SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Plats och tid

Sessionssalen, kl. 08:30-13:25

Beslutande

Ledamöter
Se närvarolista på sida 2

Ärendegenomgång kl 08:30-11:20
Gruppmöte
kl 11:20-12:00
Beslutsomgång
kl 13:00- 13:25

Ersättare
Se närvarolista på sida 2
Övriga närvarande

Ulrika Strandrot Frid, stadsdirektör
Dan Jansson, ekonomichef
Malin Johansson, politisk sekreterare
Karina Myrman, lönechef § 56
Erik Lindström, stabsofficer § 56
Kristina Hedman, säkerhetschef § 56
Drazen Kendes, projektering Chef SBF § 56
Elisabeth Funck, personalchef § 82
Izabel Johanson, sekreterare

Justerare

Peter Eriksson (M) med Bengt Karlsson (S) som ersättare

Justeringens plats och tid

Stadskansliet, måndagen den 23 mars 2020, klockan 08:00.
Paragrafer
§§ 56-64, 6691

Underskrifter
Sekreterare

1 (78)

Izabel Johansson
Ordförande
Paul Åkerlund
Justerare
Peter Eriksson

ANSLAG/KUNGÖRELSE
Protokoll från 2020-03-18 med paragrafer 56–64, 66–91 är justerat 2020-03-23. Justeringen har tillkännagivits
genom anslag på Trollhättans Stads digitala anslagstavla. www.trollhattan.se
Överklagandetid

Från och med 2020-03-23

Till och med 2020-04-14

Förvaringsplats för
protokollet

Trollhättan Stad, Stadskansliet, Gärdhemsvägen 9, 461 83 Trollhättan

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Paul Åkerlund (S), Ordförande
Peter Eriksson (M), 2:e vice ordförande
Bengt Karlsson (S)
Patricia Valeria - Labrana (S)
Mattias Foldemark (V)
Lina Fryk Granat (V)
Esther O´Hara (MP)
Remigiusz Bielinski (M)
Cecilia Gustafsson (M) 08:30- 11:20 §56
Lasse Henriksen (SD)
Mari Bergh (SD)

Tjänstgörande ersättare

Margreth Johnsson (S)
Peter Andersson (S)
Michael Meijer (M)
Mikael Arvemark (C)
Annicka Johansson (M) 11:20-13:25 § 57-91

Ersättare

Hilkka Andersson (S)
Mohamed Muqtaar Mohamoud (S)
Jennie Olsson Örn (S)
Annicka Johansson (M) 08:30-11:20
Jens Jönsson (MP) 10:15-13:25
Bedros Cicek (KD)
Ingela Lundberg (SD)
Leo Stridh (SD)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2020-03-18

Ärendelista
KS § 56 Dnr 2020/00008 000

Informationer 2020 ................................................................................................. 6
KS § 57 Dnr 2020/00009 701

Fyrbodals kommunalförbund - Information ........................................................... 7
KS § 58 Dnr 2020/00010 002

Delegeringsbeslut 2020 .......................................................................................... 8
KS § 59 Dnr 2020/00011 000

Meddelanden 2020 ................................................................................................. 9
KS § 60 Dnr 2020/00012 040

Finansrapport 2020- Februari ............................................................................... 10
KS § 61 Dnr 2020/00013 101

Ärenden till kommunfullmäktige 7-23.................................................................. 11
KS § 62 Dnr 2020/00071 042

Årsredovisning 2019 ............................................................................................. 12
KS § 63 Dnr 2020/00221 042

Trollhättans Stads bokslutsutfall 2019 ................................................................. 15
KS § 64 Dnr 2020/00212 042

Årsredovisning 2019 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) .............. 18
KS § 65 Dnr 2020/00126 040

Investeringsmedel Hjulkvarnelund ....................................................................... 21
KS § 66 Dnr 2020/00227 041

Ramväxling Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen och Kultur- och fritidsnämnden
.............................................................................................................................. 23
KS § 67 Dnr 2020/00252 003

Trollhättans Stads Kommunikationspolicy ........................................................... 24
KS § 68 Dnr 2020/00257 318

Villkor för bidrag till enskilda vägar ...................................................................... 25
KS § 69 Dnr 2017/00096 253

Marköverlåtelseavtal Ekekullen 2 ......................................................................... 26
KS § 70 Dnr 2019/00540 251

Exploateringsavtal avseende Nyckleby 1:34 m.fl. Leif och Eva Eriksson .............. 27
KS § 71 Dnr 2018/00728 214

Detaljplan Stridbergsbron del av Källstorp 4:1 och Stallbacka 6:1 m fl Vårvik och
Hjulkvarn ............................................................................................................... 29
KS § 72 Dnr 2019/00331 212

Plats för framtiden Översiktsplan 2013 - Aktualitetsprövning ............................. 32
KS § 73 Dnr 2017/00884 292

Om- och tillbyggnad av Slättbergshallens B-hall - Beslut om byggstart ............... 35
KS § 74 Dnr 2019/00605 009
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2020-03-18

Beslut med anledning av motion "Förväntansdokument för grundskolan" (L) ... 37
KS § 75 Dnr 2019/00624 009

Beslut med anledning av motion "Höjd ambitionsnivå inom miljöområdet genom att
anta målet att senast 2025 placera sig topp tio bland Sveriges 290 kommuner i årlig
kommunranking" (M) ........................................................................................... 39
KS § 76 Dnr 2019/00688 009

Beslut med anledning av motion "Motion med ett liberalt program för bättre
äldreomsorg i Trollhättan - Ung satsning för framtida bemanning i omsorgen" (L)42
KS § 77 Dnr 2019/00684 009

Beslut med anledning av motion "Motion med ett liberalt program för bättre
äldreomsorg i Trollhättan - Nolltolerans mot undernäring" (L) ........................... 44
KS § 78 Dnr 2019/00681 009

Beslut med anledning av motion "Motion med ett liberalt program för bättre
äldreomsorg i Trollhättan - Förenklad biståndsbedömning i enlighet med
socialtjänstlagen 4 kap 2 a §" (L) .......................................................................... 46
KS § 79 Dnr 2020/00259 045

Hemställan om ekonomiskt stöd för Fallens Dagar 2020 ..................................... 50
KS § 80 Dnr 2019/00372 041

Driftstöd Fyrstads Flygplats AB 2020 .................................................................... 53
KS § 81 Dnr 2020/00255 167

Tillsättande av biträdande säkerhetsskyddschef för Trollhättan Stad. ................ 56
KS § 82 Dnr 2019/00184 020

Förstudie central bemanningspool i Trollhättans Stad ........................................ 58
KS § 83 Dnr 2020/00069 530

Uppdatering av avtal om upphandling, samordning och utförande av särskild
kollektivtrafik ........................................................................................................ 60
KS § 84 Dnr 2020/00056 212

Samråd Fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön.............................. 62
KS § 85 Dnr 2020/00172 133

Områdesbegränsning för eget boende för asylsökande ...................................... 64
KS § 86 Dnr 2019/00395 059

Genomlysning av Omsorgsförvaltningens ledning och styrning - Återrapportering68
KS § 87 Dnr 2020/00097 214

Beslut om planbesked för Chauffören 1 ............................................................... 70
KS § 88 Dnr 2020/00205 254

Markanvisningsavtal Chauffören 1 ....................................................................... 72
KS § 89 Dnr 2020/00174 214

Samråd detaljplan Läkaren 1 och 3 m.fl, Karlstorp ............................................... 74
KS § 90 Dnr 2020/00256 003

Riktlinjer för grönytefaktor ................................................................................... 76
KS § 91 Dnr 2020/00175 720
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Remiss om reviderad riktlinje för Samordnad individuell plan (SIP) .................... 77

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-03-18

Kommunstyrelsen

KS § 56

Dnr 2020/00008 000

Informationer 2020
Sammanfattning
Kl: 08:30- 08:40- Karina Myrman, lönechef, tillsammans med lönehandläggare
svarar på frågor angående arvodesutbetalning samt användning av taggar.
Kl: 08:40-09:30- Erik Lindström, stabsofficer, Skaraborgs Flygflottij F7utbildning i totalförsvar.
Kl: 09:45-10:10- Kristina Hedman, säkerhetschef, information om Covid 19.
KL: 10:15-10:30- Drazen Kendes, projektering chef, informerar om
Stridsbergsbron samt kommande kontrakt FAS 2.
Kommunstyrelsens beslut
Antecknar informationer till protokollet.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 57

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2020/00009 701

Fyrbodals kommunalförbund - Information
Sammanfattning
Ingen information fanns att lämna.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 58

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2020/00010 002

Delegeringsbeslut 2020
Sammanfattning
Anmäles av kommunstyrelsens ordförande beslut som fattats med stöd av
kommunstyrelsens delegeringsordning.
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut för tiden 2020-02-07 -2020-03-08.
Kommunstyrelsens beslut
Anmäls och läggs till handlingarna.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 59

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2020/00011 000

Meddelanden 2020
Sammanfattning
Stadskansliet har upprättat förteckning över skrivelser och meddelanden som
inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag
Meddelanden för tiden 2020-02-07 -2020-03-08.
Kommunstyrelsens beslut
Meddelas och läggs till handlingarna.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 60

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2020/00012 040

Finansrapport 2020- Februari
Sammanfattning
Ekonomikontoret har tagit fram en finansrapport per den 29 februari.
Beslutsunderlag
Finansrapport
Kommunstyrelsens beslut
Rapporten godkänns
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 61

