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KS § 56 Dnr 2018/00025 000 

Informationer 

Sammanfattning 
Stadsdirektören informerar om asylsökande och mottagna flyktingar i 
Trollhättan t.o.m. februari 2018. 
Vivian Komstadius informerar om förändring av grafisk profil, 
innebärande att stadens fordon ändrar färg från rött till vitt. 
Per Johansson informerar om anställningsprocessen i Trollhättans 
Stad.   
 
____ 
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KS § 57 Dnr 2018/00003 002 

Delegationsbeslut  

Sammanfattning 
Anmäles av kommunstyrelsens ordförande, ekonomichef, kontorschef 
och exploateringshef, med stöd av kommunstyrelsens 
delegationsordning fattade beslut.   
Kommunstyrelsens förslag  beslut 
Anmäls och läggs till handlingarna.     
 
____ 
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KS § 58 Dnr 2018/00004 002 

Meddelanden  

Sammanfattning 
Stadskansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden 
som inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 
mars 2018.   
Kommunstyrelsens förslag  beslut 
Meddelas och läggs till handlingarna.     
 
____ 
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KS § 59 Dnr 2018/00018 040 

Finansrapport februari 2018 

Sammanfattning 
Ekonomikontoret har tagit fram en finansrapport per den 28 februari 
2018.   
Beslutsunderlag 
Finansrapport februari 2018   
 
____ 
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KS § 60 Dnr 2018/00024 000 

Ärenden till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag  beslut 
Paragraferna 61-72 ska behandlas i kommunfullmäktige     
 
____ 
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KS § 61 Dnr 2017/00870 042 

Årsredovisning 2017  

Sammanfattning 
Ekonomikontoret har sammanställt en årsredovisning/bokslut för år 
2017. 
Årsredovisningen innehåller dels kommunstyrelsens samlade re-
dogörelse för årets verksamhet och sammanställd redovisning för de 
kommunala företagen riktad till kommunfullmäktige och övriga 
intressenter, dels nämndernas verksamhetsredogörelser. Verksamhets-
redogörelserna innefattar budgetutfall, mål- uppfyllelse för prioriterade 
mål och nämndernas förslag till behandling av bokslutstutfall m.m. 
Årets resultat uppgår till 94 mkr, vilket är 90 mkr bättre jämfört med 
budget. Resultatet motsvarar 2,9 % av skatteintäkter och 
utjämningsbidrag, exkluderat exploateringsresultat 2 %. Årets netto-
investeringar uppgår till 162 mkr, vilket är 2 mkr högre än fastställd 
investeringsram. I nettoinvesteringarna ingår utgifter för exploatering 
om 20 mkr. Exklusive exploatering är utfallet 18 mkr lägre än budget.  
Samtliga fem uppsatta finansiella mål uppnås för 2017. Nämnderna har 
47 prioriterade mål från kommunfullmäktige. Totalt bedömer nämnderna 
att 26 (55 %) av målen nås helt, 19 (41 %) nås delvis och 2 (4 %) nås 
inte alls vid årets slut. Sammantaget uppnås kravet på god ekonomisk 
hushållning med det ekonomiska utfallet i bokslutet och redovisat 
uppfyllande av prioriterade mål.                           
Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2017 
Nämndernas verksamhetsredogörelser 2017                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
avskrivning över plan (nedskrivningar) av anläggningstillgångar med 38 
tkr. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
ianspråktagande ur avsättningar med 612 tkr under 2017.   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
avsättning till Munkebo med 452 tkr.          
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Forts ks 61 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
2017 års bokslut med redovisad resultaträkning, kassaflödesanalys och 
balansräkning för Trollhättans Stad.  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna i 
övrigt kommunstyrelsens årsredovisning. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
nämndernas verksamhetsredogörelser.    
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta särskilt i 
ärende om behandling av budgetutfallet genom förändring av interna 
resultatfoner och ombudgetering (investeringsanslag).             
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa avskrivning över plan 
(nedskrivningar) av anläggningstillgångar med 38 tkr. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
ianspråktagande ur avsättningar med 612 tkr under 2017.   
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
avsättning till Munkebo med 452 tkr.          
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 
2017 års bokslut med redovisad resultaträkning, kassaflödesanalys och 
balansräkning för Trollhättans Stad.  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna i 
övrigt kommunstyrelsens årsredovisning. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
nämndernas verksamhetsredogörelser.    
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta särskilt i 
ärende om behandling av budgetutfallet genom förändring av interna 
resultatfoner och ombudgetering (investeringsanslag).               
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KS § 62 Dnr 2018/00141 042 

