnr 2018/00003 002 

Delegationsbeslut  

Sammanfattning 

Anmäles av kommunstyrelsens ordförande, upphandlingschef, stadsjurist 
och ekonomichef, med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning 
fattade beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anmäls och läggs till handlingarna.     

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

 

 

 

____ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 30 Dnr 2018/00004 002 

Meddelanden 

Sammanfattning 

Stadskansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som 
inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 
februari 2018. 

Kommunstyrelsens beslut 

Meddelas och läggs till handlingarna.     

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

 

 

____ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 31 Dnr 2018/00018 040 

Finansrapport januari 2018 


Sammanfattning
	

Ekonomikontoret har tagit fram en finansrapport per den 31 januari 2018.   

Kommunstyrelsens beslut 

Rapporten godkänns.       

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

 

____ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 32 Dnr 2018/00024 000 

Ärenden till kommunfullmäktige 


Kommunstyrelsens beslut 


Paragraferna 33-41 ska behandlas i kommunfullmäktige       

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

   

  

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 33 Dnr 2017/00653 220 

Träbyggnadsstrategi 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med Byggnads- och 
trafiknämndens ordförande samt koncernens bostads- och fastighetsbolag 
uppdaterat den trähusstrategi som kommunfullmäktige antog 2013. 

Syftet med strategin för ökat träbyggande är att den ska vara ett led i att 
minska utsläpp av växthusgaser och att nå nationella, regionala och lokala 
miljömål för Trollhättan. 

Strategin omfattar de byggnader som staden genom sina fastighetsbolag 
uppför och förhyr. Där ska träbyggnadsteknik beaktas som ett alternativ i 
varje byggprojekt. Då koncernens bolag även bygger fastigheter åt andra 
än staden ska trähusbyggande vara ett alternativ, men ej ett krav. 

En definition om vad som menas med träbyggnad har belysts liksom 
vikten av uppföljning och utvärdering av genomförda projekt.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 2017-12-13
	
Strategi för ökat träbyggande, 2017-12-12 


Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
anta reviderad strategi för ökat träbyggande.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget  yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 

Kommunstyrelsens förslag   

Kommunfullmäktige antar reviderad strategi för ökat träbyggande.     

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

 

 

 

   

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 34 Dnr 2017/00732 003 

Policy och bestämmelser för måltidsverksamheten 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2016 att inrätta en samlad 
organisation för måltids- och lokalvårdsverksamheten i staden. Beslutet 
innebar att måltids- och lokalvårdsverksamheten ska utgöra en 
serviceförvaltning tillsammans med kontoret för produktion och service, 
som idag ingår i kommunstyrelsens förvaltning samt att kommunstyrelsen 
är politiskt ansvarig nämnd för de båda förvaltningarna. 
Organisationsförändringen trädde i kraft den 1 oktober 2017. 

Serviceförvaltningen har nu tagit fram förslag till styrdokument för 
verksamheten, en Policy för måltider och livsmedel i Trollhättans Stad 
samt Bestämmelser för måltider och livsmedel i Trollhättans Stad. 
Måltidspolicyn beskriver stadens förhållningssätt gällande mat och 
måltider och ska fungera som ett övergripande styrande dokument samt 
ett stöd för att kvalitetssäkra måltids-verksamheten. Bestämmelserna 
utgör ett mer detaljerat stöd för den dagliga verksamheten.  

Dokumenten omfattar arbetet med mat och måltider inom all kommunal 
verksamhet och gäller för samtlig berörd personal (tjänstemän och 
personal involverade i mat och måltider) samt utförare vid 
konkurrensutsättning och entreprenaddrift. 

Beslutsunderlag 

Måltidspolicy för Trollhättans Stad. 

Bestämmelser för måltidsverksamheten i Trollhättans Stad.      

Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 22 januari 2018.   


Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att anta Policy för måltider och livsmedel i Trollhättans Stad, samt 
att kommunstyrelsen beslutar att anta Bestämmelser för måltider och 
livsmedel i Trollhättans Stad. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 

Kommunstyrelsens beslut   

Kommunstyrelsen beslutar att anta Bestämmelser för måltider och 
livsmedel i Trollhättans Stad. 

Kommunstyrelsens förslag   

Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för måltider och livsmedel i 
Trollhättans Stad. 

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 35 Dnr 2017/00102 210 

Genomförande-, marköverlåtelse och tomträttsavtal Häll-
torps gård norra 

Sammanfattning 

Under våren 2017 genomfördes en markanvisningstävling för Hälltorps 
gård norra. Sex exploatörer lämnade in förslag till bebyggelse på de två 
delområdena och Trollhättans Stad valde att gå vidare med förslaget som 
lämnats in av OBOS Sverige AB. Förslaget innebär en byggnation av ca 
120 bostäder fördelat på radhus/kedjehus och lägenheter i flerbostadshus. 
Hälften av bostäderna upplåts med hyresrätt. Förslag till genomförande-, 
marköverlåtelse- samt tomträttsavtal med sidoavtal har tagits fram med 
exploatören. 

Området är uppdelat i två delar, A och B, med tre respektive två etapper 
benämnda A1-3 och B1-2. I de förslag till avtal som tagits fram ges 
successivt tillträde till de olika etapperna. För att exploatören ska få 
tillträde till nästa etapp krävs att byggnadsskyldigheten uppfyllts i tidigare 
etapp. Två av etapperna, med hälften av bostäderna, ska bebyggas med 
hyresrätter, dessa två etapper upplåts med tomträtt. Övriga etapper ska 
bebyggas med bostadsrätter eller äganderätter och dessa överlåts med 
äganderätt. 

Exploatören utför och bekostar gemensamma anläggningar för väg 
respektive parkering på kvartersmark.   

Beslutsunderlag 

Förslag till genomförandeavtal med bilagor 

Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 29 januari 2018.   


Yrkanden 

Ordföranden yrkar att 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 
genomförandeavtal för Hälltorps gård norra med OBOS Mark AB, samt att   

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att delegera till 
kommunstyrelsens ordförande att teckna tomträtts- och sidoavtal för etapp 
A1, marköverlåtelseavtal för etapp B1, tomträtts- och sidoavtal alternativt 
avtal om utökning av tomträtt med sidoavtal för etapp A2 samt 
marköverlåtelseavtal för etapp A3 och B2 enligt genomförandeavtalet.    

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget  yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

Forts ks § 35 

Kommunstyrelsens förslag   

Kommunfullmäktige godkänner genomförandeavtal för Hälltorps gård 
norra med OBOS Mark AB.  

