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KS § 100 Dnr 2018/00025 000 

Informationer 

Sammanfattning 
Said Niklund, förvaltningschef för arbetsmarknads- och 
socialförvaltningen och Susanne Berg, ekonomichef arbetsmarknads- 
och socialförvaltningen, informerar om nuläget när det gäller 
flyktingmottagningen i Sverige och i Trollhättan samt om det statliga 
ersättningssystemet.   
 
____ 
 



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2018-05-09 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

KS § 101 Dnr 2018/00003 002 

Delegationsbeslut  

Sammanfattning 
Anmäles av kommunstyrelsens ordförande med stöd av 
kommunstyrelsens delegationsordning fattade beslut.   
Kommunstyrelsens förslag  beslut 
Anmäls och läggs till handlingarna.    
 
 
____  
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KS § 102 Dnr 2018/00018 040 

Finansrapport april 2018 

Sammanfattning 
Ekonomikontoret har tagit fram en finansrapport per den 30 april 2018.   
Kommunstyrelsens förslag  beslut 
Rapporten godkänns.    
  
 
____  
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KS § 103 Dnr 2018/00024 000 

Ärenden till kommunfullmäktige 

Sammanfattning 
Paragraferna 105-109 ska behandlas i kommunfullmäktige.   
Kommunstyrelsens beslut 
Paragraferna 105-109 ska behandlas i kommunfullmäktige.     
 
____ 
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KS § 104 Dnr 2018/00287 042 

Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Trollhättan 
Lilla Edet och Grästorp 2017  

Sammanfattning 
Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 
har avlämnat årsredovisning och årsberättelse för verksamhetsåret 
2017. Årets ekonomiska resultat uppgår till -464 tkr (-680) tkr, vilket 
innebär ett högre resultat jämfört med budgeterat resultat om -2 287 tkr. 
Det egna kapitalet uppgick i bokslutet till +2 348 tkr (+2 812) tkr. 
Trollhättans Stads bidrag till Samordningsförbundet 2017 uppgick till 1 
666 tkr. Resultatet var starkare än väntat vilket beror på tillfälligt 
tidsbegränsat tillskott från Europeiska socialfonden, ESF, samt 
oförutsedda händelser i insatserna. 
Ett av förbundets finansiella mål handlar om att förbundets överskott av 
kapital inte ska vara större än rekommendationer från nationella rådet, 
d.v.s. 1 680 tkr. Förbundets överskott av kapital ligger över 
rekommendationerna. Av tidigare medlemsbidrag finns ett överskott på 
1 799 tkr samt ytterligare ett tillskott under 2017 på 549 tkr från ESF. 
Förbundet har nya insatser som startar under 2018 och det finns 
utrymme för fler insatser. 
Samordningsförbundets revisorer har tillstyrkt att årsredovisningen 
godkänns och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 
2017. I enlighet med förbundets stadgar ska förbundsmedlemmarna var 
för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.                  
Beslutsunderlag 
Årsredovisning från Samordningsförbundet. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 9 april 2018.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 
årsredovisningen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och 
Grästorp för 2017. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja 
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ansvarsfrihet 
för 2017 års verksamhet.        
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
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Forts ks § 104  
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp för 2017. 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Samordningsförbundet 
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ansvarsfrihet för 2017 års 
verksamhet.                              
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KS § 105 Dnr 2018/00047 003 

Förbundsordning Tolkförmedling Väst 

Sammanfattning 
Tolkförmedling Väst har översänt förslag till ny förbundsordning som 
arbetats fram dels för att följa den nya kommunallagen, dels för att 
anpassa till förbundets organisation. Förändringarna ger direktionen 
möjlighet att inrätta de organ som behövs för att bedriva förbundets 
verksamhet på ett effektivt sätt och att de nya medlemmarna skrivs in i 
förbundsordningen. Utöver detta är förändringarna en följd av 
strukturella och redaktionella ändringar utifrån nuvarande organisation 
och den nya kommunallagen. Förslaget till förbundsordning har varit ute 
på samråd till medlemskommunerna  
Kommunalförbundets direktion har för sin del beslutat att godkänna 
förslag till ny förbundsordning och att översända denna till befintliga 
medlemmar och ansökande kommuner för godkännande och 
beslutsfattande i respektive fullmäktige.                            
Beslutsunderlag 
Förbundsordning Tolkförmedling Väst  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 13 april 2018.                         
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 
godkänna förbundsordning för Tolkförmedling Väst.                 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förbundsordning för 
Tolkförmedling Väst.                       
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KS § 106 Dnr 2017/00731 291 