Bokslutsutfall avseende 2017 

Sammanfattning 
Resultatöverföringen ingår i bokslutsberedning och fastställs av 
kommunfullmäktige. Nämnderna har i sina verksamhetsredogörelser 
lämnat förslag till behandling av 2017 års budgetutfall.     
Trollhättans Stads resultat är + 94 mkr, vilket är 90 mkr bättre än 
budget. Av detta står nämnderna för -11 mkr. Nämnderna begär att -7,3 
mkr överförs till 2018. Ekonomikontoret tillstyrker att -8,7 mkr, varav 
ombudgetering av anslag 2,6 mkr överförs.        
Av investeringsbudgeten begärs ombudgering på 22 mkr, varav 8,4 mkr 
är beaktade i 2018 års budget. Ekonomikontoret tillstyrker att 18,5 mkr 
förs över till 2018, varav 8,4 mkr är beaktat i 2018 års investeringsplan. 
Ekonomikontoret föreslår samtidigt att del av ombudgeringarna 
finansieras av att investeringsramen sänks med 7,6 mkr för 2018 
avseende tidigareläggning av kostnader för Grävlingen (4,3 mkr) till 
2017 och uteblivet byte av nytt verksamhetssystem för arbetsmarknads- 
och socialnämnden (3,3 mkr). Återstående del av ombudgeringarna 
(2,5 mkr) föreslår ekonomikontoret finansieras via ospecificerad tids-
förskjutning. 
I investeringsplanen för 2018 ingår en avdragspost för ospecificerad 
tids   
Beslutsunderlag 
Behandling av bokslutsutfall 2017.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 1 mars 2018.                          
Yrkanden 
Ordförande yrkat att  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 
överföring av anslag för driftbudgeten. Resultatfonderna minska med -
11 315 tkr netto och 2 585 tkr ombudgeras. Ombudgeteringarna täcks 
ur kommunstyrelsens anslag för särskilda åtgärder: social 
investeringsfond 250 tkr, jobb för unga 1 635 tkr och ombudgeteringar 
700 tkr.  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ombudgeringar 
av nämndernas anslag på investeringsbudgeten med totalt 18 525 tkr 
2018, varav 8,4 mkr är beaktad i 2018 års investeringsplan och 2,5 mkr 
finansieras via ospecificerad tidsförskjutning.  
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att sänka 
arbetsmarknads- och socialnämndens investeringsram med 3,3 mkr för 
2018 för uteblivet byte av verksamhetssystem. 
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Forts ks § 62 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att sänka 
kommunstyrelsens investeringsram ram med 4,3 mkr för 2018 för 
tidigareläggning av investeringen ombyggnad av centralförrådet 
Grävlingen till 2017.  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja 
investeringsramen med 26 mkr till 180 mkr (inklusive 
exploateringsprojekt) för 2018. Finansiering sker via likvida medel. 
Kommunstyrelsen beslutar att medge arbetsmarknads- och 
socialnämndens undantag från överföring av 2017 års underskott. 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna nämndernas och den egna 
förvaltningens slutredovisningar av investeringsanslag. 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna resultatöverföring inom sitt 
verksamhetsområde enligt skrivelse 9 februari 2018 med bilagor.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja överföring av anslag för 
driftbudgeten. Resultatfonderna minska med -11 315 tkr netto och 
2 585 tkr ombudgeras. Ombudgeteringarna täcks ur kommunstyrelsens 
anslag för särskilda åtgärder: social investeringsfond 250 tkr, jobb för 
unga 1 635 tkr och ombudgeteringar 700 tkr.  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja ombudgeringar 
av nämndernas anslag på investeringsbudgeten med totalt 18 525 tkr 
2018, varav 8,4 mkr är beaktad i 2018 års investeringsplan och 2,5 mkr 
finansieras via ospecificerad tidsförskjutning.  
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att sänka 
arbetsmarknads- och socialnämndens investeringsram med 3,3 mkr för 
2018 för uteblivet byte av verksamhetssystem. 
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att sänka 
kommunstyrelsens investeringsram ram med 4,3 mkr för 2018 för 
tidigareläggning av investeringen ombyggnad av centralförrådet 
Grävlingen till 2017.  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja 
investeringsramen med 26 mkr till 180 mkr (inklusive 
exploateringsprojekt) för 2018. Finansiering sker via likvida medel. 
Kommunstyrelsen beslutar att medge arbetsmarknads- och 
socialnämndens undantag från överföring av 2017 års underskott. 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna nämndernas och den egna 
förvaltningens slutredovisningar av investeringsanslag. 
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Forts ks § 62 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna resultatöverföring inom sitt 
verksamhetsområde enligt skrivelse 9 februari 2018 med bilagor. 
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KS § 63 Dnr 2018/00086 003 

Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen 
(Eidar, Kraftstaden och TEAB) 

Sammanfattning 
Upphandlingsavdelningen inom kommunstyrelsens förvaltning har, i 
samarbete med de kommunala bolagen, tagit fram en arbetsmodell för 
hur sociala krav ska ställas i upphandlingar som omfattar Trollhättans 
Stad. Modellen innehåller ansvarsfördelning, kravställning, vite och 
processbeskrivning. 
 
En ny skrivning har med anledning av detta gjorts i de lokala Bestäm-
melserna för upphandling enligt följande:  
”Sociala krav i upphandlingar kommer att ställas i tjänsteupphandlingar 
som sträcker sig över 6 månader för att påverka arbetslösheten i en 
positiv riktning samt att se till att arbetstagarens rättigheter tas till vara.”                                       
Denna bestämmelse föreslås även gälla de helägda kommunala bola-
gen. En skrivning har därför införts i respektive bolags ägardirektiv för 
AB Eidar, Trollhättan Bostadsbolag, Trollhättan Energi AB och Kraft-
staden Fastigheter, enligt följande:  
Övrigt 
”Bolaget omfattas av Trollhättan Stads lokala Bestämmelser för upp-
handling vad avser sociala krav i upphandlingar.”                         
Beslutsunderlag 
Reviderade ägardirektiv.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 14 februari 2018.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
reviderade ägardirektiv för de helägda kommunala bolagen.                
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade ägardirektiv för de 
helägda kommunala bolagen.                              
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KS § 64 Dnr 2018/00165 050 