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsens ordförande att teckna 
tomträtts- och sidoavtal för etapp A1, marköverlåtelseavtal för etapp B1, 
tomträtts- och sidoavtal alternativt avtal om utökning av tomträtt med 
sidoavtal för etapp A2 samt marköverlåtelseavtal för etapp A3 och B2 
enligt genomförandeavtalet. 

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 36 Dnr 2018/00093 253 

Marköverlåtelseavtal del av Skoftebyn 1:1 vid Nysätra 
idrottsplats 

Sammanfattning 

Ett markanvisningsavtal träffades i maj 2016 med Riksbyggen ekonomisk 
förening för att utveckla bostäder i området runt idrottsplatsen i Nysätra 
inom del av fastigheten Skoftebyn 1:1. Detaljplanen för del Skoftebyn 1:1, 
Bostäder och Idrottsområde i Nysätra, är nu klar för antagande och beräk-
nas antas under första kvartalet 2018. Planen medger byggrätter för bo-
städer i upp till två våningar. Riksbyggen kommer att bygga ca 40 lägen-
heter i tio fyrbostadshus. 

Ett förslag till marköverlåtelseavtal har upprättats, som anger villkoren för 
överlåtelse av mark till Riksbyggen och reglerar vem som ansvarar för 
genomförande och finansiering av exploateringen. Preliminärt överlåts ca 
16 600 m2 mark. Marken överlåts först då byggnationen har påbörjats. 
Kommunen är huvudman för allmän plats, vilket innebär att kommunen 
ansvarar för utbyggnad av gata och park/natur. En gemensamhetsan-
läggning bildas för gemensam infart till idrottsplatsen och två av fyrbo-
stadshusen. 

Riksbyggen betalar 9,2 Mkr i ersättning för kvartersmarken. Utbyggnad av 
allmän plats finansieras inom ramen för exploateringsersättningen. Avtalet 
villkoras av att detaljplanen för Bostäder och Idrottsområde i Nysätra vin-
ner laga kraft. Villkoren i övrigt framgår av förslag till Marköverlåtelseavtal.   

Beslutsunderlag 

Marköverlåtelseavtal. 

Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 30 januari 2018.   


Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att godkänna förslag till marköverlåtelseavtal med Riksbyggen 
ekonomisk förening avseende del av fastigheten Skoftebyn 1:1 vid 
Nysätra idrottsplats, ersättningen är 9,2 Mkr.  

Utbyggnad av allmän plats finansieras inom ramen för exploaterings- 
ersättningen. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget  yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

Forts ks § 36 

Kommunstyrelsens förslag   

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till marköverlåtelseavtal 
med Riksbyggen ekonomisk förening avseende del av fastigheten 
Skoftebyn 1:1 vid Nysätra idrottsplats, ersättningen är 9,2 Mkr.  

Utbyggnad av allmän plats finansieras inom ramen för 
exploateringsersättningen.     

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

  

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 37 Dnr 2018/00127 291 

Byggstart ombyggnad Magnus Åbergsgymnasiet / Bygg-
programmet 

Sammanfattning 

Lokalerna för Byggprogrammet på Magnus Åbergsgymnasiet (MÅG) är i 
behov av renovering och ombyggnation. Kunskapsförbundet Väst (KFV) 
har med hjälp av Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB genomfört 
projektering och upphandling för en ombyggnation av Byggprogrammets 
nuvarande lokaler omfattande ca 2080 kvm. Lokalerna som nu används 
för Måleriprogrammet kan då lämnas eftersom måleriet också kommer 
inrymmas i hus P. 

Ombyggnationen beräknas utifrån inkomna anbud medföra en 
hyreshöjning för staden om ca 2 200 tkr/år. 

Parallellt med planerad renovering och ombyggnation av Byggprogrammet 
pågår en förstudie för utökad grundskoleverksamhet i centrala Trollhättan. 
Grundskolan använder lokaler redan nu på MÅG för äldre elever och de 
lokaler som Måleriprogrammet kan lämna kommer då med fördel kunna 
byggas om till verksamhet grundskola eftersom de ligger i anslutning till 
nuvarande grundskolelokaler på MÅG. 

Ombyggnationen av Byggprogrammets lokaler beräknas vara klar till 
årsskiftet 2018/2019. Ärendet har behandlats i stadens lokalstyrgrupp 
2018-02-07. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 2018-02-08 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att godkänna byggstart för projekt ombyggnad av 
Byggprogrammet på Magnus Åbergsgymnasiet.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget  yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 

Kommunstyrelsens förslag   

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart för projekt 
ombyggnad av Byggprogrammet på Magnus Åbergsgymnasiet.     

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 38 	 Dnr 2017/00310 009 

Beslut med anledning av motion "Tak för representations-
kostnader" (-) 

Sammanfattning 

Dan Möllengård har till kommunfullmäktige inlämnat en motion med 
förslag att 

-	 ett representationstak införs över vad som kan vara rimlig kostnad för 
bjuda och bjudas. 

-	 riktlinjer om alkohol skall betalas privat och ej mottages eller bjuds på i 
rollen som förtroendevald. 

I staden finns Bestämmelser för representation, antagna av 
kommunfullmäktige, där det sägs att Trollhättans stads representation i 
alkoholhänseende ska präglas av restriktivitet och att all representation 
där alkohol ingår ska ske efter samråd med kommunfullmäktiges eller 
kommunstyrelsens ordförande. 

Inom Staden finns också Regler för representation, framtagna av 
ekonomikontoret, där det framgår vad som är tillåtet utifrån 
skattehänseende när det gäller representation och mottagande av gåvor. 
Staden har också Riktlinjer mot mutor och andra oegentligheter, framtagna 
av stadsjuristen och antagna av kommunfullmäktige så sent som under 
2016. Riktlinjerna innehåller tydliga anvisningar om vad som är tillbörliga 
och otillbörliga förmåner och vad som gäller vid stadens egen 
representation. 

Anställda och förtroendevalda i staden har, enligt förvaltningens 
uppfattning, tillräckligt stöd i bestämmelser och riktlinjer för att kunna av 
avgöra vad som är rimligt att bjuda på eller ta emot vid representation. 
Ytterst är det alltid den enskilde som måste göra bedömningen av vad 
som är lämpligt eller inte lämpligt. Gränsen mellan tillbörlig och otillbörlig 
belöning är flytande och kan växla från tid till annan liksom mellan olika 
verksamhetsområden. Domstolarna ställer dock särskilt höga krav på 
anställda i den offentliga sektorn. Som anställd eller förtroendevald i 
Staden eller dess bolag ska man uppträda så att det man företar sig inte 
på något sätt kan uppfattas/tolkas som korrupt. 