Projektering och upphandling, förskola Innovatum norra 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat att lokalplanering för en ny förskola på 
Innovatumområdet ska genomföras. Kraftstaden Fastigheter Trollhättan 
AB har lett arbetet och tillsammans med berörda har ett lokalprogram 
inklusive rums-funktionsprogram tagits fram. Arbetet har omfattat både 
miljöerna inomhus och utomhus där ramprogrammet för förskolor har 
utgjort grunden. En principskiss är framtagen och materialet 
sammantaget utgör underlag inför vidare projektering. 
Den nya förskolan planeras byggas i två plan och omfattar sex 
avdelningar med ett tillagningskök. Tomten omfattar ca 8 080 kvm där 
ytan för barnens utemiljö utgör ca 5 000 kvm och bruksarean ca 1 430 
kvm. Inom tomten planeras också tillfartsvägar och parkeringsplatser. 
Dessa inkluderas inte i barnens yta för utemiljö. En möjlig tidplan visar 
att om erforderliga beslut fattas kan den nya förskolan vara klar för 
inflyttning sommaren 2020. 
Kraftstaden Fastigheter, har gjort en kostnadsbedömning där den totala 
investeringen beräknas medföra en total hyra omfattande ca 3 700 
tkr/år. I förstudien bedömdes hyreskostnaden till ca 3 100 tkr men då 
risk finns för fördyringar i projektet, delvis på grund av rådande 
byggpriser, föreslås en justering av hyresnivån. Kostnad för att 
genomföra projektering och upphandling bedöms till ca 1 400 tkr.                           
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 2018-04-26 
Utbildningsnämndens beslut, 2018-04-24, § 
Tjänsteskrivelse från Utbildningsförvaltningen, 2018-04-05 
Redovisning av lokalplanering, förskola Innovatum, 2018-04-10                          
Yrkanden 
Sofia Lindholm yrkar att förskolan ska byggas med fyra avdelningar. 
Monica Hansson yrkar att: 
kommunstyrelsen godkänner lokalplaneringen för en nybyggnation av 
en förskola i Innovatum norra.  
kommunstyrelsen beslutar bevilja 1 400 tkr för att kunna genomföra 
projektering och upphandling 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.  
Forts ks § 105 
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kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att projektering 
och upphandling genomförs.                       
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels Sofia Lindholms, dels Monica 
Hansons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Monica 
Hansons yrkande.   
Kommunstyrelsens  beslut 
Kommunstyrelsen godkänner lokalplaneringen för en nybyggnation av 
en förskola i Innovatum norra.  
Kommunstyrelsen beslutar bevilja 1 400 tkr för att kunna genomföra 
projektering och upphandling 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.  
Kommunstyrelsens förslag  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att projektering 
och upphandling genomförs.                                                    
Reservation 
Sofia Lindholm reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. 
Protokollsanteckning  
Sofia Lindholm lägger följande anteckning till protokollet: 
Trollhättan är i stort behov av nya förskolor. Centerpartiet vill dock inte 
att förskoleverksamhet bedrivs i stordriftsform. Därför vill vi se mindre 
förskolor, med max 4 avdelningar.   
 
____  
Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
Lokalstrategen  
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KS § 107 Dnr 2018/00323 050 

Exploateringsavtal Sjölanda 

Sammanfattning 
Detaljplanen för del Tranebo 3:1, Bostäder i Sjölanda, är klar för 
antagande och beräknas antas under andra kvartalet 2018. Planen 
medger byggrätter för ca 40  småhus. Området kommer att styckas av 
till villatomter för byggnation i egen regi. Viss del av området medger 
gruppbyggda bostäder. Exploateringsavtalet reglerar vem som ansvarar 
för genomförande och finansiering av exploateringen. 
För detaljplanen gäller enskilt huvudmannaskap för allmän plats, gata, 
vilket innebär att Exploatören ansvarar för utbyggnad och finansiering 
av gator inom området, för vilket Staden kräver moderbolagsborgen. 
Staden finansierar utbyggnad av Vårhagavägen från Sjöuddevägen 
fram till badet. Avtal håller på att tas fram mellan Staden och TEAB för 
att samordna gatututbyggnaden med förläggning av VA-ledningar. 
Huvudman för anslutande vägar i området är vägsamfälligheten 
Sjölanda ga:2. Överenskommelse ska tas fram mellan Sjölanda ga:2 
och Staden om kommande förändringar som också kommer att leda till 
en lantmäteriförrättning så att de nya vägarna inom detaljplanen 
kommer att ingå i Sjölanda ga:2. 
Staden är huvudman för allmän plats NATUR som utgörs av Sjölanda 
5:10 som Staden förvärvade 2017 från Sjölandastiftelsen, 
Wärtsilä/NOHAB. TEAB är huvudman för allmänna vatten- och 
avloppsledningar samt dagvattenledningar och dagvattenmagasin. 
Exploatören betalar anslutningsavgift enligt gällande taxa. Avtal 
kommer att tecknas mellan TEAB och exploatören om samordning av 
gatuutbyggnad och ledningsdragning. Exploatören överlåter utan 
ersättning all mark inom fastigheten Tranebo 3:1, som ingår i allmän 
plats, till kommunen. 
Avtalet villkoras av att detaljplanen för Sjölanda vinner laga kraft.                           
Beslutsunderlag 
Exploateringsavtal 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 24 april 2018.                           
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att godkänna förslag till exploateringsavtal med Fastighets AB 
Munkebogatan avseende del av fastigheten Tranebo 3:1 i Sjölanda.     
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
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Forts ks § 107 
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till exploateringsavtal 
med Fastighets AB Munkebogatan avseende del av fastigheten 
Tranebo 3:1 i Sjölanda.       
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KS § 108 Dnr 2017/00684 009 