Samverkansavtal naturbruksutbildning 

Sammanfattning 
Fyrbodals kommunalförbund har kommit in med en rekommendation 
om att teckna ett nytt samverkansavtal med Västra Götalandsregionen 
(VGR) för Naturbruksutbildningar. Förslaget till nytt samverkansavtalet 
innebär att kommunen uppdrar till VGR att vara skolhuvudman i 
skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom 
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. 
Avtalet avser elever som är folkbokförda i kommunen.  
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige ställer sig 
bakom förslag till samverkansavtal naturbruksutbildning och anmodar 
Kunskapsförbundet Väst att teckna avtalet med VGR.                      
Beslutsunderlag 
Handläggning samverksavtal Naturbruksutbildning – Fyrbodals kom-
munalförbund  
Samverkansavtal Naturbruksutbildning 
Bilaga 1 till samverkansavtal naturbruk 
Bilaga 2 till Samverkansavtal naturbruksutbildning rörande verksam-
hetens finansiering                         
Yrkanden 
Ordförande yrkar att Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
ställer sig bakom samverkansavtalet och anmodar Kunskapsförbundet 
Väst att teckna avtalet. 
Kunskapsförbundet Väst anmodas att säga upp det nu gällande 
samverkansavtalet att upphöra att gälla från och med den 1 jan. 2019. 
Kunskapsförbundet Väst ska vara avtalspart med VGR i 
samverkansavtalet.      
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige ställer sig bakom samverkansavtalet och anmodar 
Kunskapsförbundet Väst att teckna avtalet. 
Kunskapsförbundet Väst anmodas att säga upp det nu gällande 
samverkansavtalet att upphöra att gälla från och med den 1 januari 
2019. 
Kunskapsförbundet Väst ska vara avtalspart med VGR i 
samverkansavtalet.                              
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KS § 65 Dnr 2016/00260 050 

Marköverlåtelseavtal med Eidar om kvarteret Fönster-
listen Upphärad, förlängning 

Sammanfattning 
Trollhättans Stad och AB Eidar Trollhättans bostadsbolag har 2016 
ingått marköverlåtelseavtal om kv. Fönsterlisten i Upphärad. Avtalets 
giltighet är beroende av att husgrunder utförts senast den 31 mars 
2018. Exploatören har genom anbudsförfarande försökt att genomföra 
projektet men har fått avbryta upphandlingen.  
Det har också framkommit att detaljplanen behöver omarbetas något. 
Ersättningen för marken är reglerad i tidigare avtal. De tilläggsarbeten 
som behövs på grund av planläggningen ska Eidar bekosta enligt 
förslaget.                         
Beslutsunderlag 
Marköverlåtelseavtal   
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 februari 2018.                        
Yrkanden 
Ordförande yrkar att Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna förlängning av marköverlåtelseavtal med AB Eidar till den 15 
februari 2020,  gällande kvarteret Fönsterlisten.                            
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förlängning av 
marköverlåtelseavtal med AB Eidar till den 15 februari 2020,  gällande 
kvarteret Fönsterlisten.                              
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KS § 66 Dnr 2018/00139 050 

Marköverlåtelseavtal kvarteret Älvdalen 

Sammanfattning 
För att möjliggöra tio bostäder i LSS-boende pågår nu granskning av 
detaljplan för kvarteret Älvdalen i stadsdelen Björndalen. Förslag till 
marköverlåtelseavtal mellan Trollhättans Stad och AB Eidar Trollhättans 
bostadsbolag har arbetats fram. 
Ersättningen för området är 830 kr/ kvm BTA hyresbostäder. Som 
underlag för ersättningen har 1000 kvm BTA antagits. Slutlig 
köpeskilling ska justeras efter hur stor yta BTA som det beviljas bygglov 
för.                            
Beslutsunderlag 
Marköverlåtelseavtal   
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 februari 2018.                        
Yrkanden 
Ordförande yrkar att Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna marköverlåtelseavtalet med AB Eidar gällande kvarteret 
Älvdalen.  
Markpriset fastställs till 830 000 kronor med justering för slutlig BTA.                
Beslutsgång 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna marköverlåtelseavtalet med 
AB Eidar gällande kvarteret Älvdalen.  
Markpriset fastställs till 830 000 kronor med justering för slutlig BTA.                  
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KS § 67 Dnr 2017/00096 253 

Markanvisningsavtal Ekekullen 2, förlängning 

Sammanfattning 
Trollhättans Stad och Kanberg Fastigheter AB har tecknat 
markanvisnings-avtal om Ekekullen i Strömslund 2017. Ett förslag till 
förlängt avtal med syfte att ge exploatören mer tid för utredningar och 
detaljplaneläggning har nu tagits fram. Avtalet föreslås förlängas med 
ett år. 
Exploatören har låtit utföra planprogram samt förslag på hur området 
kan bebyggas. En grönkonsekvensbedömning har också genomförts. 
Förslaget har ej kunnat tas vidare till detaljplanering på grund av dess 
storlek i kombination med det speciella läget. Därför har nu nya förslag 
till utformning från nio till två våningar tagits fram som underlag till 
Byggnads- och trafiknämndens beslut om planläggning i februari 2018.    
Beslutsunderlag 
Markanvisningsavtal           
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 februari 2018.                
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna förlängning av markanvisningsavtal med Kanberg fastigheter 
AB gällande Ekekullen, med ett år från undertecknandet av avtalet.    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta   
Kommunstyrelsens förslag  beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förlängning av 
markanvisningsavtal med Kanberg fastigheter AB gällande Ekekullen, 
med ett år från undertecknandet av avtalet.       
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KS § 68 Dnr 2015/00555 050 

Marköverlåtelseavtal kvarteret Lodjuret, Elviusgatan 

Sammanfattning 
Trollhättans Stad och Hammar Nordic har träffat markanvisningsavtal 
2016 och därefter har avtalet förlängts en gång. För att fullfölja projektet 
behöver nu ett marköverlåtelseavtal tecknas mellan parterna. 
Planförslaget möjliggör två bostadshus i fyra respektive fem våningar 
med 30 till 40 lägenheter med parkeringsgarage i källarvåning. 
 
