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KS § 82 Dnr 2018/00025 000 

Informationer 

Sammanfattning 
Eva Grönberg, exploateringschef, informerar om utvecklingen på Överby 
Västra.  
Kristina Hedman, säkerhetschef, informerar om kommunens 
krisberedskap samt förslag till Riktlinjer för hot och våld mot 
förtroendevalda. 
Stadsdirektören informerar om läget när det gäller asylsökande och 
mottagna flyktingar i Trollhättan t.o.m. mars 2018.     
____ 
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KS § 83 Dnr 2018/00003 002 

Delegationsbeslut  

Sammanfattning 
Anmäles av kommunstyrelsens ordförande med stöd av 
kommunstyrelsens delegationsordning fattade beslut.   
Kommunstyrelsens beslut 
Anmäls och läggs till handlingarna.     
 
____ 
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KS § 84 Dnr 2018/00004 002 

Meddelanden  

Sammanfattning 
Stadskansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som 
inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 april 
2018.   
Kommunstyrelsens beslut 
Meddelas och läggs till handlingarna.     
 
____ 
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KS § 85 Dnr 2018/00018 040 

Finansrapport mars 2018 

Sammanfattning 
Ekonomikontoret har tagit fram en finansrapport per den 31 mars 2018.   
Kommunstyrelsens beslut 
Rapporten godkänns.     
 
____ 
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KS § 86 Dnr 2018/00024 000 

Ärenden till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens  beslut 
Paragraferna 87-91 och 95 ska behandlas i kommunfullmäktige.     
 
____ 
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KS § 87 Dnr 2018/00181 042 

Årsredovisning 2017 Norra Älvsborgs Räddningstjänst-
förbund 

Sammanfattning 
Förbundet redovisar för år 2017 ett resultat om +1 001 tkr exklusive 
sotningsverksamheten. I resultatet ingår återbokning av prognostiserad 
utbetalning av pensionsförsäkring för tidigare anställd personal med ca 
400 tkr. Avskrivningar står för ca 500 tkr lägre kostnader än budget p.g.a. 
att planerade investeringar inte har genomförts. Sotningsenheten 
redovisar ett resultat om -115 tkr. Orsaken till underskottet är ökade 
hyreskostnader. 
Förbundets totala intäkter uppgick till 91,7 mkr och kostnaderna uppgick till 
90,8 mkr. Avgiften för medlemskommunerna är förbundets dominerande 
intäkt och uppgick under året till 79 632 tkr exklusive pensionsutbetal-
ningar. Investeringarna uppgick under året till 4,3 mkr (8,3 mkr). Solidi-
teten uppgick i bokslutet till 26,5 % (23,4 %) och det egna kapitalet upp-
gick till 23,7 mkr (22,7 mkr). Trollhättans Stad har utbetalat bidrag till 
NÄRF under 2017 med totalt 34 876 tkr. 
NÄRF direktion har den 22 februari 2018 tagit beslut om fastställande av 
bokslut och årsredovisning för 2017. Revisorerna har granskat årsredovis-
ningen och tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.   
Beslutsunderlag 
Årsredovisning NÄRF. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 1 mars 2018.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att godkänna årsredovisning 2017 för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund samt att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet 
för 2017 års verksamhet.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2017 för Norra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet 
för 2017 års verksamhet.     
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KS § 88 Dnr 2018/00214 042 

Årsredovisning 2017 Kunskapsförbundet Väst / KFV 

Sammanfattning 
Kunskapsförbundet redovisar för andra året i rad ett positivt resultat om 
+3,1 mkr (+7,1 mkr), vilket motsvarar drygt 0,5 % av den totala 
omsättningen och motsvarar budgetavvikelsen om +3,1 mkr. Alla 
verksamheterna visar överskott förutom vuxenutbildningen som hade ett 
nollresultat. 
Årets investeringar uppgick till 8,0 mkr (9,7 mkr). Investeringsbudgeten 
uppgick till 8,6 mkr. Under 2017 har arbetet med att förbättra skolmiljöerna 
fortsatt.  I förbundets balansräkning finns ett eget kapital om +10,2 mkr 
(+7,1 mkr). 
Under 2017 har Trollhättan Stads kostnader för förbundsbidrag till 
gymnasiet och uppdragsersättning till vuxenutbildningen uppgått till 297 
mkr. Förbundets direktion behandlade och fastställde årsredovisningen 
2018-02-27. Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas 
ansvarsfrihet.   
Beslutsunderlag 
Årsredovisning från Kunskapsförbundet Väst 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 13 mars 2018.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att godkänna årsredovisningen 2017 för Kunskapsförbundet Väst 
samt beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2017 för 
Kunskapsförbundet Väst. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet 
för 2017 års verksamhet.     
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KS § 89 Dnr 2017/00477 009 