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2020/00013 101

Ärenden till kommunfullmäktige
Sammanfattning
Paragraferna 62–78 behandlas i kommunfullmäktige.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 62

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2020/00071 042

Årsredovisning 2019
Sammanfattning
Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisning/bokslut för 2019. Årsredovisningen innehåller dels kommunstyrelsens samlade redogörelse för årets
verksamhet och sammanställd redovisning för de kommunala företagen
riktad till kommunfullmäktige och övriga intressenter, dels nämndernas
verksamhetsredogörelser. Verksamhetsredogörelserna innefattar
budgetutfall, måluppfyllelse för prioriterade mål och nämndernas förslag till
behandling av bokslutsutfall.
Årets resultat uppgick till +36 mkr, vilket var +17 mkr bättre jämfört med budget. I årets resultat ingår realisationsvinster med + 10 mkr samt orealiserade
vinster i värdepapper med + 6 mkr som inte får tillgodoföras i avstämning av
balanskravet.
Resultatet motsvarar 1,0 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag. Årets nettoinvesteringar uppgick till 145 mkr, vilket var 45 mkr lägre än budget.
Trollhättan uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. Fyra av fem finansiella mål uppfylls. Av kommunfullmäktiges 47 prioriterade mål är 34 (72 %)
helt uppfyllda, 12 (26 %) delvis uppfyllda och 1 (2 %) nås inte alls.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-02-26
Årsredovisning 2019
Nämndernas verksamhetsredogörelser 2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 62
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 2019 års
bokslut med redovisad resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning
för Trollhättans Stad.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna i övrigt
årsredovisningen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna nämndernas verksamhetsredogörelser.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i särskilt ärende
om behandling av budgetutfallet genom förändring av interna resultatfonder
och ombudgering (investeringsanslag).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 62
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa 2019 års bokslut med redovisad
resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för Trollhättans Stad.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna i övrigt årsredovisningen.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nämndernas
verksamhetsredogörelser.
Kommunfullmäktige beslutar att i särskilt ärende om behandling av
budgetutfallet genom förändring av interna resultatfonder och ombudgering
(investeringsanslag).
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 63

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2020/00221 042

Trollhättans Stads bokslutsutfall 2019
Sammanfattning
Resultatöverföring ingår i bokslutsberedning och fastställs av kommunfullmäktige. Nämnderna har i sina verksamhetsredogörelser lämnat förslag till
behandling av 2019 års bokslutsutfall. Nämndernas framställningar av
bokslutsutfall har prövats av ekonomiutskottet 4 mars.
Trollhättans Stads resultat är +36 mkr, vilket är +17 mkr bättre än budget. Av
detta står nämnderna för – 52 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-02-25
Behandling av bokslutsutfall 2020
Nämndernas verksamhetsredogörelser
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om överföring av
anslag för driftbudgeten enligt skrivelse 2020-02-25. Resultatfonderna
minskas med – 3 368 tkr netto.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
ombudgetering av nämndernas anslag på investeringsbudgeten med totalt 53
746 tkr till 2020, varav 45 131 tkr är beaktad i 2020 års investeringsplan, samt
7 000 tkr till 2021.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att höja
investeringsramen med 8 615 tkr för 2020. Finansiering sker via likvida medel.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 63
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att beakta
ombudgeringen av 7 mkr av exploateringsprojekt till 2021 i MRP 20202023/Budget 2021.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medge
arbetsmarknads- och socialnämnden samt omsorgsnämnden undantag från
överföring av 2019 års anslag.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
nämndernas och den egna förvaltning slutredovisningar av
investeringsanslag.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna resultatöverföring inom sitt
verksamhetsområde.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar om överföring av anslag för driftbudgeten enligt
skrivelse 2020-02-25. Resultatfonderna minskas med – 3 368 tkr netto.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ombudgetering av nämndernas
anslag på investeringsbudgeten med totalt 53 746 tkr till 2020, varav 45 131
tkr är beaktad i 2020 års investeringsplan, samt 7 000 tkr till 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att höja investeringsramen med 8 615 tkr för
2020. Finansiering sker via likvida medel.
Kommunfullmäktige beslutar att beakta ombudgeringen av 7 mkr av
exploateringsprojekt till 2021 i MRP 2020-2023/Budget 2021.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 63
Kommunfullmäktige beslutar att medge arbetsmarknads- och socialnämnden
samt omsorgsnämnden undantag från överföring av 2019 års anslag.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna nämndernas och den egna
förvaltning slutredovisningar av investeringsanslag.
Kommunstyrelses beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna resultatöverföring inom sitt
verksamhetsområde.
Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 64

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2020/00212 042

Årsredovisning 2019 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)
Sammanfattning
Förbundet redovisar för år 2019 ett resultat om +3,0 mkr, vilket innebär ett
budgetöverskott med 3,0 mkr eftersom resultatet var budgeterat till +45 tkr.
I resultatet ingår budgetöverskott för avskrivningar med +0,8 mkr. Avvikelsen
beror bl.a. på omprioritering av planlagda investeringar. Ersättning från
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) påverkar resultatet positivt
med +1,6 mkr, vilket inte var budgeterat. Pensionskostnaderna redovisar ett
överskott med +0,8 mkr och verksamhetsledning redovisar ett överskott med
+0,6 mkr.
Sotningsenheten redovisar ett resultat på +445 tkr där det är intäktsökning av
utförda brandskyddskontroller som förklarar resultatet.
Förbundets totala intäkter under året uppgick till 99,8 mkr och totala
kostnader till 96,8 mkr. Avgiften från medlemskommunerna är förbundets
dominerande intäktskälla och uppgick under året till 83,9 mkr exklusive
pensionsutbetalningar.
Den långfristiga låneskulden är inlöst under året och förbundet har därmed
ingen låneskuld.
Investeringarna uppgick under året till 6,4 mkr och investeringsbudgeten
uppgick till 16,2 mkr. Investeringar inom fastigheter (+7,6 mkr) och inom
fordon (+2,9 mkr) redovisar budgetöverskott.
Soliditeten (Eget kapital/Totala tillgångar) uppgick i bokslutet till 27,3 % vilket
är en ökning med 0,8 %-enheter jämfört med föregående år. Det egna
kapitalet uppgick till +27,2 mkr (+24,2 mkr).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 64
Förbundet har uppnått målet om god ekonomisk hushållning samt uppnått de
finansiella målen för 2019.
Trollhättan Stads uppdragsersättning för 2019 uppgick till 40,8 mkr (39,4
mkr).
NÄRF direktion har den 13 februari 2020 § 3 tagit beslut om fastställelse av
bokslut och årsredovisning 2019.
Revisorerna har granskat NÄRF årsredovisning 2019 och tillstyrker att
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-02-25
NÄRF årsredovisning 2019
Granskning av NÄRF årsredovisning 2019, PWC
NÄRF sammanträdesprotokoll, dat 20-02-13
Revisionsberättelse 2019 bokslut NÄRF 2019
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
årsredovisningen 2019 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 64
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen 2019 för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för
2019 års verksamhet.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 65

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2020/00126 040

Investeringsmedel Hjulkvarnelund
Sammanfattning
Utvecklingen och planeringen av genomförandet av den fördjupade
översiktsplanen Vårvik och Hjulkvarnelund pågår för fullt. Projektet i stort är
uppdelat i tre större projekt. Dessa tre projekt utgörs av Vårvik på västra
sidan av älven, Hjulkvarnelund på östra sidan av älven och kanalen samt
Stridsbergsbron som sträcker sig över älven och kanalen och binder de Vårvik
och Hjulkvarnelund samman.
Projektet Hjulkvarnelund avser framförallt de delar som nu ingår i pågående
detaljplanearbete som ger plats åt en ny gata öster om befintliga
Kungsportsvägen samt en anslutning till den nya Stridsbergsbron. Den nya
detaljplanen ger också plats för två nya och mindre bostadskvarter med
möjlighet att bygga 35-40 nya bostäder i byggnader om max två våningar.
Projektet på Hjulkvarn benämns i MRP som ”Generalplanekostnader
Hjulkvarn” och investeringen avser framförallt ombyggnation och anpassning
av Kungsportsvägen till en mindre bostadsgata, utbyggnad av ny gata väster
om Kungsportsvägen med tillhörande cirkulationsplats och en ny gata fram till
Stridsbergsbron samt ny anslutningsväg till Trollhättans camping. Dessa
investeringsmedel i MRP ligger nu inom kommunstyrelsen investeringsbudget
och är märka med ”EB”, efter beslut i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-03-02

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 65
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för åtgärder
inom projektet för ”Generalplanekostnader Hjulkvarn” i enlighet med antagen
MRP.
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att medlen för
”Generalplanekostnader Hjulkvarn” i nuvarande MRP flyttas från
kommunstyrelsens investeringsbudget till Samhällsbyggnadsnämndens
investeringsbudget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningstillstånd för åtgärder
inom projektet för ”Generalplanekostnader Hjulkvarn” i enlighet med antagen
MRP.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att medlen för ”Generalplanekostnader
Hjulkvarn” i nuvarande MRP flyttas från kommunstyrelsens
investeringsbudget till Samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till
TvU

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22 (78)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 66