Det finns ingen kännedom om markföroreningar i området, men avtalet 
reglerar ändå hur kostnader för sanering ska fördelas. Därutöver 
regleras kompens-ationsåtgärder som exploatören ska bekosta 
eftersom allmän plats tas i anspråk. Det säkerställs också att en 
enkelsidig allé utmed Bangårdsgatan återplanteras.  
Ersättningen för området är 2 400 kr/kvm BTA. Som underlag för 
ersättningen har 3 000 kvm BTA antagits. Slutlig köpeskilling ska 
justeras hur stor yta BTA som det beviljas bygglov för.   
Beslutsunderlag 
Marköverlåtelseavtal      
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 februari 2018.                   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna marköverlåtelseavtalet med Hammar Nordic Fastigheter AB 
gällande kvarteret Lodjuret och att fastställa markpriset till 7 450 000 
kronor med justering för slutlig BTA.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslut att godkänna marköverlåtelseavtalet med 
Hammar Nordic Fastigheter AB gällande kvarteret Lodjuret och att 
fastställa markpriset till 7 450 000 kronor med justering för slutlig BTA.     
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KS § 69 Dnr 2018/00185 253 

Marköverlåtelseavtal avseende del av Överby västra 
(Hornbach) 

Sammanfattning 
Hornbach anmälde 2017 intresse av att etablera en byggmarknad på 
Överby. Förslag till marköverlåtelseavtal har nu tecknats med HIAG 
Fastigheter i Sisjön AB under namnändring till HIAG Fastigheter i 
Trollhättan AB, som är det bolag som bygger och äger Hornbachs 
varuhus. HIAB fastigheter köper ett område som är ca 23 400 kvm stort 
inom etapp 2 på Överby västra. Inom detta område ska byggas ett 
varuhus på totalt 9 884 kvm BTA. Köpeskillingen för fastigheten är 
13 837 600 kr, beräknad utifrån 1400 kr/kvm BTA, enligt reviderad 
exploateringsbudget för Överby västra.  
Avtal med PEAB om utbyggnad av deras del av etapp 1 är genomfört 
och Biltema håller på och uppför sin byggnad inom etapp 1.                            
Beslutsunderlag 
Marköverlåtelseavtal 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 7 mars 2018.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna marköverlåtelseavtal där delar av Hults gård 2:1, 
Långskeppet 2 och Ladugårdsbyn s:1 överlåts till HIAG Fastigheter i 
Sisjön AB u.n.ä.t. HIAG Fastigheter i Trollhättan AB för 13 837 600.       
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna marköverlåtelseavtal där 
delar av Hults gård 2:1, Långskeppet 2 och Ladugårdsbyn s:1 överlåts 
till HIAG Fastigheter i Sisjön AB u.n.ä.t. HIAG Fastigheter i Trollhättan 
AB för 13 837 600.                               
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KS § 71 Dnr 2017/00481 009 

Beslut med anledning av motion "Minskat behov av 
omsorg" (-) 

Sammanfattning 
Maj-Britt Elmvik (-) har inlämnat en motion ang. ”minskat behov av 
omsorg”. I motionen föreslås ”att äldre varje gång de söker bistånd – 
förenklad eller mer omfattande omsorg i det egna hemmet eller på det 
särskilda boendet - ska fylla i underlag för grundlig läkemedelsgenom-
gång av läkemedelsspecialist inriktad på äldre. Genomgången ställer 
symtom mot ändamål och dos av varje läke-medel som den äldre 
använder. Syftet är att äldre ska få den läkemedels-behandling som 
rekommenderas idag och inte den som man fick en gång i tiden. Syftet 
är bästa möjliga hälsa och därmed ork”.  
Omsorgsförvaltningen har skrivit ett yttrande över motionen. Förvalt-
ningen menar att redan idag kan biståndshandläggare vid behov infor-
mera om möjligheten att kontakta ansvarig läkare för en läkemedels-
översyn. Läkemedelsordinationer och därmed en läkemedelsgenom-
gång är ett ansvar som åvilar ansvarig läkare. Därmed är det även läka-
ren som bedömer om behov finns att samarbeta med annan profession.   
De personer som bor i förvaltningens gruppboenden har rätt till årliga 
läkemedelsgenomgångar av läkare. Detsamma gäller de personer som 
har hemsjukvård i det egna boendet.   
Omsorgsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen av-
slås.                            
Beslutsunderlag 
Motion ”Minskat behov av omsorg” från Maj-Britt Elmvik (-).  
Skrivelse från Omsorgsförvaltningen från den 5 februari 2018.   
Omsorgsnämndens beslut den 21 februari 2018, § 21.    
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 27 februari 2018.                       
Yrkanden 
Dan Möllengård (-) yrkar bifall till motionen. 
Monica Hanson (S) yrkar att motionen avslås.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Dan Möllengårds, dels Monica 
Hansons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica 
Hansons yrkande.   
Kommunstyrelsens förslag  beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.                              
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KS § 72 Dnr 2017/00616 009 

Beslut med anledning av motion "Skottlossning här och 
skottlossning där i Trollhättan!" (-) 

Sammanfattning 
Dan-Axel Möllengård (-) har till kommunfullmäktige inlämnat motionen 
”Skottlossning här och skottlossning där i Trollhättan”. I motionen före-
slås att ”man ser över tillåtandet av användning av Soft Air GUN så 
man gjorde med fyrverkerier. Man bör se över vilka tider och vilka plat-
sar de får användas och bäras”.         
 