Beslut med anledning av motion "Ung Omsorg - en guld-
kant på tillvaron för våra äldre" (KD) 

Sammanfattning 
Maria Nilsson (KD) och Bedros Cicek (KD) har inlämnat en motion till 
kommunfullmäktige med förslag om att Trollhättans Stad ser över 
möjligheterna att söka samarbete med Ung Omsorg. Ung Omsorg är en 
verksamhet som syftar till att skapa generationsöverskridande möten som 
ger de äldre guldkant på tillvaron och de unga ett meningsfullt extrajobb. 
Ungdomarna är oftast 14-19 år gamla och förhoppningen är att inspirera 
dem till att välja vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet eller någon 
annan utbildning/ arbete/engagemang inom vård och omsorg. 
Omsorgsförvaltningen har lämnat ett yttrande över motionen. Enligt 
förvaltningen har omsorgsnämndens ordförande under våren 2017 träffat 
Ung Omsorg. Företaget har därefter lämnat ett förslag på verksamhet i 
Trollhättan samt ett kostnadsförslag. Detta förslag har handlagts på 
omsorgsförvaltningen och innebär en årlig kostnad på 1 500 tkr samt en 
uppstartskostnad på 185 tkr. Omsorgsförvaltningen gör bedömningen att 
man i nuläget inte har möjligheter att gå in i ett samarbete med Ung 
Omsorg på grund av förvaltningens ekonomiska läge.  
Omsorgsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att motionen avslås.   
Beslutsunderlag 
Motion från Maria Nilsson (KD) och Bedros Cicek (KD). 
Skrivelse från omsorgsförvaltningen från den 22 januari 2018. 
Omsorgsnämndens beslut den 21 februari 2018, § 20 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 27 februari 2018.   
Yrkanden 
Bedros Cicek yrkar bifall till motionen. Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, 
Michael Meijer och Lasse Henriksen instämmer. 
Bengt Karlsson yrkar att motionen avslås.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag på motionen och 
finner att kommunstyrelsen avslår motionen.   
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns. Den som 
röstar ja avslår motionen. Den som röstar nej bifaller motionen. 
Ja-röster: Paul Åkerlund, Hilkka Andersson, Bengt Karlsson, Patricia 
Valeria, Anders Rapp, Margreth Johnsson, Sven-Åke Möll, Fahimeh 
Nordborg, Esther O´Hara och Dan Möllengård. 
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Forts ks § 89 
 
Nej-röster: Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Michael Meijer, Lasse 
Henriksen och Bedros Cicek. 
Omröstningsresultat 
Kommunstyrelsen har med 10 röster mot 5 beslutat att avslå motionen.    
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.     
Reservation 
Bedros Cicek och Lasse Henriksen reserverar sig mot beslutet till förmån 
för sitt eget yrkande.   
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KS § 90 Dnr 2018/00030 009 

Redovisning av inkomna ej behandlade motioner 

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två 
gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april 
samt i oktober.   
Kommunstyrelsens  beslut 
Redovisningen överlämnas till kommunfullmäktige.     
 
____ 
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KS § 91 Dnr 2018/00029 009 

Uppföljning av bifallna motioner  

Sammanfattning 
En uppföljning har tagits fram för de motioner som bifallits under den 
senaste tvåårsperioden   
Kommunstyrelsens beslut 
Uppföljningen överlämnas till kommunfullmäktige.     
 
____ 
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KS § 92 Dnr 2018/00268 040 

Uppföljning av bolagens verksamhet 2017 

Sammanfattning 
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktie-
bolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 
mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet 
och ramarna med densamma. Förvaltningsberättelserna i de tre helägda 
bolagen AB Eidar, Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB och Trollhättan 
Energi AB har granskats utifrån ovanstående krav enligt gällande 
lagstiftning och ägardirektiv. 
 