Beslut med anledning av motion "Registerutdrag för att 
arbeta i vård och omsorg" (L) 

Sammanfattning 
Rita Paulson Svensson (L)  har inkommit med en motion avseende 
registerutdrag för att arbeta inom vård och omsorg. I motionen föreslås 
att Trollhättans Stad i fortsättningen begär utdrag ur belastningsregistret 
för all personal som rekryteras inom hemtjänst, hemsjukvård, vård- och 
omsorgsboende och att detta ska gälla vid såväl nyanställning, 
vikarieanställning som timanställning. Vidare föreslås att Trollhättans 
Stad inför denna policy och förhållningssätt även för studenter son ska 
göra praktik på olika arbetsställen där den äldre/brukaren är i fokus. 
Det finns idag, i Trollhättans Stad, inga centrala beslut om att 
regelmässigt begära utdrag ur belastningsregister utöver de 
lagstadgade kraven som omfattar arbete med barn. Samtidigt finns det i 
dagsläget inga fattade beslut i lag eller motsvarande som förbjuder 
arbetsgivaren att kräva utdrag ur brotts- eller misstankeregister för vissa 
eller alla arbetssökande utöver de som omfattas av de lagstadgade 
kraven. Däremot bereds ett nytt lagförslag som förbjuder arbetsgivare 
att begära att arbetssökande visar utdrag ur belastningsregistret när det 
saknas lagstöd. Utredningen ska vara klar 31 januari 2019. 
Personalkontoret föreslår, med hänvisning till att en lagstiftning om 
förbud kan komma att införas 2019, att inte införa obligatorisk 
registerkontroll för personer som är aktuella för anställning inom 
vårdområdet.                            
Beslutsunderlag 
Motion från Rita Paulsson Svensson (L). 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 17 april 2018.       
Yrkanden 
Peter Eriksson yrkar bifall till motionen. 
Monica Hanson yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att motionen avslås.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på dels bifall, dels avslag på motionen 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen.   
  
Forts ks § 108 
Kommunstyrelsens förslag   
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.     
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Protokollsanteckning/reservation 
Peter Eriksson, Remigiusz Bielinski, Michael Meijer och Lasse 
Henriksen reserverar sig mot beslutet till förmån för Peter Erikssons 
yrkande.   
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KS § 109 Dnr 2017/00900 040 

Uppföljning Internkontrollplan 2017 

Sammanfattning 
Enligt Trollhättan Stads internkontrollreglemente, som beslutades av 
kommunfullmäktige den 5 mars 2007 § 18, ska varje nämnd anta en 
plan för utveckling och uppföljning av den interna kontrollen. 
Rapportering ska göras minst en gång per år. Rapporten ska innehålla 
en sammanfattning av årets granskningar och utredningsarbete samt 
en samlad bedömning av den interna kontrollen. I samband med 
bokslut ska nämnden behandla rapporten som ett särskilt ärende som 
sedan rapporteras till kommunstyrelsen.  
Internkontrollplanerna föregicks av en risk- och väsentlighetsanalys där 
en prioritering av vilka områden som skulle kontrolleras genomfördes. 
Det finns även tre gemensamma granskningsområden som 
kontrollerats av berörda nämnder:  
- Momshantering  
- Personliga utlägg via lön  
- Resor i tjänsten  
Den samlade bedömningen är att arbetet med intern kontroll håller en 
godtagbar nivå. Vissa brister i rutiner har identifierats och åtgärder som 
är redovisade i rapporteringen av intern kontroll till nämnderna och 
kommunstyrelsen ska vidtas.                      
Beslutsunderlag 
Sammanställning nämndernas internkontroll 2017 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 24 april 2018.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
återrapporteringen av 2017 års internkontrollarbete.    
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återrapporteringen av 2017 
års internkontrollarbete.                            
____  
Beslutet skickas till 
Samtliga nämnden 
Ekonomikontoret     
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KS § 110 Dnr 2018/00104 050 

Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter 
och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion 

Sammanfattning 
Kommunerna i Västra Götaland har sedan år 2000 ett samarbetsavtal 
med Västra Götalandsregionen kring inkontinenshjälpmedel och 
distribution av dessa hjälpmedel. Nuvarande avtal löper ut den 30 april 
2018. En parts-sammansatt grupp har tagit fram ett nytt förslag på 
samarbetsavtal som ska säkerställa samverkan och gemensam 
utveckling gällande försörjningen av nutritionsprodukter och 
förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion. Parterna föreslås 
teckna ett avtal för perioden från och med den 1 maj 2018 till och med 
den 30 april 2021.  
VästKoms styrelse har den 10 oktober 2017 beslutat att rekommendera 
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att anta 
Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och 
förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion med start den 1 maj 
2018.  
Fyrbodals kommunalförbunds direktion beslutade 30 november 2017 att 
rekommendera medlemskommunerna att anta Samarbetsavtal för 
försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och 
tarmdysfunktion.     
Omsorgsnämnden har behandlat ärendet och rekommenderar 
kommun-styrelsen att anta Samarbetsavtal för försörjning av 
nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och 
tarmdysfunktion.                  
Beslutsunderlag 
Skrivelse från Fyrbodals kommunalförbund från den 19 december 2017. 
Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och 
förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion.  
Skrivelse från omsorgsförvaltningen från den 4 januari 2018.      
Omsorgsnämndens beslut den 30 januari 2018, § 8. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 16 april 2018.  
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta 
samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och 
förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion.       



 
 Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Sammanträdesdatum 
2018-05-09 

 
 

 

Justeringsmännens signatur                                                                     Utdragsbestyrkande 
 
 
 

Forts ks § 110 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta samarbetsavtal för försörjning av 
nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och 
tarmdysfunktion.                         
 
____  
Beslutet skickas till 
Västra Götalandsregionen 
Omsorgsnämnden  
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KS § 111 Dnr 2018/00297 003 

Riktlinjer för att förebygga och hantera hat hot och våld 
mot förtroendevalda 

Sammanfattning 
Trollhättans Stad är en politiskt styrd organisation och har därmed ett 
särskilt ansvar att skydda, värna och bejaka de demokratiska värden 
som organisationen vilar på. Det är ett hot mot vår demokrati om den 
som är politiker inte kan fatta beslut på grund av upplevt obehag eller 
faktiska hot och trakasserier. 
Sommaren 2017 beslutade regeringen om en handlingsplan för att 
förebygga och hantera hot mot bland andra politiker och journalister. 
Vidare har Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomfört ett 
arbete för att stödja kommuner, regioner och landsting i deras arbete 
mot hot och våld mot förtroendevalda. Samtidigt arbetar 
Polismyndigheten med stöd och information för säkerhetsansvariga och 
politiska partier på kommunal nivå.   
Mot bakgrund av ovanstående har Trollhättans Stad tagit fram 
rubricerade riktlinjer. Riktlinjerna ska utgöra ett stöd och en vägledning 
för Trollhättans Stads förtroendevalda i syfte att öka tryggheten vid 
utförande av offentliga förtroendeuppdrag. Syftet är också att skapa en 
tydlighet och fastställa ett gemensamt förhållningssätt för att på så sätt 
förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda.  
Ordföranden i nämnder och styrelser, samt partiernas gruppledare, 
ansvarar för att dessa riktlinjer med tillhörande dokument (bilagan) blir 
kända för de förtroendevalda samt att de följs. Det är särskilt viktigt att 
informera nya förtroendevalda. Varje enskild förtroendevald har också 
ett eget ansvar för att rapportera eventuella händelser och hålla sig 
uppdaterad med dessa riktlinjer.                           
Beslutsunderlag 
Riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot 
förtroendevalda”  
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 20 april 2018.                         
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta ”Riktlinjer för 
att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda”.                          
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
 
 
Forts ks § 111  
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Kommunstyrelsens  beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Riktlinjer för att förebygga och 
hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda”.                            
 