Beslutsunderlag 

Motion från Dan Möllengård (-) 

Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 15 januari 2018.   


Yrkanden 

Maj-Britt Elmvik (-) yrkar bifall till motionen. 

Monica Hansson yrkar att motionen avslås.   

Justeringsmännens signatur              	    Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

Forts ks § 38 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på dels Maj-Britt Elmviks, dels Monica 
Hansons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica Hansons 
yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag   

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.     

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 39 Dnr 2017/00374 009 

Beslut med anledning av motion "Årlig politisk representa-
tionsredovisning" (-) 

Sammanfattning 

Dan Möllengård (-) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion med 
förslag om att  man inför ”Årlig politisk representations redovisning” och 
att den bör gälla alla politiskt tillsatta uppdrag.(inkl. bolagen). 

I Trollhättan Stads och i de helägda bolagens redovisning i ekonomi-
systemen redovisas representation på särskilda konto/slag. Nämnder och 
styrelser ligger i redovisningen under särskilda ansvar/verksamhet. Det 
gör att det finns möjlighet att skapa rapportuttag på olika detaljnivåer för 
redovisning av representationskostnader för den politiska verksamheten i 
nämnder och styrelser både i Trollhättans Stad och i de helägda bolagen.  
I stadens årsredovisning, i nämndernas verksamhetsberättelser och i bo-
lagens årsredovisningar redovisas normalt inte kostnader på en detalje-
ringsnivå motsvarande politisk representation. Men en styrelse eller 
nämnd kan vid behov begära att få en särskild redovisning av kostnader 
för politisk representation. 

Revisionen har som uppgift att granska olika områden inom Trollhättan 
Stads verksamheter och det finns möjlighet för revisionen att välja gransk-
ning av redovisningen för politisk representation.   

Beslutsunderlag 

Motion från Dan Möllengård (-). 

Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 18 januari 2018.   


Yrkanden 

Maj-Britt Elmvik (-) yrkar bifall till motionen. 
Monica Hansson yrkar att motionen avslås.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på dels Maj-Britt Elmviks, dels Monica 
Hansons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica Hansons 
yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag  

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.     

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 40 Dnr 2017/00472 009 

Beslut med anledning av motion "Gratis utlåning av Stads-
huset för Trollhättans föreningsliv" (-) 

Sammanfattning 

Dan Möllengård (-) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion med 
förslag att: 
”man ser över att antingen i mån av tid som ej är bokad låta föreningar 
nyttja kommunens lokaler i kommunhuset. Eller kanske en dag i veckan 
för utlåning till föreningslivet”. 

Trollhättans Stad har antagna bestämmelser för bokning av samman-
trädeslokaler i Stadshuset. Sammanträdesrummen i Stadshuset kan 
bokas för sammanträden med kommunens nämnder och för gruppmöten i 
anslutning till dessa möten samt utbildningar och dylikt i stadens organi-
sation av Trollhättans Stad organiserade möten med externa parter lokala 
partiarrangemang, vilka ska bokas genom gruppledare eller ordförande i 
partier representerade i kommunfullmäktige möten arrangerade av hyres-
gäster i Stadshuset, Västra Götalandsregionens verksamheter, kommunal-
förbunden som Trollhättans Stad är medlem i samt Högskolan i Trollhät-
tan. 

Nuvarande bestämmelser är framtagna för att kunna fungera praktiskt uti-
från de förhållanden som råder och för att inte leda till onödiga extra risker 
och kostnader. Föreningslivet i Trollhättan har också bra tillgång till lokaler, 
det finns t.ex. möjlighet att boka Slätthultsgården, Kronogårdens samlings-
lokal, Götasalen, Valkyrian, Kronansalen, mindre klassrum i Kronan och 
Folkets Park, som centrala möteslokaler för både invånare och föreningar. 
Utöver detta finns bygdegårdarna. Kommunstyrelsens förvaltning anser 
därför inte att behov finns att utnyttja Stadshuset utöver det som sker idag. 
Samråd har skett med avdelningen för Skydd och säkerhet samt kultur- 
och fritidsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Motion från Dan Möllengård (-). 

Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 4 januari 2018.   


Yrkanden 

Maj-Britt Elmvik (-) yrkar bifall till motionen. 

Monica Hansson yrkar att motionen avslås.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på dels Maj-Britt Elmviks, dels Monica 
Hansons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica Hansons 
yrkande. 

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

Forts ks § 40 

Kommunstyrelsens förslag   

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.     

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

 

 

 
  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 41 Dnr 2017/00532 009 

Beslut med anledning av motion "Motarbeta nepotism,
svågerpolitik, vänskapskorruption" (-) 

Sammanfattning 

Dan Möllengård har inkommit med en motion till kommunfullmäktige om 
att ”Motarbeta nepotism, svågerpolitik, vänskapskorruption”. I motionen 
föreslås att åtgärder vidtas för att kvalitetssäkra anställningsförfarandet i 
Staden. 

Nuvarande anställningsrutin innebär, med stöd av gällande delegations-
ordning, att alla anställningsbeslut fattas av respektive personalansvarig 
chef. Förvaltningen anser att  verksamhetens resultat gynnas av att chefen 
har ett samlat ledningsansvar för såväl verksamhet, ekonomi som perso-
nal. Den sammantagna bedömning är att fördelarna med denna rekryte-
ringsrutin överväger de risker som kan uppstå avseende nepotism etc.  

En fortsatt satsning på rekryteringsfrågor kommer att genomföras under 
2018, framför allt med införande av obligatoriska rekryteringsutbildningar 
samt att rekrytering utgör tema på ett av vårens chefsforum. Kommun-
styrelsens förvaltning föreslår med detta att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

Motion från Dan Möllengård (-). 

Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 29 januari 2018.   


Yrkanden 

Maj-Britt Elmvik (-) yrkar bifall till motionen. 

Monica Hansson yrkar att motionen avslås.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på dels Maj-Britt Elmviks, dels Monica 
Hansons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica Hansons 
yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag   

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.     

Protokollsanteckning 

Jennie Bergius lägger följande anteckning till protokollet: 

”Alliansen har på sittande möte efterfrågat en redogörelse av Trollhättan 
stads nuvarande arbetssätt, rekryterings- och HR-policy.  

Detta i syfte att säkerställa god kvalitetsnivå i gällande rekryteringsprocess 
och synliggöra ev förbättringspotential vid utlysning av tjänster etc.”   