Bolagens verksamhet bedöms ha bedrivits och utvecklats utifrån direktiv, 
syfte och ramar i respektive bolagsordning och ägardirektiv samt utifrån 
det kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala befogen-
heterna. Enligt bolagens ägardirektiv ska kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 
a § kommunallagen fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 mars 2018. För-
valtningsberättelserna i de tre helägda bolagen AB Eidar.     
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna bolagens 
rapportering. Verksamheten bedöms ha bedrivits och utvecklats utifrån 
direktiv, syfte och ramar i respektive bolagsordning och ägardirektiv samt 
utifrån det kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bolagens rapportering. 
Verksamheten bedöms ha bedrivits och utvecklats utifrån direktiv, syfte 
och ramar i respektive bolagsordning och ägardirektiv samt utifrån det 
kommunala ändamålet och inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.     
____  
Beslutet skickas till 
TEAB 
AB Eidar 
Kraftstaden AB 
Ekonomikontoret   
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KS § 93 Dnr 2018/00262 227 

Medel för utredningar Vårvik - Arkeologi och 
trafiksimulering 

Sammanfattning 
Arbetet med att planlägga och planera för exploateringen i stadsdelen 
Vårvik är nu i full gång. Många utredningar pågår redan idag. Området, 
framför allt på västra sidan, är komplex med många frågor som ska be-
handlas och utredas. Då nya förutsättningar framkommit behövs det medel 
för utredningar inom trafik och arkeologi.  
En ny bro kommer att påverka stora delar av trafiken i centrala Trollhättan. 
Trafikanalyser har gjorts i samband med den fördjupade översiktsplanen 
men de är inte tillräckliga. En utredning som avser en trafiksimulering 
behöver genomföras. Simuleringen kommer att beröra trafikflödet i Vårvik, 
Vänersborgsvägen, Hjulkvarn, Drottninggatan, Klaffbron och Stallbacka-
bron och kommer att ge planeringen förutsättningar för fortsatt utformning 
av Kungsportsvägen och vägnätet i Vårvik.  
 
En arkeologisk utredning steg 1, är genomförd och påvisade att det finns 
potential att hitta fynd från bland annat stenåldern och hällristningar. Läns-
styrelsen har således beslutat att Trollhättans Stad måste genomföra en 
arkeologisk utredning steg 2. Utredningen innefattar både land och vatten. 
 
Utredningarna beräknas kosta: 
Trafiksimulering   500 000 kr 
Arkeologisk utredning steg 2  720 000 kr   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 mars 2018.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för 
arkeologisk utredning steg 2 samt en trafiksimulering inom en kostnads-
ram för 1 220 000 kr. Kostnaderna täcks av intäkter från framtida exploate-
ring   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kom-
munstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar igångsättningstillstånd för arkeologisk utredning 
steg 2 samt en trafiksimulering inom en kostnadsram för 1 220 000 kr. 
Kostnaderna täcks av intäkter från framtida exploatering.     
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Forts ks § 93 
____ 
Beslutet skickas till 
Tillväxt och utveckling  
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KS § 94 Dnr 2018/00226 734 

Lokalplanering, tillbyggnad av gruppboende inom LSS 

Sammanfattning 
Efterfrågan på bostäder inom LSS är omfattande. I nuläget har 19 
personer beslut om sådan bostad som ej verkställts (februari 2018). Trots 
att ett nytt gruppboende inom LSS på Slättbergsvägen 200 stod färdigt 
hösten 2017 och att nya lägenheter byggs i kvarteret Gulsparven är 
behoven fortsatt stora. 
Tillgången på lediga tomter i lämpliga lägen är begränsad. Omsorgsför-
valtningen har tillsammans med Eidar AB utrett, i en förstudie, möjligheten 
att bygga ut några befintliga LSS-boenden. I förstudien bedöms att det är 
möjligt att tillföra 7 lägenheter och 3 personalrum genom till- och ombygg-
nad av 6 befintliga LSS-boenden. I samband med ombyggnationen 
behöver samtliga här föreslagna boenden i sin helhet förses med 
brandskydd genom sprinklersystem. 
Den bedömda investeringen medför en bruttohyra omfattande ca 1 315 
tkr/år. Efter hyresintäkter från brukare och momsbidrag räknats av 
beräknas hyresökningen (netto) bli ca 470 tkr/år. De ökade personal-
kostnaderna beräknas till ca 2 260 tkr/år. Kostnad för lokalplanering 
beräknas till 125 tkr. 
Byggtiden bedöms till ca 4-5 mån/utbyggnad och kan till viss del ske 
parallellt med varandra. Om beslut om byggstart tas okt/nov 2018 kan de 
första boendena vara klara under våren 2019.   
Beslutsunderlag 
Omsorgsnämndens beslut, § 30, 2018-03-21 
Tjänsteskrivelse från Omsorgsförvaltningen, 2018-03-12 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 mars 
2018. 
Förstudie gällande komplettering/tillbyggnad av gruppboenden inom LSS, 
20  mars 2018   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar godkänna förstudie 
avseende tillbyggnad av befintliga LSS-boenden samt beslutar att 
lokalplanering genomförs. 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja 125 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.   



