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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-10-20
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Ledamöter

Paul Åkerlund (S), Ordförande
Monica Hanson (S), 1:e vice ordförande
Peter Eriksson (M), 2:e vice ordförande
Bengt Karlsson (S)
Patricia Valeria - Labrana (S)
Sven Åke Möll (S)
Mattias Foldemark (V), 09:35-13:18, §§ 222-244
Lina Fryk Granat (V)
Esther O´Hara (MP)
Remigiusz Bielinski (M)
Cecilia Gustafsson (M), 08:30-13:00, §221
Sofia Lindholm (C)
Lasse Henriksen (SD)
Mari Bergh (SD)

Tjänstgörande ersättare

Margreth Johnsson (S), § 221
Michael Meijer (M)
Marie-Louise Coon (M), §§ 222-244

Ersättare

Margreth Johnsson (S), §§ 222-244
Peter Andersson (S)
Moez Dharsani (S)
Jennie Olsson Örn (S)
Karin Gustafson (S)
Jens Jönsson (MP)
Annicka Johansson (M), 08:30-13:00
Marie-Louise Coon (M), § 221
Louise Olsson (C)
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Ingela Lundberg (SD)
Anne Robinson (SD)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 240
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Sammanträdesdatum
2021-10-20

Dnr 2021/00592050

Kommunbevakning - Äskande om medel för 2022 .............................................. 45
KS § 241

Dnr 2021/00606045

Ansökan från Support Group Network för drift och vidareutveckling av Trollhättans
Interkulturella Centrum ........................................................................................ 47
KS § 242

Dnr 2020/00586214

Ansökan om planbesked för Gullriset 2 ................................................................ 49
KS § 243

Dnr 2021/00486210

Ansökan om planbesked för Halvorstorp 1:7 och 1:95, bostäder ........................ 52
KS § 244

Dnr 2021/00558242

Yttrande för nätkoncession för befintlig kraftledning/luftledning från Lextorp
Trollhättans kommun till Göta Lilla Edets kommun ............................................. 55

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 221

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Dnr 2021/00001101

Informationer 2021
Sammanfattning
Covid-19
Säkerhetssamordnare Martin Svedberg lämnar en lägesrapport om Covid-19.
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund – NÄRF
Förbundschef/räddningschef Hans Därnemyr informerar om NÄRF:s
verksamhet.
Arbetsmarknadsläget
Annika Andersson, områdeschef Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
informerar om arbetsmarknadsläget.
Kommunstyrelsens beslut
Antecknas till protokollet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 222

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Dnr 2021/00004101

Fyrbodals kommunalförbund - Informationer 2021
Sammanfattning
Ingen information från Fyrbodals kommunalförbund finns att lämna då inget
möte har ägt rum sedan kommunstyrelsens senaste sammanträde.
Kommunstyrelsens beslut
Antecknas till protokollet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 223

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Dnr 2021/00007040

Finansrapporter 2021 - September
Sammanfattning
Ekonomikontoret har tagit fram en finansrapport per den 30 september 2021.
Beslutsunderlag
Finansrapport september 2021
Kommunstyrelsens beslut
Rapporten godkänns.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 224

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Dnr 2021/00005002

Delegeringsbeslut 2021
Sammanfattning
Anmäls av kommunstyrelsens ordförande beslut som fattats med stöd av
kommunstyrelsens delegeringsordning.
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut för tiden 2021-09-21--2021-10-11
Kommunstyrelsens beslut
Anmäls och läggs till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8 (56)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 225

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Dnr 2021/00006101

Meddelanden 2021
Sammanfattning
Stadskansliet har upprättat förteckning över skrivelser och meddelanden för
anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag
Meddelanden för tiden 2021-09-21--2021-10-11
Kommunstyrelsens beslut
Meddelas och läggs till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 226

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Dnr 2019/00047102

Val av ersättare till Samordningsutskottet
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att under pågående mandatperiod t o m 31 december
2022 utse en ersättare till Samordningsutskottet efter Mikael Arvemark (C).
Yrkanden
Sofia Lindholm (C) föreslår Louise Olsson (C).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Louise Olsson (C) som ersättare i
Samordningsutskottet.
Beslutet skickas till
Louise Olsson
Förtroendemannaregistret, fvb till lönekontoret
Tillväxt och utveckling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 227