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2020/00227 041

Ramväxling Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen och Kultur- och
fritidsnämnden
Sammanfattning
From 2020-01-01 övergår personalansvaret för sju medarbetare med total
sysselsättningsgrad om 6,25 till Serviceförvaltningens enhetschefer inom
lokalvård från Kultur och fritidsförvaltningen. En ramöverföring om 2 713 tkr
sker därmed från Kultur- och fritidsnämnden till Kommunstyrelsen/
Serviceförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-02-27.
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta överföra ram om 2
713 000 kr avseende 6,25 tjänster inom lokalvård från Kultur- och
fritidsnämnden till Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen from budgetår
2020.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att överföra ram om
2 713 000 kr avseende 6,25 tjänster inom lokalvård från Kultur- och
fritidsnämnden till Kommunstyrelsen/Serviceförvaltningen from budgetår
2020.
___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 67

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2020/00252 003

Trollhättans Stads Kommunikationspolicy
Sammanfattning
Trollhättans Stads Kommunikationspolicy beskriver de grundläggande
principerna för vår stadsövergripande kommunikation, vårt förhållningssätt
samt att ansvaret för att kommunicera gäller hela organisationen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-02-26
Trollhättans Stads Kommunikationspolicy
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta
Kommunikationspolicyn.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att anta Kommunikationspolicyn.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

24 (78)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 68

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2020/00257 318

Villkor för bidrag till enskilda vägar
Sammanfattning
Villkoren för bidrag gällande enskild väghållning, har behandlats i
Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-27. Villkoren för bidrag gällande enskild
väghållning är från 1994 och behöver aktualiseras och moderniseras utefter
idag rådande förutsättningar. Gatu-parkkontoret föreslår att årligen lägga
0,6% av den totala ramen till bidrag för enskild väghållning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-02-27
Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadsnämnden, GAPA.2020.786, dat
2020-02-14
Grunder för beviljande av kommunalt driftbidrag, dat 1994-09-16
Villkor för bidrag enskild väg
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrselen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta villkor om
enskild väg.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige besluta att anta villkor om enskild väg.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25 (78)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 69

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2017/00096 253

Marköverlåtelseavtal Ekekullen 2
Sammanfattning
Trollhättans stad och Peab markutveckling AB har tecknat
markanvisningsavtal i mars 2019 avseende Arvidstorpsgatan 28 inom
Ekekullen i Strömslund. Under året har Peab arbetat med olika lösningar för
bostadsbyggnation. Ett förslag till förlängning av markanvisningsavtalet med
ett år har tagits fram av kommunstyrelsens förvaltning.
Förslaget bygger på att området minskas vid parkmarken i norr samt att det
är ett fyravåningshus som fortsatt detaljplanering ska utgå från.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-02-25
Markanvisningsavtal
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
förlängning av markanvisningsavtalet med Peab Markutveckling AB gällande
Ekekullen med ett år från undertecknande av avtalet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förlängning av
markanvisningsavtalet med Peab Markutveckling AB gällande Ekekullen med
ett år från undertecknande av avtalet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 70

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2019/00540 251

Exploateringsavtal avseende Nyckleby 1:34 m.fl. Leif och Eva Eriksson
Sammanfattning
Leif och Eva Eriksson har förvärvat mark från Nyckleby 1:34 i anslutning till
Nyckleby 1:37 som de äger sedan tidigare. De har erhållit planbesked och
förslag till detaljplan har tagits fram för att pröva nya bostadsfastigheter längs
Smedvägen i Upphärad. Innan detaljplanen antas av byggnads- och
trafiknämnden ska exploateringsavtal tecknas och godkännas av
kommunfullmäktige.
I exploateringsavtalet regleras att Leif och Eva Eriksson, exploatörerna ska
överlåta den mark som enligt detaljplanen utgör allmän platsmark gata utan
ersättning till Staden. De ska vidare bygga ut den del av gatan som erfordras
för de nya tomterna till kommunal standard utan toppbeläggning. Staden åtar
sig att utföra toppbeläggningen att samordnas med och finansieras i Stadens
beläggningsprogram. Som säkerhet för exploatörernas åtagande, dvs
utbyggnad av väg, ska bankgaranti lämnas till Staden på 400 000 kr.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag, dat 2019-10-15 (§42)
Exploateringsavtal
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag
till exploateringsavtal med Leif och Eva Eriksson.
Kostnaden för att asfaltera denna del av Smedvägen ska täckas inom
Samhällsbyggnadsnämndens budget för beläggning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 70
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till exploateringsavtal med
Leif och Eva Eriksson. Kostnaden för att asfaltera denna del av Smedvägen ska
täckas inom Samhällsbyggnadsnämndens budget för beläggning.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 71

29 (78)

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2018/00728 214

Detaljplan Stridbergsbron del av Källstorp 4:1 och Stallbacka 6:1 m fl Vårvik
och Hjulkvarn
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-04 att låta granska förslag till detaljplan
för Stridsbergsbron, upprättat av Samhällsbyggnadsförvaltningen i augusti
2019. Till detaljplanen hör även en miljökonsekvensbeskrivning upprättad av
Rådhuset Arkitekter AB på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Planområdet är beläget ca 1,0 km från Trollhättans resecentrum och är en del
i den fördjupande översiktsplanen för Knorren och Hjulkvarnelund.
Detaljplanen omfattar förslag till ny bro mellan stadsdelarna Vårvik och
Hjulkvarn, från/till brostöd på land på ömse sidor om Göta älv. De
”vattenfastigheter” som berörs av planen är Källstorp 4:5 som ägs av
Trollhättan kommun samt Stallbacka 6:1 som ägs av Staten (Sjöfartsverket).
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Markanvändningen är
förenlig med översiktsplanen men det som föreslås är av betydande intresse
för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
Vid upprättande eller ändring av detaljplan ska kommunen undersöka om
planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan
(Miljöbalken, 1998:808, 6 kap.5§). Om planen anses medföra betydande
miljöpåverkan ska en strategisk miljöbedömning genomföras. Då
genomförandet av detaljplanen förutsätter byggande i vatten, bedöms ha stor
omgivningspåverkan, påverkar riksintresset och gällande strandskydd samt
berör rödlistade arter enligt artskyddsförordningen, ska en strategisk
miljöbedömning genomföras. Byggnads- och trafiknämnden beslutade 201810-25 att detaljplanen bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför
strategisk miljöbedömning ska genomföras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 71
Samråd om detaljplanen genomfördes under tiden 2018-11-13—12-21.
Parallellt med detaljplanesamrådet genomfördes även ett samråd inför
ansökan om vattenverksamhet.
Inkomna synpunkter under samrådet sammanfattades och kommenterades i
en samrådsredogörelse. Planhandlingar inklusive MKB kompletterades/
justerades i enlighet med kommentarer i samrådsredogörelsen.
Granskningen av detaljplanen ägde rum under tiden 2019-10-01—10–29.
Underrättelse om granskning skickades till berörda sakägare enligt
fastighetsförteckningen. Granskningshandlingar skickades till Länsstyrelsen,
berörda nämnder och myndigheter m. fl. enligt sändlista.
Granskningshandlingarna har funnits tillgängliga på
Samhällsbyggnadsförvaltningen samt på hemsidan.
Inkomna synpunkter under granskningen sammanfattas och kommenteras i
ett granskningsutlåtande. Av granskningsutlåtandet framgår att vissa
justeringar/ kompletteringar av redaktionell karaktär har gjorts.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-02-28
Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsnämnden, dat 2020-02-10
Antagandehandling (plankarta och planbeskrivning), dat februari 2020
Granskningsutlåtande, dat februari 2020
Samrådsredogörelse, dat augusti 2019
Minnesanteckningar samrådsmöte, dat 2018-12-05
Miljökonsekvensbeskrivning, dat februari 2020
Kommunstyrelsens beslut om granskning, dat 2019-09-04

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 71
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att granskningsutlåtandet
godkänns.
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att detaljplan för
Stridsbergsbron, del av Källstorp 4:5 och Stallbacka 6:1 m. fl. Vårvik och
Hjulkvarn godkänns.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att granskningsutlåtandet godkänns.
kommunfullmäktige beslutar att detaljplan för Stridsbergsbron, del av
Källstorp 4:5 och Stallbacka 6:1 m. fl. Vårvik och Hjulkvarn godkänns.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 72

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2019/00331 212

Plats för framtiden Översiktsplan 2013 - Aktualitetsprövning
Sammanfattning
Enligt plan- och bygglagen 3 kap. 1 § ska varje kommun ha en aktuell
översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen ska ange
kommunens vilja avseende inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av
den fysiska miljön. Planen är vägledande för beslut om hur mark- och
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas,
utvecklas och bevaras. Minst en gång under mandattiden ska
kommunfullmäktige pröva om översiktsplanen är aktuell i förhållande till
kraven i 5 § 3 kap. plan- och bygglagen. Aktualitetsprövningen är ingen
revidering, utan en bedömning om planen fortfarande är relevant. Ett
revideringsbehov kan emellertid uppmärksammas i samband med
prövningen. Länsstyrelsen ska minst en gång under mandattiden redovisa sina
synpunkter i fråga om sådana statliga och mellankommunala intressen som
kan ha betydelse för planens aktualitet. Länsstyrelsen har lämnat sina
synpunkter i samband med aktualitetsprövningen.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 juni 2019 att en aktualitetsprövning ska
göras av den gällande översiktsplanen Översiktsplan 2013: Plats för framtiden
och att en remiss med förfrågan om uppfattningen av översiktsplanens
aktualitet skulle skickas ut till Trollhättans Stads samtliga nämnder samt
Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag,
Trollhättan Energi AB, Trollhättan Exploatering AB och Länsstyrelsen i Västra
Götaland.
Förvaltningen har i aktualiseringsprövningen bedömt att översiktsplanens
huvudstrategier och huvuddelen av inriktningen överensstämmer med
stadens inriktning på hur vatten och markanvändning ska utvecklas och att
översiktsplanen därmed ska anses vara aktuell. Förvaltningen bedömer dock
att det finns ett behov av att ta fram en prioriteringslista över åtgärder som
krävs för att svara på de brister som finns i gällande översiktsplan.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