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2018-04-11 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

Forts ks § 94 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förstudie avseende tillbyggnad av 
befintliga LSS-boenden samt beslutar att lokalplanering genomförs. 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja 125 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 
Omsorgsnämnden 
Ekonomikontoret  
Lokalstrategen  
 
 



 
 Kommunstyrelsen 
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KS § 95 Dnr 2017/00835 775 

Projektering och upphandling Vård- och omsorgsboende 
kvarteret Stjärtmesen 

Sammanfattning 
Behovet av boende för äldre kommer att öka vilket redovisas i stadens 
lokal-försörjningsplan. Kommunstyrelsen har beslutat (Ks § 284) att 
genomföra lokalplanering för ett nytt boende i kvarteret Stjärtmesen. 
Det nya vård- och omsorgsboendet planeras att byggas i två plan och 
omfattar 45 lägenheter, mottagningskök samt gemensamma utrymmen för 
måltid, aktivering och samvaro. Bruksarean beräknas till ca 3 800 kvm och 
den totala bruttoytan till drygt 4 100 kvm. Omsorgsförvaltningen har 
tillsammans med AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag, genomfört 
lokalplanering där ett lokalprogram arbetats fram tillsammans med en 
principlayout. Flera möten om trafiksituationen i området har hållits och 
trafikåtgärder planeras att genomföras. 
AB Eidar har gjort en kostnadsbedömning där den beräknade totala 
investeringen medför en bruttohyra omfattande ca 7 688 tkr/år. Efter 
hyresintäkter från brukare och momsbidrag beräknas hyresökningen 
(netto) bli 3 493 tkr/år. Den totala kalkylerade kostnadsökningen för 
omsorgsförvaltningen beräknas till 16 990 tkr/år inklusive flytt från 
Stavregården, drift, personal mm. Kostnad för att genomföra projektering 
och upphandling bedöms av AB Eidar till ca 500 tkr. 
En möjlig tidplan visar att om projektering och upphandling genomförs 
under maj- december med beslut om byggstart i december 2018, bör 
boendet kunna vara klart för inflyttning september/oktober 2020.   
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 2018-03-23 
Redovisning lokalplanering, Vård och omsorgsboende i kv Stjärtmesen, 
2018-03-21   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar godkänna 
lokalplaneringen avseende ett nytt vård- och omsorgsboende i kvarteret 
Stjärtmesen samt beslutar föreslå kommunfullmäktige att projektering och 
upphandling genomförs.                                           
Kommunstyrelsen beslutar bevilja 500 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.   



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2018-04-11 
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Forts § 95 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna lokalplaneringen avseende ett nytt 
vård- och omsorgsboende i kvarteret Stjärtmesen  
Kommunstyrelsen beslutar bevilja 500 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.     
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar att projektering och upphandling genomförs.                                           
____  
Beslutet skickas till 
Omsorgsnämnden 
Ekonomikontoret  
Lokalstrategen  
  
 
 



 
 Kommunstyrelsen 
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KS § 96 Dnr 2018/00134 045 

Stiftelsen Bergagården/ Begäran om utökat driftbidrag fr 
om 2019 samt ett engångsbidrag för investeringsmedel 
2019 

Sammanfattning 
Stiftelsen Bergagården har hos var och en av de tre stiftarna begärt ökat 
driftbidrag med 500 tkr per år från och med 2019 jämte ett engångsbidrag 
om 525 tkr för 2019 avseende investeringsmedel. För stiftarna fördelar sig 
andelen av nämnda belopp enligt följande: Vänersborgs kommun 60 pro-
cent, Trollhättans stad 35 procent och Grästorps kommun 5 procent. 
 