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

  
 

____ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 42 Dnr 2017/00870 042 

Bokslutsrapport 2017 

Sammanfattning 

Årets resultat uppgår till +94 mkr, vilket är 90 mkr bättre än budget. 
Resultatet motsvarar 2,9 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag, 
exkluderat exploateringsresultat 2 %. Det betyder ytterligare ett år med bra 
resultat, men en försämring jämfört med 2016 års resultat (108 mkr). Det 
genomsnittliga resultatet av skatteintäkter och utjämningsbidrag de 
senaste fem åren har varit 2 %, vilket med marginal överstiger målnivån 
på 1 %. 

Budgetöverskottet för 2017 om + 90 mkr förklaras med resultat från 
exploateringsresultat +27 mkr, överskott på skatteintäkter och 
utjämningsbidrag +21 mkr, realisationsvinster +12 mkr, finansnetto +12 
mkr, gemensamma poster +11 mkr, särskilda åtgärder +8 mkr och bidrag 
för ökat bostadsbyggande +10 mkr. 

Nämndernas utfall mot budget är - 11 mkr (exkluderat resultat från 
exploateringsverksamheten) vilket motsvarar en avvikelse på - 0,3 %. 
Jämfört med prognosen i augusti är det en förbättring med 14 mkr. Två 
nämnder redovisar underskott mot budgeten, varav Omsorgsnämnden -13 
mkr och Arbetsmarknads- och socialnämnden -16 mkr. Verksamhetens 
nettokostnader ökar med 5,3 % och skatteintäkter och utjämningsbidrag 
ökar med 4,5 %. 

Årets investeringar uppgår till 162 mkr, varav investeringar i 
exploateringsprojekt med 20 mkr. Exkluderat exploateringsprojekten är 
investeringarna 18 mkr lägre än investeringsbudgeten.   

Beslutsunderlag 

Bokslutsrapport 

Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 31 januari 2018.   


Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen godkänner bokslutsrapport för 
2017. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 

Kommunstyrelsens beslut   

Kommunstyrelsen godkänner bokslutsrapporten för 2017.     

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

     

                 

               

              

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 43 Dnr 2018/00087 042 

Kommunstyrelsens verksamhetsredogörelse 2017  

Sammanfattning 

Verksamhetsredogörelse för 2017 har sammanställts för kommunstyrelsen 
som nämnd. Verksamhetsredogörelsen innefattar kommunfullmäktiges 
prioriterade mål m.m. som redovisas till kommunfullmäktige. 
Kommunstyrelsen omfattar huvudområdena politisk verksamhet, Ledning, 
utveckling och förvaltning samt avtalsbunden verksamhet. 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget på +15,9 mkr. 
Avtalsbunden verksamhet redovisar överskott om +14,9 mkr, där 
Gymnasieskolan (+5,8 mkr) och NÄRF (+4,2 mkr) står för störst 
avvikelser. Politisk verksamhet redovisar ett överskott om +2,1 mkr och 
kontoren redovisar sammantaget ett underskott om -1,0 mkr, exklusive 
exploateringsresultatet +27,5 mkr. 

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på investeringsredovisningen 
med 2,2 mkr. Då flera större projekt är senarelagda önskas +12 mkr flyttas 
med till 2018, vilket innebär en slutredovisning om -14,2 mkr. 

Centrala IT-anslaget redovisas som bilaga till rapporten.      

Beslutsunderlag 

Verksamhetsredogörelse ks. 

Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 9 februari 2018.           


Yrkanden 

Ordföranden yrkar att 

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsredogörelse 2017 för 
kommunstyrelsen och dess verksamheter. 

Kommunstyrelsen föreslår att 100 tkr, del av Ledning, utveckling och 
förvaltnings sammanlagda överskott, ombudgeteras till 2018. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kontoret Produktion samt Stadskällarens 
sammanlagda överskott om 0,8 mkr tillförs respektive fond, vilka har en 
ingående balans om sammantaget 3,5 mkr. 

Kommunstyrelsen föreslår att investeringsmedel om 12 mkr överförs till 
2018. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

 

            
 

 

 
 

____  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

Forts ks § 43 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsredogörelse 2017 för 
kommunstyrelsen och dess verksamheter. 

Kommunstyrelsen föreslår att 100 tkr, del av Ledning, utveckling och 
förvaltnings sammanlagda överskott, ombudgeteras till 2018. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kontoret Produktion samt Stadskällarens 
sammanlagda överskott om 0,8 mkr tillförs respektive fond, vilka har en 
ingående balans om sammantaget 3,5 mkr. 

Kommunstyrelsen föreslår att investeringsmedel om 12 mkr överförs till 
2018. 

Beslutet skickas till 
KSF kontorschefer 
Förvaltningsekonomen 

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

 

                  

               

 

                   
 

 
 

  
 

 

____ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 44 Dnr 2018/00081 050 

Arrendeavtal Gamle Dal 

Sammanfattning 

Förslag till arrendeavtal har tagits fram för området Åkersäng vid Gamle 
Dal i Fall- och Slussområdet. Syftet med avtalet är att ge tydligare 
förutsättningar för en utveckling av området, vilken inriktar sig på att skapa 
ett område för allmänheten att vistas i som ett park- och strövområde 
tillgängligt för alla, i Trollhättans Stads regi. Ytterligare utveckling av 
området bör ske på sikt. 

Sjöfartsverket äger marken inom området och den är en del i Fall- och 
Slussområdet som Trollhättans Stad, Sjöfartsverket samt Vattenfall sköter 
tillsammans, i enlighet med tidigare antagna riktlinjer för området.  

Sjöfartsverket har inte för avsikt att sälja någon mark och därför har detta 
arrendeavtal tagits fram med förslag till ett nyttjanderättsavtal.  

Avtal för området och nyttjanderätten föreslås vara 25 år från det att 
avtalet undertecknats av båda parter.          

Beslutsunderlag 

Arrendeavtal. 

Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning och 

stadsbyggnadsförvaltningen från den 2 februari 2018.           


Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till 
avtal mellan Sjöfartsverket och Trollhättans Stad avseende nyttjanderätt 
av Åkersäng vid Gamle Dal.               

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till avtal mellan
Sjöfartsverket och Trollhättans Stad avseende nyttjanderätt av Åkersäng 
vid Gamle Dal. 