32 (78)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 72
Beslutsunderlag
Samordningsutskottet protokollsutdrag, dat 2020-02-10 § 10
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-01-31
Aktualitetsprövning av Översiktsplan 2013: Plats för framtiden, februari 2020
Redogörelse av remissyttranden, februari 2020
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Översiktsplan
2013: Plats för framtiden ska anses aktuell.
Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens förvaltning att till
kommunstyrelsens sammanträde i juni 2020 ta fram förslag till
prioriteringslista över åtgärder som krävs för att svara på de brister som finns
i översiktsplanen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att Översiktsplan 2013: Plats för framtiden ska
anses aktuell.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunstyrelsens förvaltning att till
kommunstyrelsens sammanträde i juni 2020 ta fram förslag till
prioriteringslista över åtgärder som krävs för att svara på de brister som finns
i översiktsplanen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 72
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Tillväxt och utveckling
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 73

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2017/00884 292

Om- och tillbyggnad av Slättbergshallens B-hall - Beslut om byggstart
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2018 (Kf § 13) att projektering och
upphandling ska genomföras för en om- och tillbyggnation av
Slättbergshallens B-hall.
Hallen är byggd 1982 och är i behov av både renovering och ombyggnation.
Lokalplaneringen omfattade bland annat fler omklädnings- och duschrum,
tillgänglighetsåtgärder, ändrad entré, ny ventilation, kylanläggning samt ett
extra våningsplan med förrådsutrymmen, mötes- och teorirum.
Projekteringen genomfördes och projektet lades ut för anbud i dec 2018.
Inkomna anbud visade dock på en alltför hög investeringsnivå varpå stadens
lokalstyrgrupp gav Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) i uppdrag att göra ett
omtag i projektet. Dels se över om det går att genomföra projektet i flera
etapper och dels göra en översyn avseende ambitionsnivån, ett arbete som
behöver göras i dialog med berörda föreningar.
Ett omtag är gjort och ny projektering har genomförts där bland annat det
extra våningsplanet är borttaget. Arbetet har letts av Kraftstaden Fastigheter
Trollhättan AB där verksamheten, berörda föreningar, arkitekt och KFF
deltagit. Den reviderade projekteringen behandlades i lokalstyrgruppen i maj
2019 med beslut om att den fortsatta processen med anbudsförfarande
anpassas efter att budgetanslag för projektet flyttas fram till år 2021.
Byggnationen planeras genomföras i etapper. Förutsatt att beslut om
byggstart tas våren 2020 kan om- och tillbyggnationen vara klar i sin helhet
hösten 2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 73
Kultur- och fritidsnämnden har i sin budget avsatt medel för om- och
tillbyggnation av Slättbergshallens B-hall på totalt 24,5 mkr fördelat på två år
(12,6 mkr år 2020 och 11,9 mkr år 2021).
Nytt anbudsförfarande är genomfört med option på kylanläggningen.
Inkomna anbud ger en investeringsnivå på xx xxx tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-02-25
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna
byggstart för om- och tillbyggnation av Slättbergshallens B-hall.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna byggstart för om- och
tillbyggnation av Slättbergshallens B-hall.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 74

37 (78)

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2019/00605 009

Beslut med anledning av motion "Förväntansdokument för grundskolan" (L)
Sammanfattning
Anders Castberger har till kommunfullmäktige inlämnat motionen
”Förväntansdokument för grundskolan”. I motionen föreslås:
- att Förväntansdokument upprättas för Trollhättans kommunala grundskolor,
-att Förväntansdokument införs fr. o. m. hösten 2020.
Utbildningsnämnden har behandlat förslag till motionssvar där man skriver
att ett Förväntansdokument är enligt motionen en lista på de förväntningar
som ömsesidigt finns på skola, vårdnadshavare och elev.
Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och
vårdnadshavare har, samt vilka krav som ställs på huvudmannen för
verksamheten. Av Läroplanen framgår att skola och vårdnadshavare har ett
gemensamt ansvar för elevernas skolgång och ska tillsammans skapa de bästa
möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Av
Föräldrabalken framgår vårdnadshavares ansvar.
Enligt Utbildningsförvaltningens bedömning är det tydligt reglerat i Skollagen
att varje elevs utveckling ska följas upp och dokumenteras individuellt utifrån
den enskilda elevens förutsättningar och behov. Detta utifrån att varje enskild
elev ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Vilket stöd som elever
får i hemmet ser mycket olika ut, vilket är ytterligare en parameter som
skolan måste ta hänsyn till.
Enligt förvaltningens bedömning finns inget behov av att införa ytterligare
dokumentation. Utbildningsförvaltningens bedömning är därför att motionen
bör avslås.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 74
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-02-26
Tjänsteskrivelse från Utbildningsnämnden, dat 2020-02-10
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 75
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Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2019/00624 009

Beslut med anledning av motion "Höjd ambitionsnivå inom miljöområdet
genom att anta målet att senast 2025 placera sig topp tio bland Sveriges 290
kommuner i årlig kommunranking" (M)
Sammanfattning
Jennie Bergius Eriksson (M) har i lämnat in en motion med rubriken ”Höjd
ambitionsnivå inom miljöområdet genom att anta målet att senast 2025
placera sig topp tio bland Sveriges 290 kommuner i årlig kommunranking ".
Bergius Eriksson beskriver den årliga miljöbarometern som genomförs av
organisationen Aktuell Hållbarhet bla som ett verktyg föra att uppnå
Parisavtalets klimatmål. Jennie beskriver vidare att koldioxidbudget är det
enda vetenskapliga hjälpmedlet för att räkna ut hur mycket utsläppen måste
minska för att nå Parisavtalets mål.
Jennie Bergius Eriksson redogör för Trollhättans placering på 94:e plats i 2019
års miljöranking som en svag placering i en kommun som borda ha en högre
ambition. Hon konstaterar vidare att staden inte färdigställt arbetet med att
upprätta en koldioxidbudget.
Moderaterna yrkar på:

Justerandes sign

-

att Trollhättans Stad antar som ett mål att senast år 2025 placera sig
bland de tio bästa kommunerna, utav 290 rankade kommuner vad
gäller koldioxidbudget och miljöarbetet samt

-

att Trollhättan Stad som ett första steg mot detta mål avsätter
nödvändiga resurser för att omgående färdigställa det redan
påbörjade arbetet med att upprätta en koldioxidbudget samt tillser
nödvändiga resurser också finns för att därefter effektivt fullfölja
efterlevnaden av densamma.
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Förvaltningen konstaterar enkäten omfattar betydligt fler saker än om det
finns en koldioxidbudget. Aktuell Hållbarhet för in nya frågor i sin enkät varje
år vilket gör att det är svårförutsägbart att fullt ut veta vilka mål som staden
ska styra sitt miljöarbete mot för att uppnå en hög ranking i kommunenkäten.
Det gör det vanskligt att sätta upp som mål att Staden ska vara bland de tio
bästa kommuner inom fem år. När det gäller nödvändiga resurser finns det nu
avsatt resurser i Kommunstyrelsens budget för att upprätta en
koldioxidbudget. En ny hållbarhetsstrateg börjar i mars 2020. Hennes första
arbetsuppgift blir att arbeta vidare med koldioxidbudgeten och energiplanen
som ska revideras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-02-03
Motion- "Höjd ambitionsnivå inom miljöområdet genom att anta målet att
senast 2025 placera sig topp tio bland Sveriges 290 kommuner i årlig
kommunranking"
Yrkanden
Peter Eriksson (M), Mikael Arvemark (C) och Lasse Henriksen (SD) yrkar bifall till motionen.
Bengt Karlsson (S) yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunfullmäktige beslutar att motionens första attsats ska avslås med
motiveringen att Staden sätter upp egna miljömål som ska efterlevas.
Kommunfullmäktige beslutar att den andra att-satsen ska anses behandlad då
Staden har resurser för att kunna fullfölja arbetet med att upprätta en
koldioxidbudget under 2020.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag mot Peter Erikssons med
fleras yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller liggande
förslag. Omröstning begärs.