____  
Beslutet skickas till 
Skydd och säkerhet 
Samtliga nämnder  
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KS § 112 Dnr 2014/00380 231 

Förlängning av markanvisningsavtal, Gullön 10 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen godkände i april 2016, markanvisningsavtal mellan 
Gullön 8 ekonomisk förening (exploatören) avseende Gullön 10. Avtalet 
gällde fram till den 26 april 2017 med option på ett år om detaljplan inte 
vunnit laga kraft eller fördröjningen är orsakad av omständigheter som 
exploatören inte kunnat påverka. Kommunstyrelsen beslutade i 
september 2017 att förlänga markanvisningsavtalet fram till den 26 april 
2018. Nuvarande ägare till Gullön 8 ekonomisk förening, Serneke 
Projektstyrning AB, har lämnat in önskemål om förlängning av avtalet.  
Fastigheten Gullön 8 är bebyggd med ett hyreshus längs 
Drottninggatan och ett garage på gården. Exploatören vill i detaljplan 
pröva möjligheten att ersätta garagebyggnaden med bostäder och 
bygga ett bostadshus mot Kungsgatan, på Gullön 10, som gränsar till 
Gullön 8. Möjlighet till fler hyresrätter undersöks också. Arbete med 
planering av hela kvarteret Gullön har drivits som ett projekt av 
stadsbyggnadsförvaltningen för att lyfta frågeställningar som 
uppkommer vid förtätningsprojekt som detta. Exploatören och övriga 
fastighetsägare har deltagit i projektet. Exploatören framför nu som skäl 
till förlängning att de på grund av ägarbytet valt att anlita en ny 
arkitektfirma och att de är angelägna om att få fram ett 
detaljplaneförslag som är väl förankrat hos berörda innan det går ut på 
samråd. 
Ett villkor i markanvisningsavtalet är att parkeringsfrågan i kvarteret 
löses på ett tillfredställande sätt. Gullön 10 är utarrenderad till 
Trollhättans Tomt AB som där uppfört ett parkeringsgarage. 
Kommunstyrelsen tog i juni 2017 beslut om att påbörja planering för 
påbyggnad av parkeringshuset Smedjan som ersättning för merparten 
av parkeringsplatserna på Gullön 10. Nybyggnation på Gullön 10, som 
påverkar parkeringsdäcket, kan inte påbörjas förrän parkeringsdäck vid 
kv. Smedjan utökats. Detta kommer att leda till att 
markanvisningsavtalet sannolikt kommer att behöva förlängas 
ytterligare när tidplan för påbyggnad av Smedjan lagts fast.                             
Beslutsunderlag 
Markanvisningsavtal Gullön. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 24 april 2018.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar godkänna förlängning 
av markanvisningsavtal avseende fastigheten Gullön 10  
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Forts ks § 112 
 
med Gullön 8 ekonomisk förening fram till och med den 31 december 
2018.          
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna förlängning av 
markanvisningsavtal avseende fastigheten Gullön 10 med Gullön 8 
ekonomisk förening fram till och med den 31 december 2018.                              
 
____  
Beslutet skickas till 
Tillväxt och utveckling  
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KS § 113 Dnr 2018/00327 291 

Lokalplanering förskolor Strömslund och Hälltorp 

Sammanfattning 
Utbildningsnämnden beslutade i februari 2018 (UN §24) att förstudie 
ska genomföras avseende behov av förskolelokaler inom Västra 
skolområdet, delområde Strömslund inklusive Hälltorp. 
Utbildningsförvaltningen har med hjälp av Kraftstaden Fastigheter 
Trollhättan AB genomfört förstudie som mynnar ut i ett förslag att gå 
vidare med lokalplanering för en nybyggnad, alternativt utbyggnad på 
förskolan Toppluvans tomt. Utifrån befolkningsprognosen för områdena 
Strömslund och Hälltorp gör utbildnings-förvaltningen bedömningen att 
det finns ett framtida lokalbehov omfattande fyra avdelningar. En 
utökning av förskolelokaler på Toppluvan ger en förskola omfattande 
totalt 8–9 avdelningar. Det medför att ett nytt kök behöver byggas då 
kapaciteten inte är tillräcklig i befintligt kök.   
Toppluvans tomt är stor, markytan är på ca 15 000 kvm och kan 
inrymma en byggnad för ytterligare 4 förskoleavdelningar. 
Detaljplaneändring behöver genomföras. En preliminär tidplan visar att 
en ny- och/eller tillbyggnation på nuvarande tomt för Toppluvan kan 
vara klar hösten 2020. Kraftstaden Fastigheter, har gjort en grov 
kostnadsbedömning där den totala investeringen beräknas medföra en 
total hyra omfattande 2 200 - 2 400 tkr. Kostnad för att genomföra 
lokalplanering bedöms till ca 300 tkr.                            
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 2018-04-26 
Utbildningsnämndens beslut, § xx, 2018-04-24 
Tjänsteskrivelse från Utbildningsförvaltningen, 2018-04-09 
Redovisning av förstudie, förskoleverksamhet i Strömslund inkl Hälltorp,  
2018-04-09                             
Yrkanden 
Sofia Lindholm yrkar att ärendet återremitteras för utredning om 
möjligheten att bygga förskolan med fyra avdelningar. 
Monica Hansson yrkar att 
Kommunstyrelsen godkänner förstudien avseende nybyggnation 
alternativt tillbyggnation på förskolan Toppluvans tomt och beslutar att 
lokalplanering genomförs. 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja 300 tkr för att kunna genomföra 
lokalplanering. Summan inkluderas i projektets totala kostnader om 
man väljer att genomföra densamma. Vid annat utfall täcks kostnaden 
ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.    
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Forts ks § 113 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller 
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. 
Ordföranden ställer proposition på Monica Hansons yrkande och finner 
att kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förstudien avseende nybyggnation 
alternativt tillbyggnation på förskolan Toppluvans tomt och beslutar att 
lokalplanering genomförs. 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja 300 tkr för att kunna genomföra 
lokalplanering. Summan inkluderas i projektets totala kostnader om 
man väljer att genomföra densamma. Vid annat utfall täcks kostnaden 
ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.                                               
Reservation 
Sofia Lindholm reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. 
Protokollsanteckning 
Sofia Lindholm lägger följande anteckning till protokollet: 
Trollhättan är i stort behov av nya förskolor. Centerpartiet vill dock inte 
att förskoleverksamhet bedrivs i stordriftsform. Därför vill vi se mindre 
förskolor, med max 4 avdelningar.   
 