Kommunstyrelsens förvaltning har utrett frågan och konstaterarar att 
frågan om Soft Air Guns användande redan är reglerat i 3 kap 6 § ord-
ningslagen, som medför långtgående inskränkningar för användandet 
av Soft Air Gun. Enligt vapenlagen krävs det också tillstånd till att 
inneha sådant vapen om man är under 18 år. Eftersom kommunen 
endast ska utfärda lokala föreskrifter som verkligen behövs och sådana 
skäl inte framkommit föreslås att motionen avslås.                   
Beslutsunderlag 
Motion Dan Axel Möllengård 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 27 februari 2018.                          
Yrkanden 
Dan Möllengård (-) yrkar bifall 
Monica Hanson (S) yrkar att motionen avslås   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Dan Möllengårds och Monica 
Hansons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica 
Hansons yrkanden   
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 
röstar ja vill avslå motionen. Den som röstar nej bifaller motionen 
Omröstningsresultat 
Ja-röster: Paul Åkerlund, Monica Hanson, Peter Eriksson, Bengt 
Karlsson, Patricia Valeria, Anders Rapp, Margreth Johnsson, Sven-Åke 
Möll, Fahimeh Nordborg, Jens Jönsson, Michael Meijer, Lars Muregård, 
Sofia Lindholm, Lasse Henriksen 
Nej-röster: Dan Möllengård   
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Forts ks § 73 
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.                      
Reservation 
Dan Möllengård reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande   
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KS § 73 Dnr 2018/00085 003 

Revidering av Bestämmelser för upphandling (sociala 
krav) 

Sammanfattning 
Upphandlingsavdelningen inom kommunstyrelsens förvaltning har tagit 
fram en arbetsmodell för hur sociala krav ska ställas i upphandlingar 
som omfattar Trollhättans Stad. Modellen innehåller ansvarsfördelning, 
kravställning, vite och processbeskrivning. 
 
Trollhättans Stad har som mål att använda sociala krav i upphandling 
som ett verktyg för att skapa möjlighet till sysselsättning samt att stötta 
leverantörerna i framtida rekrytering.  Huvudregeln är att sociala krav 
ska användas i tjänsteupphandlingar som sträcker sig över 6 månader, 
vilket gäller både ramavtal och enskilda projekt. 
Krav på anställning/lärlingsplats är att om behov av nyrekrytering av 
personal för arbete inom uppdraget uppstår ska leverantören anställa 
person för allmän visstidsanställning som av särskilda skäl stått långt 
från arbetsmarknaden. Särskilda skäl kan vara funktionsnedsättning, 
nyanländ, långtidsarbetslöshet eller liknande. 
En ny skrivning har med anledning av detta gjorts i de lokala Bestäm-
melserna för upphandling enligt följande:  
”Sociala krav i upphandlingar kommer att ställas i tjänsteupphandlingar 
som sträcker sig över 6 månader för att påverka arbetslösheten i en 
positiv riktning samt att se till att arbetstagarens rättigheter tas till vara.”                                       
Denna bestämmelse ska även gälla de helägda kommunala bolagen, 
vilket kommer att anges i respektive bolags ägardirektiv.                    
Beslutsunderlag 
Reviderade lokala bestämmelser för upphandling. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 14 februari 2018.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderade 
Bestämmelser för upphandling.                          
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på  sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag  beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderade Bestämmelser för 
upphandling.                              
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Forts ks § 74 
 
____  
Beslutet skickas till 
Upphandlingsavdelningen 
Samtliga nämnder  
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KS § 74 Dnr 2018/00146 003 

Revidering av Bestämmelser för Trollhättan Stads finan-
siella verksamhet 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige fastställer ”Strategi för Trollhättans Stads finansi-
ella verksamhet”, senast antagen 15 december 2014, § 158. De mer 
principiella frågorna för den finansiella verksamheten regleras i strate-
gin. Bestämmelserna för tillämpningen och den löpande verksamheten 
samlas i ”Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet”. 
Den delen beslutas av kommunstyrelsen, senast antagen 10 oktober 
2017 § 128. I bestämmelserna anges att dessa ska prövas hos kom-
munstyrelsen minst en gång per kalenderår samt revideras vid behov. 
 
På grund av skattemässiga skäl har Trollhättans Stads utlåning till dess 
helägda bolag avvecklats fr. o m 30 september 2014.  Likviditeten om 
totalt ca 1,6 mdr kronor, har placerats i räntebärande värdepapper med 
en hög kreditvärdighet. Kapitalet förvaltas av ekonomikontoret med 
hjälp av extern portföljrådgivningstjänst. Trollhättans Stad har i budge-
ten för 2018 prognostiserat 2,3 % i avkastning vilket motsvarar 37 mkr i 
intäkter. I den senaste finansrapporten för januari månad var den 
genomsnittliga avkastningen i placeringsportföljen 2,20 %. 
 
Ekonomikontoret ser ingen anledning till förändring av strategin men 
föreslår en förändring av ”Bestämmelserna för den finansiella verksam-
heten”: 
 
Den svenska räntekurvan upp till 2,5 år är negativ vilket innebär att 
avkastningen på räntepapper med kort löptid är väldigt låg. För att 
kunna erhålla önskvärt avkastningskrav på förvaltning av stadens lik-
viditet, utan att behöva ta större kreditrisker, behöver Bestämmelserna 
för Trollhättan Stads finansiella verksamhet revideras med följande: 
 
Under tillåtna emittenter med krav på rating på emittentnivå: 
Miniminivån i placeringsportföljen för tillgångsslaget korta räntor 
(kapitalbindning < 1 år ) sänks från 20% till 0%. Fördelningen av place-
ringsportföljen ser efter ändringen ut enligt nedan:                       
 
Beslutsunderlag 
Reviderade Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella 
verksamhet. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 14 februari 2018.                          
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Forts ks § 75 
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderade 
Bestämmelser för Trollhättan Stads finansiella verksamhet.    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens  beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderade Bestämmelser för 
Trollhättan Stads finansiella verksamhet.                              
 