Justerandes sign
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Omröstning
Följande omröstningsdisposition ställs upp och godkänns.
Den som röstar "ja" röstar på liggande förslag och den som röstar "nej" röstar på Peter
Erikssons med fleras yrkande.
Efter avslutad omröstning redovisas åtta stycken ja-röster: Paul Åkerlund (S), Bengt Karlsson
(S), Patricia Valeria (S), Peter Andersson (S), Margreth Johnsson (S), Mattias Foldemark (V),
Lina Fryk Granat (V) och Esther O´Hara (MP) och sju stycken nej-röster: Peter Eriksson (M),
Remigiusz Bielinski (M), Michael Meijer (M), Annika Johansson (M), Mikael Arvemark (C),
Lasse Henriksen (SD) och Mari Bergh (SD).
Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att motionens första attsats ska avslås med
motiveringen att Staden sätter upp egna miljömål som ska efterlevas.
Kommunfullmäktige beslutar att den andra att-satsen ska anses behandlad då
Staden har resurser för att kunna fullfölja arbetet med att upprätta en
koldioxidbudget under 2020.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Peter Eriksson (M), Remigiusz Bielinski (M), Michael Meijer (M),
Annicka Johansson, Mikael Arvemark (C), Lasse Henriksen (SD) och Mari Bergh (SD) till
förmån för Peter Erikssons med fleras yrkande.
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 76

42 (78)

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2019/00688 009

Beslut med anledning av motion "Motion med ett liberalt program för bättre
äldreomsorg i Trollhättan - Ung satsning för framtida bemanning i omsorgen"
(L)
Sammanfattning
Anders Castberger (L) har till kommunfullmäktige inlämnat motionen ”Motion
med ett liberalt program för bättre äldreomsorg i Trollhättan - Ung satsning
för framtida bemanning i omsorgen (L)”. I motionen föreslås:
- att Trollhättans Stad ser över möjligheterna att anlita företaget Ung Omsorg
med initialt sju team under budgetåret 2020 samt att utvärdering av
samarbetet görs inför budgetåret 2021.
Motionen har beretts av Omsorgsnämnden, där man bedömer att ett med
Ung Omsorg hade varit positivt för förvaltningen, men att det i dagsläget inte
är möjligt på grund av omsorgsförvaltningens ekonomiska läge.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-02-26
Protokollsutdrag från Omsorgsnämnden, dat 2020-02-21 (§11)
Tjänsteskrivelse från Omsorgsförvaltningen, dat 2020-02-06
Motion- Motion med ett liberalt program för bättre äldreomsorg i
Trollhättan - Ung satsning för framtida bemanning i omsorgen" (L)
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Justerandes sign
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Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
___
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Dnr 2019/00684 009

Beslut med anledning av motion "Motion med ett liberalt program för bättre
äldreomsorg i Trollhättan - Nolltolerans mot undernäring" (L)
Sammanfattning
Anders Castberger (L) har till kommunfullmäktige inlämnat motionen ”Motion
med ett liberalt program för bättre äldreomsorg i Trollhättan - Nolltolerans
mot undernäring (L)”. I motionen föreslås:
- att nolltolerans mot undernäring införs som ett prioriterat mål i MRP,
- att ökad information om undernäring ska ges till all berörd personal.
Omsorgsnämnden har 2020-02-21 behandlat förslag till motionssvar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-02-26
Protokollsutdrag från Omsorgsnämnden, dat 2020-02-21 (§10)
Tjänsteskrivelse från Omsorgsförvaltningen, dat 2020-02-03
Motion- Motion med ett liberalt program för bättre äldreomsorg i Trollhättan
- Nolltolerans mot undernäring" (L)
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då
Omsorgsnämnden redan jobbar med undernäring enligt de riktlinjer som
finns och MRP mål redan finns som täcker behovet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
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Kommunstyrelsens förlag
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då Omsorgsnämnden redan
jobbar med undernäring enligt de riktlinjer som finns och MRP mål redan
finns som täcker behovet.
Protokollsanteckning
Peter Eriksson (M) med flera lämnar följande protokollsanteckning:
”Motionärens intention är god men vi från Kristdemokraterna, Moderaterna och
Centerpartiet måste yrka avslag till motionens första att sats då MRP redan är tagen. Men vi
vill att förvaltningen innan 2022 implementerar Senior Alert i alla särskilda boenden och
även inom hemtjänsten där behov uppstår”.
Sverigedemokraterna ställer sig bakom protokollsanteckningen.
___
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Dnr 2019/00681 009

Beslut med anledning av motion "Motion med ett liberalt program för bättre
äldreomsorg i Trollhättan - Förenklad biståndsbedömning i enlighet med
socialtjänstlagen 4 kap 2 a §" (L)
Sammanfattning
Anders Castberger (L) har till kommunfullmäktige inlämnat motionen ”Motion
med ett liberalt program för bättre äldreomsorg i Trollhättan – Förenklad
biståndsbedömning i enlighet med socialtjänstlagen 4 kap 2 a §" (L).
I motionen föreslås:
- att Omsorgsnämnden får i uppdrag att upplysa sökande om möjligheten att
få sitt önskemål prövat enligt 4 kap. 2 a i Socialtjänstlagen, med sikte på att de
flesta ärendena om hemtjänst för äldre ska handläggas utan föregående
behovsprövning.
Omsorgsnämnden har 2020-02-21 behandlat förslag till motionssvar där man
skriver att Omsorgsnämnden får i uppdrag att upplysa sökande om
möjligheten att få sitt önskemål prövat enligt 4 kap. 2 a i Socialtjänstlagen,
med sikte på att de flesta ärendena om hemtjänst för äldre ska handläggas
utan föregående behovsprövning. Syftet med förslaget är att öka valfriheten
för de enskilda brukarna samt minska på administration och därmed frigöra
resurser.
I maj 2018 fattade Riksdagen beslut om att äldre personer kan få hemtjänst
utan behovsprövning. Lagändringen i 4 kap. 2 a § trädde i kraft 1 juli 2019.
Det innebär att Socialnämnden kan erbjuda hemtjänst till äldre personer utan
att göra en prövning, eller med begränsad prövning, av vilka behov en person
har av hemtjänst.
"Genom den nya bestämmelsen får kommunerna vidgade befogenheter att
utveckla nya former för att erbjuda service och omsorg till äldre kvinnor och
män", som konstateras i utskottsbetänkandet. Syftet med ändringen är att ge
Justerandes sign
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Forts KS § 78
kommuner möjlighet att låta äldre personer få hjälp av äldreomsorgen på ett
enklare sätt än tidigare. Dessutom ökar det möjligheten för äldre personer att
själva vara med och bestämma. Genom förenklat beslutsfattande blir det
möjligt för äldre personer att snabbare och enklare få viss hjälp. De får också
ökat utrymme för delaktighet och självbestämmande. Detta arbetssätt
bedömer vi orsaka mindre administrativa kostnader. Resurserkan därmed
frigöras med följd att utredningspersonal och administrativ personal kan
läggas om till resurser för verksamhetspersonal.
En genomgång av lagstiftningen samt de förskrifter som socialstyrelsen har
tagit fram har genomförts.
Införande av förenklat beslutsfattande skulle kunna medföra en ökad valfrihet
för den enskilde, dock endast för de personer som själv kan förstå och ta till
sig innebörden av den nya lagstiftningen. Krav finns att nämnden ska
informera den enskilde samt förvissa sig om att den enskilde förstår och kan
ta del av informationen. Krav finns också på en kvalitetssäkrad uppföljning av
insatserna med fokus på om den enskilde fått det den begärt och att detta
har utförts med god kvalitet. Detta innebär att någon minskning av kravet på
administration och dokumentation inte föreligger. Vidare krävs utbildning av
personal inom handläggning och utförande, organisationsförändringar,
förändring i verksamhetssystem samt planeringssystem, avgifter och
ersättningar innan ett införande kan vara möjligt.
Innan ett införande av förenklat beslutsfattande införs måste en
konsekvensanalys genomföras utifrån såväl ekonomiska aspekter såsom
framtagande och fastställande av riktlinjer. Vidare måste förvaltningens
nuvarande beslutsgång, hantering av verksamhetssystem, avgifter och
ersättningar ses över.
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Utdragsbestyrkande

47 (78)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

48 (78)

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 78
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-02-26
Protokollsutdrag från Omsorgsnämnden, dat 2020-02-21 (§8)
Tjänsteskrivelse från Omsorgsförvaltningen, dat 2020-02-03
Motion- Motion med ett liberalt program för bättre äldreomsorg i Trollhättan
– ”Förenklad biståndsbedömning i enlighet med socialtjänstlagen 4 kap 2 a §"
(L)
Yrkanden
Peter Eriksson (M) yrkar bifall till motionen.
Bengt Karlsson (S) yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag mot Peter Erikssons
yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag.
Omröstning begärs.
Omröstning
Följande omröstningsdisposition ställs upp och godkänns.
Den som röstar "ja" röstar på liggande förslag och den som röstar "nej" röstar på Peter
Erikssons yrkande.
Efter avslutad omröstning redovisas åtta stycken ja-röster: Paul Åkerlund (S), Bengt Karlsson
(S), Patricia Valeria (S), Peter Andersson (S), Margreth Johnsson (S), Mattias Foldemark (V),
Lina Fryk Granat (V) och Esther O´Hara (MP) och sju stycken nej-röster: Peter Eriksson (M),
Remigiusz Bielinski (M), Michael Meijer (M), Annicka Johansson (M), Mikael Arvemark (C),
Lasse Henriksen (SD) och Mari Bergh (SD).
Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
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Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Peter Eriksson (M), Remigiusz Bielinski (M), Michael Meijer (M),
Annicka Johansson, Mikael Arvemark (C), Lasse Henriksen (SD) och Mari Bergh (SD).
___
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Dnr 2020/00259 045