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Dnr 2019/00053102

Val av ledamot i Folkhälsorådet
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att under pågående mandatperiod t o m 31 december
2022 utse en ledamot i Folkhälsorådet efter Mikael Arvemark (C).
Yrkanden
Sofia Lindholm (C) föreslår Louise Olsson (C).
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Louise Olsson (C) som ledamot i Folkhälsorådet.
Beslutet skickas till
Louise Olsson
Förtroendemannaregistret, fvb till lönekontoret
Hållbart Samhälle

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 228

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Dnr 2021/00008101

Ärenden till kommunfullmäktige
Sammanfattning
Ärendena med paragrafer 229 - 235 behandlas i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendena med paragrafer 229 - 235 behandlas i kommunfullmäktige.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 229

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Dnr 2021/00563043

Taxor och avgifter för Folkets park
Sammanfattning
I samband med att Folkets Park öppnar efter renovering föreslår Kultur- och
fritidsförvaltningen förändringar i hyrestaxorna.
I förslag till taxor är två nya områden definierade för taxor och ett område
föreslås utgå. Taxa 1 och taxa 2 genomgår en mindre höjning och taxa 3
genomgår en högre höjning som motiveras med att upprustning av lokalerna
troligtvis kommer ge en högre attraktionskraft och efterfrågan. Det är viktigt
att inte ha otillbörlig konkurrens i offentlig sektor, varför de nya taxorna är
satta i relation till lokalernas kapacitet och jämfört med andra aktörer i
staden.
Förslag till taxor och villkor behandlades på Kultur-och fritidsnämndens
sammanträde 2021-09-21 (§ 39). Nämnden beslöt att föreslå
kommunstyrelsen tillstyrka Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till nya och
förändrade taxor med villkor för Folkets Park, att gälla från och med 1 januari
2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-10-01
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2021-09-21 (§ 39)
Tjänsteskrivelse från Kultur- och fritidsförvaltningen, dat 2021-08-17

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Forts KS § 229
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka Kulturoch fritidsnämndens förslag till nya och förändrade taxor, med villkor, för
Folkets Park. Taxorna gäller från och med 1 januari 2022.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka Kultur- och fritidsnämndens förslag
till nya och förändrade taxor, med villkor, för Folkets Park. Taxorna gäller från
och med 1 januari 2022.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 230

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Dnr 2021/00595043

Taxa för avfallsavgifter 2022
Sammanfattning
Trollhättan Energi AB:s styrelse har 2021-09-24 (§ 83) beslutat att anta förslag
till ny taxa för avfallsavgifter för 2022, motsvarande en höjning med i
genomsnitt 4 %.
Intäktsökningen motsvarar cirka 1,8 mkr och ska täcka ökade kostnader så
som nytt ansvar för insamling av returpapper, höjning av förbränningsskatten,
omställningen för nya insamlingssystem som nedgrävda behållare,
resursförstärkning för att hantera ökade och förändrade lagar och krav inom
avfallsområdet samt allmänna kostnadshöjningar.
Förslaget innebär höjning med 55 kr/år inklusive moms för det vanligaste
villaabonnemanget, från 1 371 kr/år till 1 426 kr/år.
Ändringar i föreslagen taxa 2022 för avfallsavgifter ”Hushållssopor” är ändrat
till ”kommunalt avfall” enligt ändringen i miljöbalken § 15 (fr o m 1 augusti
2020).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-10-01
Protokollsutdrag Trollhättan Energi AB 2021-09-24 (§ 83)
Vatten- och avloppstaxa 2022

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Forts KS § 230
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ny
taxa för avfallsavgifter enligt bilaga 2:1 att gälla från och med 2022-01-01 och
tillsvidare.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna ändringarna i
föreslagen taxa 2022.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny taxa för avfallsavgifter
enligt bilaga 2:1 att gälla från och med 2022-01-01 och tillsvidare.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändringarna i föreslagen taxa
2022.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 231