Genom avsiktsförklaringen ”Halle- & Hunneberg – en hållbar reseanled-
ning av internationell standard” har Grästorps kommun, Trollhättans stad 
och Vänersborgs kommun enats om en rad åtgärder för att förverkliga 
målet om en hållbar reseanledning av internationell standard. De i avsikts-
förklaringen föreslagna åtgärderna ska genomföras i flera steg. Av pro-
jektuppdraget för 2018, undertecknat den 30 januari 2018 av respektive 
kommuns högste tjänsteman, följer bl.a. att det under innevarande år ska 
presenteras ett konkret förslag på en framtida organisation för verksam-
heterna på Halle- och Hunne-berg. 
 
Med hänsyn till pågående organisationsutredning är underlaget i nuläget 
inte tillräckligt för att kunna ta ställning till Stiftelsen Bergagårdens begäran 
om ökade medel till drift och investeringar. Det kommande organisations-
förslaget bör därför avvaktas och först därefter kan ett definitivt besked 
lämnas. Mot denna bakgrund föreslås Stiftelsen Bergagårdens begäran 
lämnas utan bifall.   
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Stiftelsen Bergagården från den 3 februari 2018. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 20 mars 2018.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen lämnar, med hänsyn till pågående 
organisationsutredning, Stiftelsen Bergagårdens begäran om ökat 
driftbidrag samt engångsbidrag utan bifall.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar, med hänsyn till pågående organisations-
utredning, Stiftelsen Bergagårdens begäran om ökat driftbidrag samt 
engångsbidrag utan bifall.     



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Forts ks § 96 
____  
Beslutet skickas till 
Stiftelsen Bergagården 
Vänersborgs kommun  
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KS § 97 Dnr 2018/00078 005 

Yttrande över Slutbetänkandet reboot - omstart för den 
digitala förvaltningen (SOU 2017:114)  

Sammanfattning 
Trollhättans stad har fått betänkande (SOU 2017:114) ”Reboot – omstart 
för den digitala förvaltningen nu”, på remiss från finansdepartementet. 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till yttrande, i vilket 
föreslås att Trollhättans Stad är positiv till huvudförslagen i betänkandet 
men att vissa förslag bör kompletteras utifrån ett kommunalt perspektiv.   
Huvudförslagen i betänkandet är en effektivare styrning och uppföljning 
med mål angående digitalisering för statliga myndigheter, att en statlig 
myndighet ska utfärda en elektronisk identitetshandling och att Sverige bör 
delta aktivt i det europeiska arbetet med att möjliggöra gränsöverskridande 
användning av elektroniska identitetshandlingar. Det fjärde huvudförslaget 
är att Mina meddelanden ska regleras i en lag om infrastruktur för digital 
post.  
 
Utöver detta föreslås Trollhättans Stad ha synpunkter angående de stat-
liga lokalkontoren, förslag om forum för frivillig samverkan och ett gemen-
samt ramverk för förvaltningsgemensamma digitala funktioner. Digitali-
seringsmyndigheten bör ges uppdrag att ta fram var gränssnitt gällande 
kostnaderna ska gå mellan myndigheter inom offentlig sektor och den för-
valtningsgemen-samma tjänsten och att en grundsyn att all offentlig verk-
samhet på ett kostnadseffektivt och om möjligt fritt får nyttja de förvalt-
ningsgemensamma tjänsterna.   
Beslutsunderlag 
Yttrande över slutbetänkande reboot–omstart för den digitala förvaltningen 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-03-20   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande daterat 
den 20 mars 2018, som sitt eget.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande daterat den 20 mars 2018, 
som sitt eget.     
 