____  
Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
Lokalstrategen  
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KS § 114 Dnr 2018/00328 291 

Lokalplanering förskolor Centrala staden 

Sammanfattning 
Utbildningsförvaltningen har genom beslut i Utbildningsnämnden fått i 
uppdrag att genomföra förstudie i enlighet med lokalbehovsprocessen i 
syfte att tillgodose behovet av ytterligare lokaler för 
grundskoleverksamheten i centrala staden. Som en följd av detta har nu 
förvaltningen uppdraget att utreda vilka konsekvenser det får för 
förskolesituationen i samma område. I området (Karlstorp och 
Hjortmossen) finns idag motsvarande 25 avdelningar, inklusive den nya 
förskolan Stämporten. Befolkningsprognosen visar på en ökning i 
området med drygt 300 barn i åldern 1–5 år fram till år 2025. 
Utöver den prognostiserade befolkningsökningen finns ytterligare ett 
antal aspekter att ta hänsyn till. Med tanke på att två av de nuvarande 
förskolorna, Skogsbacken och Kopparholmen (totalt sex avdelningar), 
är i omfattande behov av renovering alternativt nybyggnation bör det 
även tas höjd för att ersätta dessa. Förskolorna Blåklinten och Ekorren 
med enbart en avdelning vardera, som dessutom är inhyrda 
etableringar, är inte ekonomiskt försvarbara och bör på sikt ersättas. 
Slutligen bör också hänsyn tas till att förskolan Hörngatan (fyra 
avdelningar) enbart är en modullösning med tidsbegränsat bygglov, 
varvid en mer långsiktig lösning likaså måste inbegripa denna förskola. 
 
Utbildningsförvaltningen har tillsammans med Kraftstaden Fastigheter 
Trollhättan AB och Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat med flera 
olika alternativa lösningar, både på kort och lång sikt. Som ett första 
steg föreslås att två fastigheter prioriteras. Det är Fastigheten Kallan 13, 
Karlstorpskolan med förskolan Äventyret som föreslås gå vidare i 
lokalplanering för utökad förskola med motsvarande två avdelningar. 
Fastigheten Kuratorn 4 med förskolan Maskrosen är till ytan stor. 
Utredningen föreslår att en fördjupad förstudie genomförs både ur ett 
lokal- och ett verksamhetsperspektiv avseende en utökning av 
ytterligare fyra avdelningar på befintlig tomt.                           
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 2018-04-25 
Utbildningsnämndens beslut, § 44, 2018-03-27 
Tjänsteskrivelse från Utbildningsförvaltningen, 2018-03-12 
Redovisning av förstudie, översyn av förskolesituationen i centrala 
staden,  2018-03-13                          
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Forts ks § 114 
Yrkanden 
Sofia Lindholm yrkar att ärendet återremitteras för utredning om 
möjligheten att bygga förskolan med fyra avdelningar. 
Monica Hanson yrkar att kommunstyrelsen godkänner förstudien 
avseende förskolesituationen i centrala staden och beslutar att 
lokalplanering genomförs i enlighet med lokalbehovs-processen för en 
utökning av förskoleverksamhet i Karlstorpskolan/förskolan Äventyret.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller 
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. 
Ordföranden ställer proposition på Monica Hansons yrkande och finner 
att kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förstudien avseende förskolesituationen i 
centrala staden och beslutar att lokalplanering genomförs i enlighet 
med lokalbehovs-processen för en utökning av förskoleverksamhet i 
Karlstorpskolan/förskolan Äventyret.                             
Reservation 
Sofia Lindholm reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. 
Protokollsanteckning  
Sofia Lindholm lägger följande anteckning till protokollet: 
Trollhättan är i stort behov av nya förskolor. Centerpartiet vill dock inte 
att förskoleverksamhet bedrivs i stordriftsform. Därför vill vi se mindre 
förskolor, med max 4 avdelningar.   
 