____ 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret  
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KS § 75 Dnr 2018/00160 050 

Medfinansieringsavtal E45 Överby - ramper 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 augusti 2009 § 181, att godkänna 
samarbetsavtal om utveckling av Överby köpcentrum mellan 
Trollhättans Stad och PEAB Sverige AB. Samarbetet har lett fram till att 
detaljplanen för Överby västra vann laga kraft den 2 december 2014. 
Arbetena med att sänka Överbyvägen och utbyggnad av etapp 2, 
ringleden är nu färdigställda och etapp 3, cirkulationsplatser och ramper 
är nu under upphandling. 
I samband med detaljplanearbetet ställde Trafikverket krav på 
Trollhättans Stad att vidta åtgärder på av- och påfarter till E45. Inför 
detta arbete har nu tecknats ett förslag till medfinansieringsavtal som 
reglerar trafikverkets bevakning av arbetena.             
Beslutsunderlag 
Medfinansieringsavtal E 45, bevakande projektledare vid ny av- och 
påfartsramp, väster om väg E45 vid Överby trafikplats, Trollhättans 
Stad mellan Trafikverket och Trollhättan Stad                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att Kommunstyrelsen godkänner 
medfinansieringsavtal E 45, avseende bevakande projektledare vid ny 
av- och påfartsramp, väster om väg E45 vid Överby trafikplats, 
Trollhättans Stad mellan Trafikverket och Trollhättan Stad.             
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens  beslut 
Kommunstyrelsen godkänner medfinansieringsavtal E 45, avseende 
bevakande projektledare vid ny av- och påfartsramp, väster om väg 
E45 vid Överby trafikplats, Trollhättans Stad mellan Trafikverket och 
Trollhättan Stad.                               
 
____  
Beslutet skickas till 
Kontoret Tillväxt och utveckling  
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KS § 76 Dnr 2018/00151 050 

Överby etapp 3 - Nybyggnad cirkulationsplatser samt 
väg, delegering 

Sammanfattning 
Produktionsavdelningen inom kommunstyrelsens förvaltning har inte 
haft resurser att utföra fortsatt utbyggnad inom Överby västra. Etapp 3. 
Nybyggnad av cirkulationsplatser samt väg har därför upphandlats 
externt. Sista anbudsdag är 2018-03-20. 
Anbuden kan överstiga den beloppsgräns som kommunstyrelsen 
ordförande idag har delegation att anta, vilken är 10 mkr. Utbyggnaden 
av etapp 3 är en förutsättning för fortsatt utbyggnad på Överby. Om 
anbuden uppfyller de ställda kraven ska lägsta anbud antas. För att 
möjliggöra tilldelningsbeslut och avtalsskrivning behöver delegationen 
därför i detta fall avse att anta det mest ekonomiskt fördelaktiga 
anbudet med hänsyn till pris. 
Sekretess gäller.                           
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 26 februari 2018.                          
Yrkanden 
Peter Eriksson (M) yrkar att kommunstyrelsens ordförande ska få 
delegation att anta det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet upp till 25 
mkr. Överstiger anbudet 25 mkr ska det avgöras av kommunstyrelsen. 
Dan Möllengård (-) yrkar att kommunstyrelsens ordförande ska få 
delegation att anta det mest ekonomiska fördelaktiga anbudet till 10 
mkr. Överstiger anbudet 10 mkr ska det avgöras av kommunstyrelsen.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Peter Erikssons yrkande och 
dels Dan Möllengårds yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt Peter Eriksson yrkande.   
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns: Den som 
röstar ja vill ge ordföranden en delegation upp till 25 mkr. Den som 
röstar nej vill ge ordföranden en delegation upp till 10 mkr. 
Ja-röster: Paul Åkerlund, Monica Hanson, Pete Eriksson, Bengt 
Karlsson, Patricia Valeria, Anders Rapp, Margreth Johnsson, Sven-Åke 
Möll Fahimeh Nordborg, Jens Jönsson, Michael Meijer, Lars Muregård, 
Sofia Lindholm, Lasse Henriksen,  
Nej-röster: Dan Möllengård    
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Forts ks § 76 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens 
ordförande att anta det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet avseende 
fortsatt utbyggnad inom Överby västra, etapp 3, upp till 25 mkr. 
Överstiger anbudet 25 mkr ska det avgöras av kommunstyrelsen. 
               
____ 
Beslutet skickas till 
Tillväxt och utveckling  
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KS § 77 Dnr 2018/00115 054 

Uppdragsbeställning - köksutredning 

Sammanfattning 
I augusti 2015 presenterades en slutrapport från utredningen om 
måltids-organisationen i Trollhättans Stad. Enligt rapporten bör 
Trollhättans Stad organisera måltidsverksamheten så att ökad 
kostnadseffektivitet och minskad sårbarhet uppnås och för att skapa 
ökade möjligheter att möta de krav som ställs utifrån livsmedels- och 
arbetsmiljölagstiftningen. 
I oktober 2016 beslutade kommunstyrelsen om en gemensam 
organisation för måltidsverksamheten i staden, serviceförvaltningen, 
som ska svara för samtliga kök inom omsorgsförvaltningens och 
utbildningsförvaltningens verksamheter. Organisationen trädde i kraft 1 
juni 2017. Serviceförvaltningen har idag 77 enheter som hanterar mat i 
staden och producerar ca 27 000 portioner fördelat på frukost, lunch, 
mellanmål och kvällsmål per dag.  
En överblick av kökslokalerna visar att produktion och tillgänglig 
kapacitet vid såväl centralkök, flertalet av produktions- och 
mottagningsköken, producerar större volymer än vad de är 
dimensionerade för. Likaså förekommer det ineffektiva fysiska 
förutsättningar, gammal/sliten utrustning och bristande logistik som 
påverkar matens kvalitet såväl som arbetsmiljön för de anställda i köket. 
Serviceförvaltningen föreslår att en utredning görs av stadens köks-
lokaler för att ta fram förslag på framtida måltidsproduktion i Trollhättans 
Stad. En förstudie är genomförd i december 2016 för Centralköket. 
Omsorgsförvaltningen genomförde en översyn av sina kök 2010.                            
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Serviceförvaltningen, 2018-02-02 
Uppdragsbeställning – köksutredning, 2018-02-02                          
Yrkanden 
Sofia Lindholm (C) yrkar att utredning ska undersöka möjligheten att ha 
tillagningskök i alla stadens förskolor, skolor och särskilda boenden. 
Lasse Henriksen (SD) och Peter Eriksson (M) instämmer. 
Monica Hanson (S) yrkar avslag på Sofia Lindholms (C) yrkande.    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Sofia Lindholms, dels Monica 
Hansons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica 
Hansons yrkande.   
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Forts ks § 77 
 