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Dnr 2021/00596043

Vatten- och avloppstaxa 2022
Sammanfattning
Trollhättan Energi AB (TEAB) har 2021-09-24 (§ 82) antagit förslag till vattenoch avloppstaxa från och med 2022-01-01 och tills vidare.
Vatten- och avloppsverksamheten står fortsatt inför stora investeringar i
vatten- och avloppsanläggningarna för att garantera invånarna säkra
drickvattenleveranser, god spillvattenhantering och fungerande
dagvattenlösningar. TEAB arbetar för att ha en hög förnyelsetakt i
ledningsnätet under lång tid framöver och separerar bland annat spill- och
dagvattenledningar för att minska miljöpåverkan och möta
klimatförändringarna.
Brukningsavgift
Investeringar i vatten- och avloppsanläggningarna samt andra satsningar
innebär ökade avskrivningar och räntekostnader. För att täcka dessa samt
övriga kostnader som ökade personalkostnader och fondering, behöver
brukningsavgiften höjas med totalt 7 % fr o m 2022-01-01. Höjningen
motsvarar ungefär 1,37 kr/dag för en ”normalvilla”.
Anläggningsavgift
Anläggningsavgiften föreslås vara oförändrad för 2022.
Övriga tjänster
En höjning av avgiften för extra tjänster avseende vatten och avlopp föreslås
med 7 % fr o m 2022-01-01.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Forts KS § 231
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-10-01
Protokollsutdrag Trollhättan Energi AB 2021-09-24 (§ 82)
Vatten- och avloppstaxa 2022
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ny
vatten- och avloppstaxa enligt bilaga 1:1, att gälla från och med 2022-01-01
och tills vidare.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ny
prislista för extra tjänster avseende vatten och avlopp enligt bilaga 1:2, att
gälla fr o m 2022-01-01 och tills vidare.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny vatten- och avloppstaxa
enligt bilaga 1:1, att gälla från och med 2022-01-01 och tills vidare.
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till ny prislista för extra tjänster
avseende vatten och avlopp enligt bilaga 1:2, att gälla fr o m 2022-01-01 och
tills vidare.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 232

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Dnr 2021/00198009

Uppföljning bifallna motioner
Sammanfattning
En uppföljning har gjorts av de åtta motioner som bifallits under den senaste
tvåårsperioden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-10-04
Förteckning uppföljning bifallna motioner hösten 2021
Uppföljning av bifallna motioner:
-

”Tydliga riktlinjer för ekonomiska bidrag” (M)
”Övergripande översyn av centrala gatunät” (M)
”Inrätta ett multiprofessionellt demensteam i Trollhättans Stad" (M)
"Motion med ett liberalt program för bättre äldreomsorg i Trollhättan
- Drop-in lämning av äldre" (L)
"Motion med ett liberalt program för bättre äldreomsorg i Trollhättan
- Måltidsvänner" (L)
”Motion med ett liberalt program för bättre äldreomsorg i Trollhättan
- Insatser för äldre döva" (L)
"Helhetsgrepp gällande minskning av måsbeståndet i centrala staden" (M)
”Det behövs ett nytt fokus på landsbygden" (C)

Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Uppföljningen överlämnas till kommunfullmäktige.
Forts KS § 232

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Forts KS § 232
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Uppföljningen överlämnas till kommunfullmäktige.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 233

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Dnr 2021/00197009

Redovisning av ej behandlade motioner
Sammanfattning
En redovisning har tagits fram av motioner som inkommit och anmälts men
ännu ej behandlats.
Beslutsunderlag
Ej behandlademotioner, förteckning dat 2021-10-04
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Redovisning av inkomna ej behandlade motioner överlämnas till
kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisning av inkomna ej behandlade motioner överlämnas till
kommunfullmäktige.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 234