____  
Beslutet skickas till 
Utbildningsnämnden 
Lokalstrategen  
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KS § 115 Dnr 2018/00264 700 

Yttrande över betänkandet Ett fönster av möjligheter - 
stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende 
(SOU 2017:112)  

Sammanfattning 
Trollhättans Stad har för yttrande fått betänkandet ”Ett fönster av 
möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende.” 
Utredningens uppdrag är att föreslå åtgärder för att stärka 
barnrättsperspektivet för barn som vistas i skyddat boende tillsammans 
med en vårdnadshavare, med utgångspunkt i barnets grundläggande 
mänskliga fri- och rättigheter. 
 
Ett flertal lagändringar föreslås i utredningen, bl.a. att skyddat boende 
ska regleras i socialtjänstlagen, som en boendeinsats för den som 
behöver stöd och skydd. Skyddade boenden föreslås bli 
tillståndspliktiga och det kommer att ställas kvalitetskrav på bemanning 
och skyddsanordningar m.m. Barns rätt till skolgång ska säkerställas. 
Kommunerna föreslås få ekonomisk kompensation för de kostnader 
som förslaget för med sig.   
   
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen 
har tagit fram ett förslag till remissvar. Arbetsmarknads- och 
socialnämnden och utbildningsnämnden har behandlat ärendet och 
beslutat var för sig att ställa sig bakom förslag till remissvar.                     
Beslutsunderlag 
Betänkandet Ett fönster av möjligheter - stärkt barnrättsperspektiv för 
barn i skyddat boende (SOU 2017:112). 
Skrivelse från arbetsmarknads- och socialförvaltningen och 
utbildningsförvaltningen daterad den 6 april 2018. 
Utbildningsnämndens beslut den 24 april 2018, § 
Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut den 26 april 2018                           
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande, 
daterat den 6 april 2018, som sitt eget.          
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
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Forts ks § 115 
Kommunstyrelsens förslag  beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrande, daterat den 6 april 2018, 
som sitt eget.                              
 
____  
Beslutet skickas till 
"[Skriv text här]"   
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KS § 116 Dnr 2018/00293 214 

Yttrande över planprogram för Läkaren 1  Swedenborg 
Center Karlstorp 

Sammanfattning 
Syftet med planprogrammet är att pröva lämpligheten av att utveckla 
fastigheten Läkaren 1 med nybyggnader av bostäder i flerbostadshus 
samt till- och påbyggnader för att utveckla befintliga och nya 
verksamheter. Området utgörs idag av bebyggelsen för Swedenborg 
Center (kontor, utbildningslokaler och studentboende) samt byggnader 
för Tallbacken, ett vård- och rehabiliteringscenter med vårdboende. 
Tillsammans utgjorde dessa Trollhättans lasarett fram till sent 1980-tal.  
 
Befintliga byggnader kommer huvudsakligen att kvarstå oförändrade. 
Viss del inom Tallbacken föreslås byggas på med 1–2 våningar och 
byggas till med fler entréer/trapphus för bättre tillgänglighet samt en 
mindre utbyggnad för utökad verksamhetsyta. Några byggnader i 
områdets norra delar rivs. För Swedenborg Center planeras ingen 
förändring.  
 
Nybyggnader med bostadshus i 4–6 våningar föreslås utmed 
Lasarettsvägen för att därigenom förstärka gatan och ge området i norr 
en mer stadsliknande karaktär. Bostäder föreslås också som två tio 
våningar höga hus gränsande till befintlig hög bebyggelse (höghuset i 
Swedenborg Center) och placerade i kanten av naturområden i söder. 
Även ett mindre parkeringshus i två plan uppförs i anslutning till 
Tallbacken och bostäderna i norr.                            
Beslutsunderlag 
Planprogram för Läkaren 1 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 19 april 2018. 
Yttrande till stadsbyggnadsförvaltningen, daterat den 24 april 2018.                          
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet 
daterat den 24 april 2018 som sitt svar till Stadsbyggnadsförvaltningen.   
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.    
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet daterat den 24 april 2018 
som sitt svar till Stadsbyggnadsförvaltningen.     
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____  
Beslutet skickas till 
Stadsbyggnadsförvaltningen  
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KS § 117 Dnr 2018/00118 007 