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkännes. Den som 
röstar ja stödjer Monica Hansons yrkande om avslag. Den som röstar 
nej stödjer Sofia Lindholms yrkande. 
Ja-röster: Paul Åkerlund, Monica Hanson, Bengt Karlsson, Patricia 
Valeria; Anders Rapp, Margreth Johnsson, Sven-Åke Möll, Fahimeh 
Nordborg, Jens Jönsson 
Nej-röster: Peter Eriksson, Michael Meijer, Lars Muregård, Sofia 
Lindholm, Lasse Henriksen, Dan Möllengård   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att 
genomföra en utredning av stadens kökslokaler samt ta fram förslag på 
framtida måltidsproduktion i Trollhättans Stad. 
Kommunstyrelsen beviljar medel motsvarande 400 000 kr till 
utredningen för bland annat konsultstöd.                            
Reservation 
Peter Eriksson, Michael Meijer, Lars Muregård, Sofia Lindholm, Lasse 
Henriksen, Dan Möllengård reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Sofia Lindholms yrkande   
 
____  
Beslutet skickas till 
Serviceförvaltningen 
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KS § 78 Dnr 2017/00307 751 

Antagande av Inriktningsdokument ungdomsmottag-
ningar  

Sammanfattning 
Fyrbodals kommunalförbund har översänt inriktningsdokument för 
ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022. Dokumentet har 
tagits fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och 
kommunerna i länet. Syftet med inriktningsdokumentet är att ge 
ungdomar jämlika förutsättningar att få tillgång till de resurser och det 
stöd som ungdomsmottagningar kan ge i hela länet. Det är också ett 
samverkansdokument som visar på ungdomsmottag-ningars 
gemensamma inriktning och utveckling och är en grund i att stärka 
samverkan mellan huvudmännen. 
Fyrbodals kommunalförbund rekommenderar medlemskommunerna att 
anta förslag till inriktningsdokument. 
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen 
har lämnat en gemensam skrivelse i ärendet, där man rekommenderar 
kommunstyrelsen att ställa sig bakom dokumentet. Enligt 
förvaltningarna har Trollhättan i tidigare yttrande framfört att Trollhättan 
inte kan ställa sig bakom den föreslagna fördelningsprincipen 75/25 
varför fördelningen av det ekonomiska ansvaret föreslås fastställas i 
samband med tecknande av nytt avtal för 2019.  
Arbetsmarknads- och socialnämnden och utbildningsnämnden har var 
för sig behandlat ärendet och beslutat enligt förvaltningens förslag.                         
Beslutsunderlag 
Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar. 
Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund den 19 december 2017. 
Skrivelse från arbetsmarknads- och socialförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen från den 19 januari 2018. 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut den 26 februari 2018, § 
Utbildningsnämndens beslut den 27 februari 2018, § 27.  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 2 mars 2018.                       
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom 
”Inriktningsdokument för Ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018 
- 2022”.  
Kommunstyrelsen besluta att fördelningen av det ekonomiska ansvaret 
fastställs i samband med tecknande av nytt avtal för 2019.         
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.        
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom ”Inriktningsdokument för 
Ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018 - 2022”.  
Kommunstyrelsen besluta att fördelningen av det ekonomiska ansvaret 
fastställs i samband med tecknande av nytt avtal för 2019.                             
 
____ 
Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen  
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KS § 79 Dnr 2018/00177 045 

Projekt Årets stadskärna - ansökan om bidrag 

Sammanfattning 
City Trollhättan ansöker i skrivelse den 27 februari 2018 om bidrag om 
500 000 kronor årligen från och med år 2018 till och med 2022. Medlen 
ska delfinansiera insatser med målet att Trollhättan ska utses till Årets 
stadskärna år 2022. För 2018 äskas 500 000 kronor på grund av QM-
märkning, som är en kvalitetsstämpel som krävs för att kunna ansöka 
om att bli Årets stadskärna, samt att en stråkanalys i centrum ska göras 
under året. QM-märkningen beräknas kosta 100 tkr som finansieras av 
City Trollhättan och stråkanalysen 200 tkr totalt där City Trollhättan 
finansierar halva kostnaden. I den totala budgeten på 1 mnkr ansöker 
City Trollhättan om hälften av finansieringen från Trollhättans Stad och 
den andra halvan från näringslivets aktörer.  
För att nå målet på 70 000 invånare och ett mer levande centrum 
behöver olika aktörer arbeta tillsammans för att skapa en attraktiv, 
spännande och handlingskraftig stadskärna för invånare, företag och 
besökare. 
Insatserna inom de strategiska områdena för centrumutveckling 
behöver intensifieras. De behöver involvera fler aktörer i stadskärnan 
och andra aktörer som har koppling till stadskärnan för att bli 
framgångsrika och hållbara. En viktig faktor för lyckat samarbete är att 
ha gemensamma mål tillsammans med aktörer från näringslivet. Att 
samlas kring stadskärnans utveckling med målsättningen att utses till 
Årets stadskärna 2022 är ett tydligt sådant. 
City Trollhättan kommer att vara utförande enhet under projekttiden i 
samverkan med Staden och näringslivet. En av grunderna i 
bedömningen för att utse Årets Stadskärna är samverkan. City 
Trollhättans ambition är att skapa en budget och finansiering om totalt 
cirka 1 000 000 kronor årligen för projektet tillsammans med privata 
aktörer.  
City Trollhättan ansöker härmed om medel från Trollhättans Stad, om 
500 000 kronor årligen 2018-2022. Sökande är City Trollhättan, 
Trollhättan Centrum AB, som ägs av Trollhättan centrum ideell förening                           
Beslutsunderlag 
Skrivelse från City Trollhättan. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 12 mars 2018. 
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Forts ks § 79 
 