Beslutet skickas till 
Stadsbyggnadsförvaltningen
	
Sjöfartsverket
	

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 45 Dnr 2018/00092 233 

Lokalplanering, Folkets Park 

Sammanfattning 

Stadsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att planera för en stadspark i 
området Hjulkvarnelund och Kultur- och fritidsförvaltningen har i sin tur i 
uppdrag, att som ett led i det arbetet, genomföra förstudie för utvecklingen 
av Folkets park med dess olika byggnader. 

Inom området Folkets park finns i nuläget byggnader med olika 
användningsområden och varierande status. Flera av byggnaderna har 
kulturhistoriska värden. En första statusbedömning av byggnaderna är 
genomförd och förslag presenteras avseende åtgärder som behöver 
göras. 

Inom området för stadsparken ligger förskolan Lunnen. Den behöver 
flyttas samtidigt som förskolan behöver utökas med tanke på behovet av 
fler förskoleplatser i och med planering av nybyggnation i området 
Hjulkvarnelund. 

En grov kostnadsbedömning är gjord för nödvändiga åtgärder på 
byggnaderna samt kostnader för anslutning av fjärrvärme, 
säkerhetsåtgärder m.m. Den totala investeringskostnaden bedöms till ca 
10 600 tkr. Driftskostnaderna beräknas till ca 1 025 tkr/år. 

Kultur- och fritidsförvaltningen har upptaget i Mål- och resursplan (MRP) 
medel för lös utrustning och inventarier.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 2018-02-06
	
Lokaler Folkets park, redovisning av förstudie, 2018-02-02   


Yrkanden 

Ordföranden yrkar att 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förstudien avseende lokaler i Folkets 
park och beslutar om att lokalplanering genomförs. 

Kommunstyrelsen beslutar bevilja 250 tkr för att kunna genomföra 
lokalplanering av projektet. 

Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt utredning avseende ägandet av 
byggnaderna i Folkets park.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

____  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

Forts ks § 45 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förstudien avseende lokaler i Folkets 
park och beslutar om att lokalplanering genomförs. 

Kommunstyrelsen beslutar bevilja 250 tkr för att kunna genomföra 
lokalplanering av projektet. 

Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt utredning avseende ägandet av 
byggnaderna i Folkets park.     

Beslutet skickas till 
Lokalstrategen 
Ekonomikontoret 
Stadsbyggnadsförvaltningen  

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 46 Dnr 2018/00056 291 

Lokalplanering, om- och tillbyggnad Lextorpsskolan 

Sammanfattning 

Utbildningsnämnden gav i april 2017, förvaltningen i uppdrag att 
genomföra förstudie för en om- och tillbyggnation av Lextorpsskolan. 
Stadsdelen Lextorp ligger i den södra delen av staden och området 
präglas av stor in- och utflyttning. Det gör att det är svårt att prognostisera 
kommande elevtal, men skolan har de senaste åren haft ett kraftigt ökat 
elevantal och är trångbodd. Från år 2008 till år 2017 har antalet ökat med 
ca 100 elever, från 233 elever till 325 elever.  

En om- och tillbyggnad av Lextorpsskolan behöver både ta hand om det 
ökade elevtalet och det behov som finns av att anpassa lokaler avseende 
grupprum för bland annat modersmålsundervisning, bild- och musiksal 
vilket saknas idag och lärararbetsplatser. Kraftstaden Fastigheter 
Trollhättan AB som äger och förvaltar Lextorpsskolan planerar att 
genomföra energibesparingsåtgärder med bland annat byte av ventilation 
vilket bör samplaneras med en om- och tillbyggnad av skolan. En möjlig 
tidplan för det fortsatta arbetet medför att om- och tillbyggnaden kan vara 
klar våren 2020. 

En grov kostnadsbedömning för den totala investeringen är genomförd av 
Kraftstaden och beräknas medföra en hyra på ca 630 tkr/år. Kostnader för 
ersättningslokaler under byggtid kan eventuellt tillkomma. De ökade hyres-
kostnaderna tas med i arbetet med MRP. Kostnaden för att genomföra 
lokalplanering bedöms till ca 200 tkr.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 2018-01-26
	
Utbildningsnämndens beslut, § 14, 2018-01-23 

Tjänsteskrivelse från Utbildningsförvaltningen, 2018-01-08 

Förstudie Om- och tillbyggnad av Lextorpsskolan, 2018-01-08   


Yrkanden 

Ordföranden yrkar att 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förstudien för om- och tillbyggnad av 
Lextorpsskolan och beslutar att lokalplanering genomförs. 

Kommunstyrelsen beslutar bevilja 200 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. 

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

Forts ks § 46 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förstudien för om- och tillbyggnad av 
Lextorpsskolan och beslutar att lokalplanering genomförs. 

Kommunstyrelsen beslutar bevilja 200 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 
Utbildningsnämnden 
Lokalstrategen 
Ekonomikontoret 

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 47 Dnr 2018/00057 291 

Lokalplanering för grundskoleverksamhet i centrum / 
Magnus Åbergsgymnasiet 

Sammanfattning 

Grundskoleverksamheten i centrala staden ökar och 
utbildningsförvaltningen har i uppdrag att genomföra förstudie för att säkra 
tillgången på lokaler.  

Hjortmosseskolan, som har verksamhet från förskoleklass till årskurs 9, 
har vuxit ur sina lokaler. Karlstorpskolan, som till största delen används till 
förskola, har åter tagits i bruk för yngre grundskoleelever. Sedan 2017 
används också lokaler i Magnus Åbergsgymnasiet (MÅG), hus GHI, för 
äldre elever. 

Resultatet av förstudien visar att det finns behov av och möjlighet att 
genomföra fortsatta anpassningar av lokaler i hus GHI på MÅG, renovera 
hus JK när byggprogrammet lämnar lokalerna samt tillsammans med 
gymnasiet samnyttja lokaler i hus A. Om detta genomförs får man en 
långsiktig lösning för eleverna i centrala staden samtidigt som 
Karlstorpskolan kan användas för utökad förskoleverksamhet. 

Tidsmässigt behöver återstående anpassningar av hus GHI utföras så att 
de är klara till läsårsstarten 2018/2019. Hus JK kan byggas om först när 
byggprogrammet lämnat lokalerna. 