Hemställan om ekonomiskt stöd för Fallens Dagar 2020
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen hemställer i skrivelse 20-02-25 till
kommunstyrelsen om ekonomiskt stöd om 1 100 000 kronor för Fallens Dagar
2020.
Fallens Dagar är Sveriges äldsta stadsfestival som förra året firade 60 år.
Arrangemanget är fortsatt en stor publikmagnet och har ett högt medialt
intresse. Vid 2020 års festival placeras den stora scenen återigen på
Drottningtorget efter nyinvigningen.
Kultur- och fritidsförvaltningen framför att om Fallens Dagar ska kunna
fortsätta hålla samma kvalité och mångfacetterade innehåll och kunna bära
de ökade kostnader som redovisades 2019 behöver ekonomin för
arrangemanget förstärkas.
Beslutsunderlag
Skrivelse kultur- och fritidsförvaltningen ”Framställan om ekonomiskt stöd för
Fallens Dagar 2020”
Yrkanden
Lasse Henriksen (SD) inlämnar följande tilläggsyrkande:
”Alla bokningar, avtal och kontrakt som inte till dagens datum är tecknade ska kunna brytas
utan ekonomisk förlust/kostnad för staden i det fall Fallens Dagar inställs helt eller delvis pga
pandemin.”
Bengt Karlsson (S) yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kultur- och fritidsförvaltningens begäran
om ekonomiskt stöd till Fallens Dagar 2020 om 1 100 000 kr. Finansiering sker
med 500 000 kr ur kommunstyrelsens anslag oförutsett/särskilda åtgärder,
Tillväxt och utveckling samt 600 000 kr ur Reserv.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på Bengt Karlssons yrkande om liggande
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden ställer sedan proposition på Lasse Henriksen (SD)
tilläggsyrkanden.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. Omröstning
begärs.
Omröstning
Följande omröstnings disposition ställs upp och godkänns.
Den som röstar "ja" röstar på liggande förslag och den som röstar "nej" röstar
på Lasse Henriksens (SD) tilläggsyrkande.
Efter avslutad omröstning redovisas 13 stycken ja-röster: Paul Åkerlund (S),
Bengt Karlsson (S), Patricia Valeria (S), Peter Andersson (S),
Margreth Johnsson (S), Mattias Foldemark (V), Esther O´Hara (MP),
Peter Eriksson (M), Remigiusz Bielinski (M), Michael Meijer (M),
Annicka Johansson (M), Mikael Arvemark (C) och två stycken nej-röster: Lasse
Henriksen (SD) och Mari Bergh (SD).
Kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bifalla kultur- och fritidsförvaltningens begäran
om ekonomiskt stöd till Fallens Dagar 2020 om 1 100 000 kr. Finansiering sker
med 500 000 kr ur kommunstyrelsens anslag oförutsett/särskilda åtgärder,
Tillväxt och utveckling samt 600 000 kr ur Reserv.
Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.
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Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsförvaltningen
Ekonomikontoret
___
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Dnr 2019/00372 041

Driftstöd Fyrstads Flygplats AB 2020
Sammanfattning
När en kommun ger stöd till en flygplats ska EU:s statsstödsregler beaktas. Av
de kommunala besluten om stöd ska det framgå på vilken grund kommunen
fattar beslut om stöd. Fyrstads Flygplats AB (FFAB) har i dagsläget mindre än
200 000 passagerare per år varför stöd till flygplatsen ska ges med
tillämpningen av regelverket i gruppundantagsförordningen - kommissionens
förordning (EU) nr 651/2014 (GBER).
För 2020 uppgår ägarkommunernas verksamhetsanslag för täckning av
förluster till totalt 4,2 miljoner kr. Trollhättans Stad anslag uppgår till
2 184 000 kr, Vänersborgs anslag till 924 000 kr, Uddevalla kommun till 798
000 kr och Lysekils kommun till 294 000 kr.
Trollhättans Stad åberopar Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014
(gruppundantagsförordningen), av den 17 juni 2014 genom vilka kategorier av
stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108
i fördraget, artikel 56 a). Verksamhetsanslaget för täckning av förluster från
ägarkommunerna är förenligt med statsstödsreglerna.
Trollhättan Stad ska besluta att bevilja 4,2 miljoner kr för täckning av förluster
för 2020 som utbetalande myndighet till Fyrstads Flygplats AB.
Vänersborgs, Uddevallas och Lysekils kommuner har för avsikt att ansluta sig
till Trollhättans Stads bedömning av villkoren. Kommunstyrelsen redogör i
bilaga A för sin bedömning att de tillämpliga villkoren i kommissionens
förordning är uppfyllda.
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Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 4,2 miljoner sek till Fyrstads Flygplats
AB för täckning av förluster 2020 under förutsättning att Trollhättans,
Vänersborgs, Lysekils och Uddevallas kommunfullmäktige beslutar om att
bevilja medel i sina budgetar för 2020.
Kommunstyrelsen beslutar att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna
i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom
vilka vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden
enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56 a).
Kommunstyrelsen beslutar att stödet för 2020 utgörs av 2 184 000 sek som
ges av Trollhättans Stad och 924 000 sek som ges av Vänersborgs kommun
och 798 000 sek som ges av Uddevalla kommun samt 294 000 sek som ges av
Lysekils kommun under förutsättning att respektive kommuns
kommunfullmäktige beslutar att bevilja medel i sina respektive budgetar för
2020.
Pengarna betalas ut til FFAB i början av 2020 under förutsättning att
respektive kommuns kommunfullmäktige beslutar att bevilja dessa.
Kommunstyrelsen anser att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda
på sätt som framgår av bilaga A.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsen förvaltning, dat 2020-02-25
Beslut av Trafikverket, dat 2020–02-14TRV 2020/1252
Protokoll från regionstyrelsen, dat 2019-12-17
Ansökan om statlig medfinansiering
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Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Fyrstads Flygplats AB utbetalning av
statligt driftbidrag om 4 200 000 kr för täckning av förluster och åberopar
Kommissionens förordning (EU) 651/2014 gruppundantagsförordningen
kapitel 1 och artikel 56 a § av den 17 juni 2014 genom vilka vissa kategorier av
stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108
i fördraget, i lydelsen enligt kommissions förordning (EU) 2017/1084.
Kommunstyrelsen anser att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda
på sått som framgår av Bilaga A. Driftbidraget är därmed förenligt med
statsstödsreglerna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Fyrstads Flygplats AB utbetalning av
statligt driftbidrag om 4 200 000 kr för täckning av förluster och åberopar
Kommissionens förordning (EU) 651/2014 gruppundantagsförordningen
kapitel 1 och artikel 56 a § av den 17 juni 2014 genom vilka vissa kategorier av
stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108
i fördraget, i lydelsen enligt kommissions förordning (EU) 2017/1084.
Kommunstyrelsen anser att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda
på sått som framgår av Bilaga A. Driftbidraget är därmed förenligt med
statsstödsreglerna.
Beslutet skickas till
Fyrstads Flygplats AB
Vänersborgs kommun
Uddevalla kommun
Lysekils kommun
Ekonomikontoret

___
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

55 (78)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 81

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2020/00255 167

Tillsättande av biträdande säkerhetsskyddschef för Trollhättan Stad.
Sammanfattning
Enligt Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) som anger bestämmelser till
säkerhetsskyddslagen (2018:585) framgår att det hos myndigheter och andra
som förordningen gäller, om det inte är uppenbart obehövligt, ska finnas en
säkerhetsskyddschef som utöver kontroll över säkerhetsskyddet.
Den 19 september 2017 beslutade Kommunstyrelsen att utse Kristina
Hedman, chef för avdelningen Skydd och Säkerhet, till Säkerhetsskyddschef.
Beslutet togs enligt den dåvarande säkerhetsskyddsförordningen (1996:627). I
samma beslut utsågs stadsjuristen Mats Dahlbom till biträdande
säkerhetsskyddschef samt att säkerhetsskyddschefen och dess ersättare är
direkt underställd stadsdirektören i frågor som rör säkerhetsskyddet enligt
säkerhetsskyddslagen.
Då avdelningen Skydd och Säkerhet har rekryterat ny personal finns anledning
att förändra kontrollen över säkerhetsskyddet så att ansvarig personal tillhör
samma avdelning. Därför föreslås säkerhetssamordnaren Martin Svedberg
utses som biträdande säkerhetsskyddschef istället för Mats Dahlbom.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-02-25
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att utse Martin Svedberg, säkerhetssamordnare
på Skydd och Säkerhet, till biträdande säkerhetsskyddschef.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 81
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Martin Svedberg, säkerhetssamordnare
på Skydd och Säkerhet, till biträdande säkerhetsskyddschef.
Beslutet skickas till
Skydd- och säkerhet
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2019/00184 020

Förstudie central bemanningspool i Trollhättans Stad
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande har gett stadsdirektör i uppdrag att
genomföra en förstudie avseende etablering av central bemanningspool i
Trollhättans stad. Uppdraget innebar att göra en kartläggning av nuläget i
staden och presentera förslag för hur bemanningsbehovet vid
korttidsfrånvaro kan hanteras kostnadseffektivt samt med bibehållen kvalitet
i verksamheten. Förstudien har genomförts av personalkontoret. Som
ytterligare underlag har en utredning avseende gemensam bemanningspool
genomförts med hjälp av konsulter från Ernst & Young. Utifrån slutsatser i
rapporten från Ernst & Young konstateras att det inte är relevant att arbeta
vidare för att införa en gemensam bemanningspool med tillsvidareanställd
personal i Trollhättans Stad. Anledningarna till det är, enligt utredningen, att
det inte finns den kompetens tillgänglig på arbetsmarknaden som efterfrågas
i en gemensam pool samt att en bemanningspool skulle medföra ökade
kostnader jämfört med den hantering av korttidsfrånvaro som finns i nuläget.
Stadsdirektör tillsammans med förvaltningscheferna för omsorgs- ,
utbildnings-, och serviceförvaltningarna arbetar vidare utifrån utredningens
förslag med alternativ för lösningar för hantering av bemanningsfrågor vid
korttidsfrånvaro. Återrapportering till KS presidie sker i slutet av 2020.
Rapporten från Ernst & Young har presenterats för Personalutskottet, 202002-26 § 2.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-02-17
Förstudie, gemensam bemanningspool
Vilka möjligheter och hinder finns för att lösa vakansbehov vid
korttidsfrånvaro? - Rapport från Ernst & Young, dat januari 2020