Svar på revisionsrapport - Granskning av 
jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv 

Sammanfattning 
PwC har på kommunrevisionens uppdrag genomfört en granskning av 
stadens jämställdhetsarbete ur ett arbetsgivarperspektiv. 
Revisionsrapportens samman-fattande bedömning är att 
kommunstyrelsen i stort bedriver sitt jämställdhets-arbete på ett 
ändamålsenligt sätt i enlighet med Diskrimineringslagen och fastställda 
styrdokument. Följande kontrollmål har granskats: 
Finns det en tydlig styrning av stadens interna jämställdhetsarbete? 
Sker ett aktivt jämställdhetsarbete inom stadens nämnder? 
Sker en ändamålsenlig samverkan mellan staden och arbetstagar-
organisationer? 
Genomförs regelbundet lönekartläggningar? 
Ger lönekartläggningarna relevant information till stöd för kommunens 
jämställdhetsarbete? 
Dokumenteras och följs jämställdhetsarbetet upp på ett ändamålsenligt 
sätt? 
 
Punkterna 1 – 5 bedöms i stort vara uppfyllda. Punkt 6 bedöms delvis 
vara uppfylld.  
Utifrån granskningens resultat lämnas ett antal rekommendationer till 
kommun-styrelsen. Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett 
förslag till svar som sammanfattningsvis anger att aktiviteter pågår eller 
planeras på samtliga punkter där rekommendationer ges.    
Personalutskottet har behandlat ärendet och för sin del godkänt förslag 
till svar till revisionen.                         
Beslutsunderlag 
Revisionsrapport om granskning av jämställdhetsarbetet ur ett 
arbetsgivarperspektiv. 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 17 april 2018. 
Personalutskottets beslut den 24 april 2018, §                           
Yrkanden 
Ordföranden yrkar att  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna svaret på revisionsrapporten 
samt uppdra till stadsdirektören att genomföra de ändringar av 
nuvarande rutin som föreslås i svaret på revisionsrapporten. 
Kommunstyrelsen beslutar rekommendera stadens helägda bolag att 
besluta om och arbeta i enlighet med stadens jämställdhets- och 
mångfaldsplan.             
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Forts ks § 117 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller detta.   
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna svaret på revisionsrapporten 
samt uppdra till stadsdirektören att genomföra de ändringar av 
nuvarande rutin som föreslås i svaret på revisionsrapporten. 
Kommunstyrelsen beslutar rekommendera stadens helägda bolag att 
besluta om och arbeta i enlighet med stadens jämställdhets- och 
mångfaldsplan.                               
 
____  
Beslutet skickas till 
Kommunrevisionen 
Stadsdirektören 
Eidar AB 
TEAB 
Kraftstaden  
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KS § 118 Dnr 2018/00351 022 

Val av dataskyddsombud kommunstyrelsen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och bestämmer 
ändamålen med och medlen för behandling av personuppgifter inom 
kommunstyrelsen. För att skydda de personuppgifter som behandlas 
ska nämnden vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. 
Efter beslut i kommunstyrelsen är Axel Danielsson, Axel Danielsson 
Konsult AB, nämndens personuppgiftsombud. 
Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med 
dataskyddsförordningen (GDPR). Då ersätts personuppgiftsombudets 
roll med dataskyddsombudets. Den som är personuppgiftsombud enligt 
personuppgiftslagen (PUL) blir inte automatiskt dataskyddsombud. 
Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen 
(GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra 
kontroller och informationsinsatser. Den person som utses till 
dataskyddsombud måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd.  
Trollhättans Stad har i april 2018 anställt Klas Nilsson som kommer att 
vara informationssäkerhetsansvarig inom staden och därmed lämpligen 
ha upp-draget som dataskyddsombud för var och en av stadens 
nämnder, styrelser och bolag                           
Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 7 maj 2018.                          
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fr.o.m. 15 maj 2018 entlediga Axel 
Danielsson, Axel Danielsson Konsult AB, från uppdraget som 
kommunstyrelsens personuppgiftsombud. 
Kommunstyrelsen beslutar att utse Klas Nilsson, 
informationssäkerhetsansvarig i Trollhättans Stad, till dataskyddsombud 
för kommunstyrelsen fr.o.m. den 15 maj 2018.                              
 
____  
Beslutet skickas till 
Axel Danielsson 
Klas Nilsson  
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