Yrkanden 
Dan Möllen gård (-) yrkar avslag på City Trollhättans ansökan om 
bidrag. 
Monica Hanson (S) yrkar bifall till City Trollhättans ansökan om bidrag.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Dan Möllengårds yrkande, dels 
Monica Hansons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
bifalla Monica Hansons yrkande.    
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla City Trollhättans ansökan om ett 
årligt bidrag 2018-2022 till arbetet inför att bli Årets Stadskärna 2022 
med 500 000 kronor årligen.  
För år 2018 anvisas medel ur kommunstyrelsens anslag för 
uppdragsersättningar. 
Finansiering för åren 2019-2022 hänskjuts till budgetberedningen.                              
Reservation 
Dan Möllengård reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande   
 
____  
Beslutet skickas till 
City Trollhättan  
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KS § 80 Dnr 2018/00052 600 

Yttrande över betänkande nationella minoritetsspråk i 
skolan - förbättrade förutsättningar till undervisning och 
revitalisering (SOU 2017:91) 

Sammanfattning 
Utbildningsdepartementet har för yttrande översänt betänkandet 
Nationella minoritetsspråk i skolan – förbättrade förutsättningar till 
undervisning och revitalisering. Regeringen beslutade den 22 december 
2016 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå åtgärder 
för förbättrade möjligheter för elever som tillhör de nationella minorite-
terna att få undervisning i sina respektive modersmål och att språken 
ska hållas levande in i framtiden. I uppdraget ingick också att under-
söka situationen för modersmålsundervis-ningen och tvåspråkig under-
visning för dessa språk.  
Kartläggningen visar en mörk bild av situationen för de nationella mino-
ritets-språken i det svenska skolsystemet i stort. Det gäller för alla ut-
bildningsformer och nivåer samt för alla språken. Vissa av minoritets-
språken i dag är starkt hotade, delvis på grund av att undervisningen, i 
och på språken, inte fungerat tillfredsställande.  
Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande, i vilket 
anges att Trollhättans Stads sammantagna bedömning är att det finns 
goda förutsätt-ningar för att statusen i ämnet nationellt minoritetsspråk 
kommer att öka. Svårigheten kommer att vara att täcka med lämpliga 
lärare och ha en god kvalitét i undervisningen. Skolverkets uppdrag att 
ta fram förslag på läromedelsframställning kommer att vara nödvändig 
då det endast finns ett begränsat utbud idag.      
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet och föreslår kommunstyrel-
sen att anta förslag till yttrande.                       
Beslutsunderlag 
Betänkande nationella minoritetsspråk i skolan - förbättrade 
förutsättningar till undervisning och revitalisering (SOU 2017:91). 
Skrivelse från utbildningsförvaltningen från den 12 februari 2018. 
Utbildningsnämndens beslut den 27 februari 2018, § 25. 
Yttrande till Utbildningsdepartementet, daterat den 27 februari 2018. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 2 mars 2018.                           
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till 
yttrande, daterat den 27 februari 2018.                                                
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Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till yttrande, daterat den 27 
februari 2018.                                                  
 
____ 
Beslutet skickas till 
Utbildningsdepartementet  
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KS § 81 Dnr 2017/00907 000 

Yttrande över betänkande Transperson i Sverige - För-
slag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor SOU 
2017:92  

Sammanfattning 
Kulturdepartementet har remitterat rubricerade utredning för yttrande. 
Utredningen gör en omfattande och djupgående beskrivning av 
transpersoners utsatthet på alla nivåer I samhället och hur stat, 
kommun och landsting många gånger brister i realiserandet av 
transpersoners rättigheter.  
De förslag som utredningen lägger fram, rör främst den 
könsbekräftande vården och ett stärkt och trans-inkluderande 
perspektiv på mänskliga rättigheter. Många av dessa förslag rör alltså 
främst de nationella och regionala verksamheterna men kommer också 
att ha påverkan på kommunerna.  
Ytterst handlar det om strukturella problem och hinder samt bristande 
kunskap. Det behöver ske en kunskapshöjning kring transpersoners 
situation. 
Ärendet har berett av funktionen för social hållbarhet på kontoret för 
tillväxt och utveckling.                         
Beslutsunderlag 
SOU 2017:92 Transpersoner i Sverige – förslag för stärkt ställning och 
bättre levnadsvillkor.                         
Yrkanden 
(S), (MP) och (V) Yrkar på ett tillägg till yttrandet över betänkande 
Transperson i Sverige   
14.2.2 Äldre transpersoners levnadsvillkor (508) 
"Trollhättans stad ställer sig bakom förslagen som utredningen föreslår 
kring äldre transpersoners levnadsvillkor. Det är viktigt att kommuner 
och verksamheter inom äldrevården får ökad kunskap, vägledning, 
förslag på insatser och rätt redskap för att förbättra levnadsvillkoren för 
äldre transpersoner."    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition tilläggsyrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande daterat 2018-02-22 
till Kulturdepartementet.                           
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Forts ks § 81 
 
____  
Beslutet skickas till 
Kulturdepartementet 
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