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 82
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen godkänner förstudien och uppdrar åt stadsdirektören att
arbeta vidare utifrån utredningens förslag gällande bemanningsfrågor vid
korttidsfrånvaro. Återrapportering till Kommunstyrelsen ska ske senast
december 2020.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förstudien och uppdrar åt stadsdirektören att
arbeta vidare utifrån utredningens förslag gällande bemanningsfrågor vid
korttidsfrånvaro. Återrapportering till Kommunstyrelsen ska ske senast
december 2020.
Beslutet skickas till
Personalchef

___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2020/00069 530

Uppdatering av avtal om upphandling, samordning och utförande av särskild
kollektivtrafik
Sammanfattning
Trollhättans Stad och Västtrafik AB ingick avtal om anropsstyrd trafik år 2005,
avtalet godkändes av kommunstyrelsen 12 maj 2005. Västtrafik har, med
följebrev daterat den 7 januari 2020, översänt uppdaterade versioner av
avtalet om anropsstyrd trafik. Avtalet innefattar upphandling, samordning
och utförande av serviceresor, så kallad särskilt kollektivtrafik. För
Trollhättans del berörs endast färdtjänstresor.
Dessutom har översänts avtal om personuppgiftsbiträde (PUB-avtal) enligt
allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679, art 28.3) mellan Trollhättans
Stad och Västtrafik. PUB-avtalet gäller för de situationer där Västtrafik är
personuppgiftsbiträde och kommunen är personuppgiftsansvarig.
Barnrättslagen: De föreslagna avtalen innebär inte någon förändring i stadens
arbete med färdtjänst som påverkar barnens villkor.
Berörda handläggare samt enhetschef Annelie Oscarsson på Trollhättans
Stads biståndsenhet har tagit del av Västtrafiks avtalstext och har inga
ytterligare synpunkter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-02-27
Avtal mellan Västtrafik AB och Trollhättans kommun angående upphandling,
samordning och utförande av särskild kollektivtrafik. Inkluderar bilaga 1.
Bilaga 2 – Servicenivåer
Bilaga 3 – Manual för särskild kollektivtrafik
PUB-avtal mellan Västtrafik och Trollhättans kommun, version 2018-12-19
Instruktion för Behandling av Personuppgifter, version 2019-11-17

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 83
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Västtrafiks förslag till uppdaterat
avtal med Trollhättans Stad om upphandling, samordning och utförande av
särskild kollektivtrafik samt Västtrafiks förslag till PUB-avtal med Trollhättans
Stad.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna Västtrafiks förslag till
uppdaterat avtal med Trollhättans Stad om upphandling, samordning och
utförande av särskild kollektivtrafik samt Västtrafiks förslag till PUB-avtal med
Trollhättans Stad.
Beslutet skickas till
Västtrafik AB, Box 123, 541 23 Skövde
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2020/00056 212

Samråd Fördjupad översiktsplan för Vänersborg och Vargön
Sammanfattning
Vänersborgs kommun samråder om Fördjupad översiktsplan, FÖP, för
Vänersborg och Vargön. Föp:en för Vänersborg och Vargön utgör en samlad
vägledning för mark- och vattenanvändning inom planområdet. Planområdet
omfattar det som i översiktsplanen markerats som område för
tätortsutveckling i Vänersborg och Vargön, men täcker en större yta för att
också visa övergången till de natur-, vatten- och jordbruksområden som
omger tätortsområdet.
Kommunstyrelsens förvaltning har i beredningen av svaret fokuserat på
gränsfrågor och mellankommunala frågor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-02-26
Yttrande fån Trollhättan Energi AB
Yttrande från Trollhättan Vänersborgs flygplats
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar anta skrivelsen från förvaltningen 2020-02-26 som
sitt eget svar till Vänersborgs kommun.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 84
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta skrivelsen från förvaltningen 2020-02-26 som
sitt eget svar till Vänersborgs kommun.
Beslutet skickas till
Vänersborgs kommun
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2020/00172 133

Områdesbegränsning för eget boende för asylsökande
Sammanfattning
Regeringen har i slutet av 2019 beslutat om en möjlighet att införa
områdesbegränsningar för asylsökande med eget boende. Lag- och
förordningsändringen innebär att asylsökande som bosätter sig i angivna
områden kan mista rätten till dagersättningen enligt lagen (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl. Lagändringen gäller från och med 1 januari
2020, men börjar att tillämpas av Migrationsverket den 1 juli 2020. Syftet
med lagändringen är att minska belastning av den socioekonomiska
utsattheten som finns i vissa områden, bland annat genom en minskad risk
för trångboddhet. I Trollhättan fanns 2020-02-01 enligt Migrationsverkets
statistik 176 asylsökande. Av dessa bor 121 i eget boende. Migrationsverkets
statistik visar att minst 58 % av asylsökande med eget boende bor i
Kronogården, Lextorp eller Sylte.
Trollhättans Stad följer kontinuerligt skillnader i livsvillkor för boende i
stadens olika stadsdelar. Statistiken visar att det finns stora skillnader mellan
stadsdelar när det gäller bland annat deltagande på arbetsmarknaden,
utbildningsnivå, inkomster samt valdeltagande. Detta visar att det finns en
socioekonomisk segregation där människor med olika livsvillkor bor i olika
stadsdelar. Mellan år 2000 och 2018 visar mätningar att det skett en
befolkningsökning i Kronogården, Sylte och Lextorp i relation till antalet nya
bostäder i områdena. Nybyggnationen har varit låg och motsvarar inte helt
den befolkningsökning som skett trots att det fanns ett överskott på tomma
bostäder under en period. Det finns även en högre andel barn och unga i
Kronogården, Lextorp och Sylte än i många andra av stadens områden. I
kombination med att lägenhet är en vanlig boendeform i stadsdelarna och att
lägenheter generellt har en mindre boyta än småhus blir resultatet ökad
trångboddhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 85
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-02-28
Brev från Länsstyrelsen, dat 2020-02-03
Yttrande från Länsstyrelsen, dat 2020-03-09
Förteckning DeSo-områden
Yrkanden
Peter Eriksson (M) yrkar att områdesbegräsning för eget boende för
asylsökande bör omfatta hela kommunens geografiska område. Lasse
Henriksen (SD) och Bedros Cicek (KD) ställer sig bakom Peter Erikssons
yrkande.
Bengt Karlsson (S), Mattias Foldemark (V) och Mikael Arvemark (C) yrkar
enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att anmälan om områdesbegräsning för eget
boende för asylsökande ska omfatta Kronogården, Sylte och Lextorp enligt
den uppdelning som finns i förteckningen över demografiska statistikområden
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag mot Peter Erikssons med fleras yrkande.
Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 85
Omröstning
Följande omröstnings disposition ställs upp och godkänns.
Den som röstar "ja" röstar på liggande förslag och den som röstar "nej" röstar
på Peter Erikssons med fleras yrkande.
Efter avslutad omröstning redovisas nio stycken ja-röster Paul Åkerlund (S),
Bengt Karlsson (S), Patricia Valeria (S), Peter Andersson (S), Margreth
Johnsson (S), Mattias Foldemark (V), och Esther O´Hara (MP), Mikael
Arvemark (C), och sex stycken nej-röster Peter Eriksson (M), Remigiusz
Bielinski (M), Michael Meijer (M), Annicka Johansson (M) Lasse Henriksen (SD)
och Mari Bergh (SD).
Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anmälan om områdesbegräsning för eget
boende för asylsökande ska omfatta Kronogården, Sylte och Lextorp enligt
den uppdelning som finns i förteckningen över demografiska
statistikområden.
Protokollsanteckning
Mattias Foldemark (V) inlämnar protokollsanteckning: ” Vänsterpartiet menar
att lagändringen dels inte kommer att ha de effekter som man hoppas att den
ska ha (att asylsökande bosätter sig i kommuner och områden med mindre
sociala och ekonomiska utmaningar), dels att den har negativa effekter för
enskilda och för samhället i stort.
Att många asylsökande väljer eget boende när möjligheten finns beror
sannolikt i första hand på de fördelar det innebär att kunna få hjälp och stöd
från släktingar och landsmän och att det innebär bättre möjligheter till
integration i det svenska samhället än ett mentalt nedbrytande och isolerat
boende på en flyktingförläggning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 85
Att asylsökande i eget boende i stor utsträckning har hamnat i vissa
kommuner och kommundelar beror i första hand på att det är där det funnits
möjlighet för dem att finna ett boende. Det kommer inte magiskt att uppstå
boendemöjligheter i mer välbeställda kommuner bara för att de asylsökande
mister sin dagersättning. Inte heller kommer de i större utsträckning än i dag
att stanna i anläggningsboende om de kan slippa.
Regelverket kommer dessutom att skapa olyckliga inlåsningseffekter. En
asylsökande som redan bor i Trollhättan får behålla sin dagersättning, men
kan i normalfallet inte flytta till ett utpekat område i en annan kommun utan
att förlora sin ersättning.
De sociala problem som utan tvekan är förknippade med de asylsökandes
boende –trångboddhet och oseriösa hyresvärdars utnyttjande av människors
utsatthet – upplever vi dock som stora i de utpekade områdena därför ställer
vi oss bakom förslaget.
För att komma åt de verkliga problemen krävs en bred, offensiv politik för
stärkt gemensam välfärd, rätt till bostad och minskade klassklyftor”.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Modernaterna och Sverigedemokraterna till
förmån för Peter Erikssons förslag.