Kraftstaden uppskattar att ombyggnadsarbetena för Hus JK inklusive 
anpassad utemiljö resulterar i en hyreskostnad för den delen om ca 1 500 
kr/kvm. Genomsnittshyran gentemot Trollhättans stad är i nuläget ca 680 
kr/kvm i MÅG. Aktuell ombyggnads yta i Hus JK är ca 700 kvm. Kostnaden 
för att genomföra lokalplanering bedöms av Kraftstaden uppgå till ca 800 
tkr. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 2018-01-29
	
Utbildningsnämndens beslut, § 13, 2018-01-23 

Tjänsteskrivelse från Utbildningsförvaltningen, 2018-01-16 

Förstudie Grundskoleverksamhet i centrum, 2018-01-10   


Yrkanden 

Ordföranden yrkar att 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förstudien avseende lokaler för 
grundskola i centrala staden samt att lokalplanering genomförs avseende 
hus JK och hus A. 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 800 tkr för att kunna genomföra 
lokalplanering av projektet. Summan inkluderas i projektets totala  

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

Forts ks § 47 

kostnader om projektet beslutas genomföras. I annat fall föreslås 
kostnaden täckas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förstudien avseende lokaler för 
grundskola i centrala staden samt att lokalplanering genomförs avseende 
hus JK och hus A. 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 800 tkr för att kunna genomföra 
lokalplanering av projektet. Summan inkluderas i projektets totala 
kostnader om projektet beslutas genomföras. I annat fall föreslås 
kostnaden täckas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.     

Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
Lokalstrategen 
Ekonomikontoret 

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

 

                                        

 

 

           

   

 
 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 48 Dnr 2017/00734 050 

Antagande av anbud Stridsbergsbron 

Sammanfattning 

Upphandlingsavdelningen inom kommunstyrelsens förvaltning har fått i 
uppdrag att upphandla entreprenör för nybyggnation av Stridsbergsbron 
mellan Knorren och Hjulkvarnelund. Upphandlingen har annonserats 
2017-10-22 med sista anbudsdag 2017-12-20. Förfrågningsunderlaget är 
upprättat utifrån entreprenadformen Totalentreprenad i samarbetsformen 
partnering. Projektet genom-förs i två faser: Fas 1 Planerings- och 
projekteringsfas och Fas 2 Produktions- och överlämningsfas.  

Prövning av anbudsgivare och anbud har skett i tre steg: Prövning av 
anbudsgivares lämplighet, prövning av anbud samt utvärdering.  

Utvärdering har gjorts genom poängsättning och viktning enl. följande: 

Utvärderingskriterier  Viktning % 

Projektorganisation. Förmåga, sammansättning och erfarenhet.   30 

Anbudsgivarens erfarenhet av partneringprojekt och tankar kring 
partneringsprojektet Stridsbergsbron. Upplägg och genomförande.  30 

Anbudspresentation och intervju med nyckelpersoner. 40 

Utvärderingsgruppen har kommit fram till en anbudsgivare X som fått 
högsta poäng. Anbudsgivaren har en klar strategi för hur projektet ska 
genomföras och hur samarbete skulle kunna se ut. Konceptet känns 
intressant och trovärdigt. Upphandlingsärendet är belagt med sekretess. 
Information i ärendet kommer att lämnas muntligt på kommunstyrelsens 
sammanträde den 21 februari 2018.  Samtliga anbudsgivare har begärt 
sekretess av anbud och bilagor med hänsyn till företagshemligheter enligt 
1 § i lagen om skydd för företagshemligheter (1990:409) samt i enlighet 
med 9 kap 3 § och 31 kap 16 1 i Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400). 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 29 januari 2018.   

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta anbud med högsta poäng, i enlighet 
med gjord utvärdering, avseende upphandling Stridsbergsbron.   

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Avstår 
Maj-Britt Elmvik (-) avstår från att delta i beslutet. 

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

Forts ks § 48 

Beslutet skickas till 
Upphandlingsavdelningen 

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 49 Dnr 2018/00061 045 

Ansökan om statliga medel för sanering för Källstorps
industriområde 

Sammanfattning 

I den fördjupade översiktsplanen för Knorren och Hjulkvarnelund, som 
antogs av kommunfullmäktige i september framgår det att Källstorps 
industriområde är kraftigt förorenat. Föroreningarna härrör från Stridsberg 
och Biörks verksamhet som tidigare funnits där. För att kunna nyttja 
området för verksamheter och bostäder måste området saneras. 2015 
beslutade regeringen om ett utökat statsstöd för efterbehandling av 
förorenade områden. Det innebär att kommuner nu kan få bidrag för 
sanering av förorenade områden även inför bostadsproduktion. Om 
Trollhättans Stad kan får del av bidraget beror på hur stor konkurrensen 
är. 

En ansökan har under hösten 2017 arbetats fram för att kunna ansöka om 
statligt stöd för sanering under 2018-2019. Ansökan innehåller en 
detaljerad beskrivning av de åtgärder som krävs för att sanera området, en 
värdering av området efter att saneringen utförts och detaljplanelagts samt 
en ansvarsutredning. 

De berörda fastigheterna ägs idag av Kraftstaden Fastigheter AB och 
Trollhättans Stad. Då Trollhättans Stad är huvudman för genomförandet 
av saneringen kommer Staden, genom ett arrendeavtal att råda över 
Kraftstadens fastigheter då saneringen genomförs. Arrendeavtalet 
kommer att tecknas under våren 2018. 

Staden och Kraftstaden kommer också att under våren 2018 teckna ett 
avtal som reglerar de ekonomiska konsekvenserna som uppkommer i 
samband med saneringen och exploateringen av området. Avtalet kommer 
bland annat att reglera exploateringen, kostnader samt den värdeökning 
av Kraftstadens fastigheter som saneringen och planläggningen 
genererar. 

Beslutsunderlag 

Huvudstudie Källstorps industriområde 

Ansökan om statligt saneringsmedel.
	
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 7 februari 2018.   


Yrkanden 

Ordföranden yrkar att 

Kommunstyrelsen beslutar att Trollhättans kommun ansöker om 52 Mkr i 
statligt stöd för att utföra sanering inom Källstorps industriområde.  

Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för förberedelser och 
projektledning 2018 på 1 750 000 kr finansieras ur kommunstyrelsens  

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

Forts ks § 49 

anslag för oförutsett/särskilda åtgärder Reserv. För kommande år 
hänskjuts finansieringen till arbetet med MRP/Budget 2019.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Trollhättans kommun ansöker om 52 Mkr i 
statligt stöd för att utföra sanering inom Källstorps industriområde.  

Kommunstyrelsen beslutar att kostnaden för förberedelser och 
projektledning 2018 på 1 750 000 kr finansieras ur kommunstyrelsens 
anslag för oförutsett/särskilda åtgärder Reserv. För kommande år 
hänskjuts finansieringen till arbetet med MRP/Budget 2019.     