_____ 
Beslutet skickas till 
Finansdepartementet    
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KS § 98 Dnr 2018/00169 600 

Yttrande över ansökan om godkännande som huvudman 
för en nyetablering av fristående förskoleklass, grundskola 
och fritidshem, Nya Skolan Trollhättan AB 

Sammanfattning 
Nya Skolan Trollhättan AB har hos Skolinspektionen ansökt om 
godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående 
förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Nya Skolan Egnahem i 
Trollhättans kommun fr.o.m. läsåret 2019/20. Det beräknade antalet elever 
för fullt utbyggd verksamhet är 175 i förskoleklass och grundskola samt i 
fritidshem 130. 
Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande där man ser 
fördelar med en ny grundskola då elevgruppen i de aktuella åldrarna 
kommer att öka de närmsta åren. Det som påverkar negativt är att 
etableringen sker i Östra området, där elevunderlaget i de aktuella 
åldersgrupperna enligt befolkningsprognosen inte kommer att öka, vilket 
troligtvis innebär att de kommunala skolorna kommer att få färre elever. 
Detta påverkar kommunens möjligheter att bedriva undervisningen 
effektivt, att planera verksamheten samt att rekrytera behörig personal.  
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet och har för sin del beslutat att 
godkänna förslag till yttrande med en något ändrad lydelse där man  
sammanfatt- ningsvis gör bedömningen att en etablering av Nya Skolan 
Egnahem medför att det kommer att skapas ett överutbud av 
utbildningsplatser i Östra skolområdet.   
Beslutsunderlag 
Remiss från skolinspektionen. 
Ansökan från Nya skolan Trollhättan AB. 
Skrivelse från utbildningsförvaltningen från den 12 mars 2018. 
Yttrande till Skolinspektionen, daterat den 12 mars 2018. 
Utbildningsnämndens beslut den 27 mars 2018, § 45. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 28 mars 2018.   
Yrkanden 
Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Michael Meijer och Dan Möllengård 
yrkar att kommunstyrelsen antar utbildningsförvaltningens förslag till 
yttrande, daterat den 20 mars 2018, som sitt eget. 
Bengt Karlsson yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande från 
utbildningsnämnden, daterat den 27 mars 2018, som sitt eget.   



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
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Forts ks § 98 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Peter Erikssons m.fl. yrkande, dels 
Bengt Karlssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar bifall 
Bengt Karlssons yrkande.   
Omröstning 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns. Den som 
röstar jag vill anta utbildningsnämndens yttrande. Den som röstar nej vill 
anta utbildningsförvaltningens yttrande. 
Ja-röster: Paul Åkerlund, Hilkka Andersson, Bengt Karlsson, Patricia 
Valeria, Anders Rapp, Margreth Johnsson, Sven-Åke Möll, Fahimeh 
Nordborg och Esther O´Hara. 
Nej-röster: Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Michael Meijer, Lasse 
Henriksen, Bedros Cicek och Dan Möllengård.  
Omröstningsresultat 
Kommunstyrelsen har med 9 röster mot 6 beslutat att anta 
utbildningsnämndens yttrande som sitt eget.    
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande från utbildningsnämnden, 
daterat den 27 mars 2018, som sitt eget.     
Reservation 
Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Michael Meijer, Lasse Henriksen, 
Bedros Cicek och Dan Möllengård reserverar sig mot beslutet till förmån 
för sitt eget yrkande.    
 
____  
Beslutet skickas till 
Skolinspektionen 
Utbildningsnämnden  
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KS § 99 Dnr 2018/00258 210 

Yttrande över rekommendationer för hantering av över-
svämning till följd av skyfall - stöd i fysisk planering  

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har remitterat Rekommendationer för 
hantering av skyfall av översvämning till följd av skyfall.  
Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland har uppmärksammat att 
det finns en efterfrågan och ett behov av en tydlig vägledning från 
Länsstyrelsen när det gäller risken för översvämning till följd av skyfall och 
på vilket sätt denna risk ska beaktas i den fysiska planeringen. Framtagna 
rekommendationer ska ses som en vägledning till hur kommuner behöver 
ta sig an frågan om översvämning till följd av skyfall på en övergripande 
nivå, såväl som i enskilda detaljplaner. Rekommendationerna gäller 
hantering av översvämning till följd av skyfall vid ny bebyggelse och dess 
påverkan på omkringliggande mark.   
Kommunstyrelsens förvaltning har, i samråd med stadsbyggnadsför-
valtningen, tagit fram ett förslag till yttrande till länsstyrelsen.   
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 23 mars 2018.   
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen besluta att anta yttrande, daterat 
den 20 mars 2018, som sitt eget.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen besluta att anta yttrande, daterat den 20 mars 2018, 
som sitt eget.     
 
____  
Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 
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