Beslutet skickas till
TVU
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2019/00395 059

Genomlysning av Omsorgsförvaltningens ledning och styrning Återrapportering
Sammanfattning
E&Y har genomfört en genomlysning av Omsorgsförvaltningens ledning och
styrning på uppdrag av kommunstyrelsen. Genomlysningen mynnade ut i ett
antal rekommendationer till förbättringar inom styrning och ledning. En
arbetsgrupp bestående av representanter från omsorgsförvaltningen och
kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram åtgärder utifrån
rekommendationerna. Åtgärderna är beskrivna i den rapport som ligger med
som bilaga i ärendet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelses förvaltning, dat 2020-02-26
Tjänsteskrivelse från omsorgsnämnden, dat 2020-02-12
Återrapportering av åtgärder utifrån genomlysning av omsorgsförvaltningens
ledning och styrning.
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna de i återrapporteringen
förslagna åtgärderna.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

68 (78)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 86
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna de i återrapporteringen förslagna
åtgärderna.
Beslutet skickas till
Ann-Christine Apelman
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2020/00097 214

Beslut om planbesked för Chauffören 1
Sammanfattning
Medpro Clinic Stavre Vårdcentrum har ansökt om planbesked för att
möjliggöra en ny vårdcentral inom fastigheten Chauffören 1, vilken idag ägs
av kommunen. Fastigheten är belägen precis intill korsningen där
Kungsportsvägen ansluter till E45.
Anledningen till ansökan är att befintlig verksamhet har växt och behöver
expandera i nya lokaler. Att bygga till befintlig vårdcentral, som planeras
finnas kvar, bedöms av sökanden inte som möjligt. Utöver vårdcentral finns
även önskemål om att inrymma lokaler för rehabilitering med stort gym,
apoteksmöjlighet, café samt lokaler för administration och samverkan.
Parkering föreslås delvis ske under mark. Byggnaden är tänkt att få en
intressant arkitektonisk utformning eftersom den ligger på i ett välexponerat
läge.
Ansökan tas upp som en muntlig information på samordningsutskottet.
Därefter skrivs ärendet fram för beslut om planbesked i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-02-06
Ansökan om planbesked, dat 2019-11-20
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna ett positivt planbesked för Chauffören 1,
vårdcentral i Hjulkvarn, genom att kommunen avser pröva den begärda
åtgärden i ny detaljplan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 87
Kommunstyrelsen beslutar att innan planarbetet påbörjas ska ett avtal om
köp av mark upprättas mellan sökande och Trollhättans stad.
Kommunstyrelsen beslutar att innan planarbetet påbörjas ska ett planavtal
upprättas mellan sökande och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna ett positivt planbesked för Chauffören 1,
vårdcentral i Hjulkvarn, genom att kommunen avser pröva den begärda
åtgärden i ny detaljplan.
Kommunstyrelsen beslutar att innan planarbetet påbörjas ska ett avtal om
köp av mark upprättas mellan sökande och Trollhättans stad.
Kommunstyrelsen beslutar att innan planarbetet påbörjas ska ett planavtal
upprättas mellan sökande och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2020/00205 254

Markanvisningsavtal Chauffören 1
Sammanfattning
Hans Wittrup driver idag genom Medpro Clinic Group AB 6 vårdenheter och
rehab med ca 50 000 patienter. Av dessa är ca 12 200 listade på Stavre
vårdcentral. Verksamheten har succesivt växt och sedan 2015 har det funnits
ett utökat lokalbehov. Möjligheterna att bygga om och till på Stavre har
undersökts men visat sig inte vara genomförbart.
Hans Wittrup, här kallad exploatören, har därför ansökt om planbesked för
att undersöka förutsättningarna och ta fram detaljplan för vårdcentral inom
och i anslutning till Chauffören 1, som ägs av Trollhättans Stad, bilaga 1 i
avtalet. För Chauffören 1 finns detaljplan från 1976 med planbestämmelse Gt,
område för bensinförsäljning, vilket dock inte sedan översiktsplanen från
2004 varit aktuellt att genomföra.
Exploatören ska när beslut om planbesked fattas ingå särskilt planavtal med
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Exploatören har tagit fram
illustrationsförslag till bebyggelse som ska ligga till grund för
detaljplanearbetet, bilaga 2 i avtalet. Byggnaden bör vara ca 4000 kvm och
inrymma vårdcentral, rehab, gym, apotek och någon mindre form av café.
Det upprättade förslaget till markanvisningsavtal ger exploatören rätt att
disponera området för de arbeten som behövs för att ta fram en detaljplan.
Det ger honom också företräde att förhandla om förvärv av markområdet. I
avtalet, som gäller under 12 månader, anges bl a att Staden antagit riktlinjer
om träbyggande samt att gestaltningen av byggnaden och omgivning är viktig.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-02-27
Markanvisningsavtal avseende Chauffören 1 med bilagor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 88
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal med Hans Wittrup
avseende Chauffören 1 och anslutande område.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal med Hans Wittrup
avseende Chauffören 1 och anslutande område.

Beslutet skickas till
TvU
Eva Grönberg
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 89

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2020/00174 214

Samråd detaljplan Läkaren 1 och 3 m.fl, Karlstorp
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har fattat beslut om att förslag till detaljplan för
Läkaren 1 och 3 ska samrådas. Syftet med detaljplanen är att utveckla och
förtäta Läkaren 1 och 3 med ny bostadsbebyggelse och ge möjlighet för
befintliga verksamheter att utökas genom utbyggnad/påbyggnad.
Allmänhetens tillträde till grönområden ska värnas och gröna kvaliteter
tillvaratas i förslaget vid placering av nya byggnader.
Planförslaget, som anger förtätning med ca 300 nya bostäder i flerbostadshus,
ligger i linje med ÖP 2013. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande
enligt 5 kap. 6-7 §§ plan- och bygglagen då planförslaget berör ett område
med ett stort allmänt intresse. Planen ska efter samråd och granskning antas
av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-02-27
Planhandlingar från Samhällsbyggnadsförvaltningen SBF
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka fortsatt planarbete för detaljplanen
Läkaren 1 och 3 m fl Karlstorp.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 89
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka fortsatt planarbete för detaljplanen
Läkaren 1 och 3 m fl Karlstorp.

Beslutet skickas till
SBF
TvU
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 90

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2020/00256 003

Riktlinjer för grönytefaktor
Sammanfattning
Riktlinjer för grönytefaktor har behandlats i Samhällsbyggnadsnämnden
2020-02-27, riktlinjerna riktar sig till planerare, byggherrar, arkitekter och
andra intressenter. Syftet är att ge en beskrivning av hur verktyget
grönytefaktor används i samhällsbyggnadsprocessen i Trollhättans Stad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-02-27
Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadsnämnden, dat 2020-02-07
Riktlinjer för grönytefaktor
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för grönytefaktorer.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för grönytefaktorer.

Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 91

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Dnr 2020/00175 720

Remiss om reviderad riktlinje för Samordnad individuell plan (SIP)
Sammanfattning
Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen, SoL och HSL, bestämmelser om att
kommun och region ska upprätta en Samordnad individuell plan (SIP) när en
person har behov av insatser från båda huvudmännen. I Västra Götaland finns
en länsgemensam riktlinje och mall för SIP som upprättades 2015.
2018 gavs ett uppdrag att se över, och vid behov revidera, den
länsgemensamma riktlinjen för SIP samt mallar och utbildningsmaterial. Efter
översyn konstaterades att riktlinjen behövde revideras.
Anledning till revidering av riktlinjen:
-

anpassa SIP-processen och riktlinjen till ny lagstiftning om samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612)

-

förtydliga SIP-processen för verksamheterna inom Västra
Götalandsregionen och länets kommuner, med målet att de ska känna
ett stöd i riktlinjen

-

öka samsynen kring SIP-processen och huvudmännens ansvar

-

öka användningen och användarvänligheten av gällande IT-system för
att hantera SIP-processen

-

skapa möjlighet för en bättre uppföljning av SIP

Ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg har ställt sig bakom att
förslaget till riktlinje sänds på remiss till Västra Götalandsregionen och länets
49 kommuner.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-03-18

Forts KS § 91
Omsorgsförvaltningen ställer sig bakom revideringen. Yttrandet har inte
behandlats i Omsorgsnämnden på grund av tidspress.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-02-28
Yttrande från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2020-02-28
Yttrande från Omsorgsförvaltningen, dat 2020-02-08
Remiss av Fyrbodals Kommunalförbund, dat 2020-02-05
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till yttrande, dat 2020-02-28 som
sitt svar till Fyrbodals Kommunalförbund.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till yttrande, dat 2020-02-28 som
sitt svar till Fyrbodals Kommunalförbund.

Beslutet skickas till
Fyrbodals Kommunalförbund
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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