Beslutet skickas till 
Tillväxt och utveckling 

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 50 Dnr 2017/00518 045 

Saab Bilmuseum 2018-2020 

Sammanfattning 

Saab Car Museum är en unik verksamhet som vårdar och utvecklar arvet 
efter Saabs personbilar. Efter nedläggningen av Saab Automobile AB 
genomfördes ett arbete för att rädda Saab Car Museum och dess samling. 
Ägandet av museet och dess samlingar ligger nu hos Trollhättans stad och 
Saab AB. Dessa parter har upprättat ett uppdragsavtal som innebär att 
Saab Car Museum drivs av Innovatum Science Center AB. 

Genom insatser från Regionutvecklingsnämnden och Kulturnämnden har 
ett treårigt utvecklingsprojekt genomförts 2014-2017, för att utreda 
möjligheter och framtidsvägar för bilmuseet. Trollhättans Stad har sedan 
ansökt hos regionutvecklingsnämnden och kulturnämnden i Västra 
Götalandsregionen om medfinansiering för basverksamhetens drift och 
utvecklande nysatsningar. 

Utgångspunkten för överenskommelsen är en basfinansiering där 
Trollhättans Stad svarar för 1 712 tkr per år och Västra götalandsregionen 
svarar för 1 500 tkr årligen för perioden 2018 - 2020. Eventuellt ytterligare 
medel för utvecklings-insatser av museet tar parterna ställning till i ett 
senare skede när en långsiktig handlingsplan för utveckling av 
museiverksamheten föreligger. 

Beslutsunderlag 

Förslag till överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och 
Trollhättans Stad. 

Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 1 februari 2018.   

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att 

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera verksamhetens drift och 
utveckling av Saab Car Museum med 1 712 tkr år 2018, 1 712 tkr år 2019 
och 1 712 tkr år 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till överenskommelse 
mellan Västra götalandsregionens regionutvecklingsnämnd och 
kulturnämnd samt Trollhättans stad gällande utveckling och finansiering av 
Saab Car Museum för åren 2018-2020. 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram 
förslag till uppdragsavtal till Innovatum Science Center AB för drift och 
utveckling av Saab Car Museum i enlighet med Trollhättans Stad och 
Västra götalandsregionens överenskommelse för åren 2018-2020. 

Peter Eriksson yrkar bifall till förslaget. 

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

Forts ks § 50 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Peter Erikssons 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.   

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera verksamhetens drift och 
utveckling av Saab Car Museum med 1 712 tkr år 2018, 1 712 tkr år 2019 
och 1 712 tkr år 2020. 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till överenskommelse 
mellan Västra götalandsregionens regionutvecklingsnämnd och 
kulturnämnd samt Trollhättans stad gällande utveckling och finansiering av 
Saab Car Museum för åren 2018-2020. 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram 
förslag till uppdragsavtal till Innovatum Science Center AB för drift och 
utveckling av Saab Car Museum i enlighet med Trollhättans Stad och 
Västra götalandsregionens överenskommelse för åren 2018-2020.  

Avstår 

Maj-Britt Elmvik (-) avstår från att delta i beslutet.   

Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen  

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 51 Dnr 2017/00794 045 

Ansökan om utökat bidrag för fortsatt verksamhet med
samhällsnytta och integration / Somaliska Skandinaviska 
Kulturföreningen (SSKF) 

Sammanfattning 

Somaliska Skandinaviska Kulturföreningen har bedrivit 
ungdomsverksamhet i egen regi från februari 2017. Aktiviteterna har skett 
på kvällstid, och har bestått av bland annat läxhjälp eller olika 
fritidsaktiviteter. Föreningen ansöker om medel för att kunna fortsätta och 
utöka verksamheten, med målet att erbjuda stöd, vägledning och 
information till ungdomar och unga vuxna. De vill också kunna erbjuda 
ungdomarna olika gemenskapsaktiviteter på kvällstid. Syftet är att 
ungdomar och unga vuxna ska få en meningsfull fritid där de kan känna 
sig som en del i ett socialt sammanhang och samtidigt få verktyg för att 
utvecklas för att underlätta integration i samhället. Samverkan med 
stadens olika verksamheter kan också bidra till att ungdomar och unga 
vuxna känner större tillit staden. Som ett utvecklingsbidrag skulle 
anställning av två ungdomshandledare kunna finansieras via 
Kommunstyrelsens konto för social hållbarhet, där 150 tkr finns kvar för 
2018 av anslagets totala 3 mkr. 

Beslutsunderlag 

Ansökan från SSKF
	
Beslut från Utskottet för social hållbarhet, 23 januari 2018, § 4. 

Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 januari 2018.             


Yrkanden 

Sofia Lindholm yrkar att ärendet återremitteras för att undersöka om det 
finns fler intresserade föreningar. 

Monica Hanson yrkar att bidragsansökan bifalls. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag.   

Omröstning 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 
röstar jag vill avgöra ärendet idag. Den som röstar nej vill återremittera 
ärendet. 

Omröstningsresultat 

Ja-röster: Paul Åkerlund, Monica Hanson, Bengt Karlsson, Patricia 
Valeria, Anders Rapp, Margreth Johnsson, Sven-Åke Möll, Fahimeh 
Nordborg, Jens Jönsson och Maj-Britt Elmvik. 

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

Forts ks § 51 

Nej-röster: Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Jennie Bergius, Sofia 
Lindholm och Lasse Henriksen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Somaliska Skandinaviska 
Kulturföreningen projektmedel om 150 tkr som ett utvecklingsbidrag för 6 
månader för verksamhet riktad mot ungdomar och unga vuxna.    

Finansiering sker från kommunstyrelsens konto för social hållbarhet. 

Reservation 

Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Jennie Bergius, Sofia Lindholm och 
Lasse Henriksen reserverar sig till förmån för yrkandet om återremiss.   

Beslutet skickas till 
Tillväxt och utveckling 
SSKF 
Ekonomikontoret 

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

 

 

   

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 52 Dnr 2017/00857 005 

Yttrande över Genomförande av webbtillgänglighetsdirek-
tivet (Ds 2017:60) 

Sammanfattning 

Finansdepartementet har översänt remissen "Genomförande av 
webbtillgänglighetsdirektivet". Förslaget innehåller bestämmelser om krav 
på tillgänglighet till digital service som tillhandahålls av offentlig aktör, som 
ska vara genomfört i medlemsstaterna senast den 23 september 2018. I 
promemorian lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets 
och rådets direktiv (EU) 2016/2102) av den 26 oktober 2016 om 
tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila 
applikationer (webbtillgänglighetsdirektivet). Direktivet är ett så kallat 
minimiharmoniseringsdirektiv och i promemorian föreslås även vissa 
bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. 

Det föreslås att direktivet genomförs som en särskild lag om tillgänglighet 
till digital offentlig service. Med digital offentlig service avses tjänster eller 
information, som en offentlig aktör tillhandahåller via en teknisk lösning. 
Webbtillgänglighetsdirektivet omfattar statliga och kommunala 
myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt 
styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. Offentligt styrda 
organ innefattar i huvud-sak vissa statliga och de flesta kommunala 
företag. 

För Trollhättans Stad innebär detta inte några stora förändringar i 
dagsläget, eftersom staden sedan några år tillbaks jobbar aktivt med att 
tillgänglighetsanpassa hemsidan. Dock kan kunskapshöjande insatser 
kring tillgänglighet även för intranätet och intern dokumenthantering 
behöva genomföras i organisationen, vilket kan medföra ökade kostnader.   

Beslutsunderlag 

Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet (Ds 2017:60).  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 29 januari 2018. 
Yttrande till Finansdepartementet, daterat den 29 januari 2018. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande daterat 
den 29 januari 2018, som sitt svar till justitiedepartementet  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

Forts ks § 52 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrande daterat den 29 januari 2018, som sitt 
svar till justitiedepartementet     

Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet 

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 53 Dnr 2017/00877 000 

Yttrande över Betänkande Nästa steg? Del 2 Förslag för en
stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:88) 

Sammanfattning 

Trollhättans Stad har beretts tillfälle att yttra sig över utredningens 
bedömningar och förslag. Del 2 är en komplettering av delbetänkandet 
som kom under hösten 2017 och som Trollhättans Stad har yttrat sig över. 
Utredningen fick då tillläggsdirektiv att speciellt belysa några olika punkter: 

I kapitel 2 behandlas frågan om att göra Finlandssvenskarna till egen 
nationell minoritet, i kapitel 3 behandlas Sveriges förhållande till 
Språkstadgan, i kapitel 5 behandlas frågan om statistik avseende de 
nationella minoriteterna samt Övriga frågor, som regeringen bör 
uppmärksamma. Utredningen behandlar frågor som berör ett brett 
verksamhetsfält och här fokuseras främst på de delar som på olika sätt 
kan komma att påverka den kommunala verksamheten.       

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till yttrande till 
Kulturdepartementet. 

Beslutsunderlag 

SOU 2017:88 Nästa steg? Del 2 Förslag för en stärkt minoritetspolitik. 
Skrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning daterad 29 januari 2018  
Yttrande till kulturdepartementen daterat den 29 januari 2018. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande 
daterat den 29 januari 2018 till kulturdepartementet, som sitt eget.   

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande daterat den 29 januari 
2018 till kulturdepartementet, som sitt eget.     

Beslutet skickas till 
Kulturdepartementet  

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 54 Dnr 2018/00047 003 

Yttrande Förbundsordning Tolkförmedling Väst, samråd 

Sammanfattning 

Trollhättans kommun är medlem i kommunalförbundet Tolkförmedling 
Väst. Tolkförmedling Väst har arbetat fram ett förslag till reviderad 
förbundsordning med anledning av den nya kommunallagen, som trädde i 
kraft den 1 januari 2018, och på grund av att direktionen i Tolkförmedling 
Väst i september 2017 beslutade att öppna upp för nya medlemmar i 
förbundet. 

I skrivelse från Tolkförmedling Väst ges förbundsmedlemmarna möjlighet 
att yttra sig över förslaget innan det går ut till samtliga medlemmars 
fullmäktige för beslut. Ändringar och tillägg till förbundsordning ska 
fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige. 

Stadsjuristen/t.f. kanslichefen har granskat det framarbetade förslaget och 
har inga invändningar mot detta.   

Beslutsunderlag 

Skrivelse 2018-01-09 från Tolkförmedling Väst med förbundsordning. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 11 januari 2018.   

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen antar yttrande, daterat den 15 
januari 2018. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat den 15 januari 2018.   

Beslutet skickas till 
Tolkförmedling Väst  

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 




 
 

 

 

 
 

 

 

                                                    
 
 
 

  

 

 

 

  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2018-02-21 
 Kommunstyrelsen 

KS § 55 Dnr 2017/00746 149 

Rymdforum 2019 

Sammanfattning 

Arrangemanget Rymdforum ska förläggas till Trollhättan den 25 – 26 mars 
2019. Trollhättans Stad tillsamman med GKN Aerospace åtar sig att 
genomföra arrangemanget Rymdforum 2019, där Trollhättans Stad har 
huvudansvaret gentemot föreningen. Mellan medlemmarna i Föreningen 
Rymdforum Sverige har upprättats ett utkast till överenskommelse om 
ekonomiskt ansvar för arrangemanget. 
Trollhättans Stad ansvarar för att de lokala kostnaderna för arrange-
manget inte överskrider budgeterad totalkostnad, 770 000 kronor exklu-
sive moms. Om kostnaderna av något skäl som Trollhättans Stad ej råder 
över blir högre än intäkterna så täcks överskjutande del till hälften av 
Trollhättans Stad och GKN Aerospace och till hälften av Rymdforum. Om 
de faktiska intäkterna överskrider kostnaderna skall de i första hand an-
vändas till Rymdforums styrelse. Resterande överskott tillfaller Rymd-
forum. 

Budgeterade intäkter för arrangemanget uppgår till 770 tkr och budgete-
rade kostnader uppgår till 770 tkr. Trollhättan Stads bidrag till arrange-
manget uppgår enligt budgeten till 100 000 kr.   

Beslutsunderlag 

Utkast till överenskommelse om ekonomiskt ansvar för Rymdforum i 
Trollhättan 25-26 mars 2019. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag om 100 000 kronor till 
arrangemanget Rymdforum 2019 i Trollhättan.  
Finansiering sker genom att ianspråkta 100 000 kronor från 
kommunstyrelsens anslag för oförutsett/särskilda åtgärder Tillväxt och 
utveckling. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag om 100 000 kronor till 
arrangemanget Rymdforum 2019 i Trollhättan.  

Finansiering sker genom att ianspråkta 100 000 kronor från 
kommunstyrelsens anslag för oförutsett/särskilda åtgärder Tillväxt och 
utveckling. 

Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 
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Justeringsmännens signatur                 Utdragsbestyrkande 



	Strukturera bokmärken
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure