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Dnr 2021/00598045

Begäran om utökad borgensram AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag
Sammanfattning
AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag gör i skrivelse 2021-09-22 framställan till
Trollhättans Stad om utökad borgensram för bolaget till 5 250 miljoner kr
från nuvarande nivå om 4 100 miljoner kr, en höjning från tidigare beviljad
ram med 1 150 miljoner kr.
Bakgrunden till framställan är att bolaget vill säkerställa en fortsatt god
säkerhet för nyupplåning under de kommande fyra åren (2022-2025). Denna
nyupplåning ska till stor del finansiera bolagets fortsatta planerade program
för utveckling av Trollhättan genom nyproduktion av hyresrätter i form av
bostäder och kommunala lokaler i enlighet med Trollhättan Stads
lokalplanering samt även delfinansiera bolagets fortsatta ombyggnads- och
renoveringsprogram inom befintligt fastighetsbestånd.
AB Eidar har inlämnat underlag för borgensansökan enligt bilaga i
beslutsunderlaget. Underlaget har granskats av Trollhättans Stads
ekonomikontor.
Ärendet har behandlats av Trollhättan Stadshus AB:s styrelse 2021-09-28.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-09-30
Framställan om höjd borgensram från AB Eidar, dat 2021-09-21
Sammanträdesprotokoll från AB Eidars styrelsemöte 2021-09-23
Beslutsunderlag till AB Eidars ansökan om borgen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Forts KS § 234
Yrkanden
Peter Eriksson (M) och Lasse Henriksen (SD) yrkar avslag till liggande förslag.
Monica Hanson (S) yrkar bifall till liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, såsom för egen
skuld, ingå borgen för AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 5 250 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevets respektive
lånebelopp.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till liggande förslag.
Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag.
Omröstning begärs.
Omröstning
Följande omröstningsdisposition ställs upp och godkänns.
Den som röstar Ja, röstar på att bifalla liggande förslag. Den som röstar Nej,
röstar på att avslå liggande förslag.
Efter avslutad omröstning redovisning redovisas
9 st Ja-röster: Paul Åkerlund (S), Monica Hanson (S), Bengt Karlsson (S),
Patricia Valeria (S), Sven-Åke Möll (S), Mattias Foldemark (V), Lina Fryk
Granat (V), Esther O’Hara (MP) och Sofia Lindholm (C).
6 st Nej-röster: Peter Eriksson (M), Remigiusz Bielinski (M), Michael
Meijer (M), Marie-Louise Coon (M), Lasse Henriksen (SD) och Mari Bergh (SD).
Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att, såsom för egen skuld, ingå borgen för AB
Eidar Trollhättans Bostadsbolag upp till ett totalt högsta lånebelopp om
5 250 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevets respektive lånebelopp.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Lasse Henriksen (SD) och Mari Bergh (SD) till
förmån för yrkandet om att avslå liggande förslag.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2021-10-20

Dnr 2021/00106041

Mål- och resursplan (MRP) 2022 - 2024/Budget 2022
Sammanfattning
Ekonomikontoret har sammanställt förslag till budget 2022 samt mål och
resursplan MRP 2020–2023. Enligt budgetanvisningarna är de ekonomiska
ramarna för nämnderna 2022 beräknade utifrån befintlig budget 2021, med
tillägg/avdrag för målgruppförändringar, hyreskostnader för nya lokaler mm
samt eventuella generella neddragningar. Enligt anvisningarna ska utökade
behov finansieras av omfördelningar i nämndernas ramar.
Stadens ekonomi präglas framåt av en demografisk utveckling som medför
ökade målgrupper inom framför allt äldreomsorg. Därtill finns många äldre
och uttjänta lokaler som behöver renoveras eller ersättas. Större
investeringsbehov medför ökade kapitalkostnader. Detta innebär ett ökat
tryck på den framtida ekonomin där den beräknade tillväxten av
skatteunderlaget inte motsvarar ökningen av nettokostnaderna.
Budgeten är beräknad utifrån en oförändrad skattesats, om 22:36
kronor/skattekrona.
Nämnderna tillförs, i huvudsak för målgruppsförändringar och lokalkostnader,
för åren 2022–2024, 56 mkr, 69 mkr respektive 88 mkr jämfört med 2021 års
budget. Nämnderna erhåller även kompensation för löne- och prisökningar.
För år 2022 budgeterats årets resultat till +30 mkr. Budgeterat resultatet
förutsätter att nämnderna har en budget i balans 2022. Resultatet 2023
uppgår enligt plan till 154 mkr, varav gatukostnadsersättning 160 mkr. För år
2024 uppgår resultatet till 51 mkr varav gatukostnadsersättning till 28 mkr.
Nettoinvesteringarna beräknas 2022 uppgå till 409 mkr, varav
Stridsbergsbron uppgår till 126 mkr och exploateringsprojekt till 44 mkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 235
För MRP-perioden 2020–2023 finns ett fokusområde och tre prioriterade mål.
De finansiella målen är tre stycken; ett resultatmål, ett kapacitetsmål och ett
investeringsmål.
Liberalernas MRP 2020–2023/Budget 2022
Liberalerna har inlämnat sitt förslag till MRP 2020–2023/Budget 2022 som
kommer att behandlas på kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-10-20
Majoritetspartiernas MRP 2020–2023/Budget 2022
M, C och KD:s MRP 2020–2023/Budget 2022
Sverigedemokraternas MRP 2020–2023/Budget 2022
Liberalernas MRP 2020–2023/Budget 2022
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag, dvs majoritetspartiernas
(Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets) budgetförslag, att:
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa Mål- och resursplan 2020–2023/Budget 2022 enligt
majoritetens förslag.
2. Fastställa den kommunala utdebiteringen (skattesatsen) för år 2022
till 22:36 kronor per skattekrona.
3. Fastställa resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för år
2022 och plan 2023–2024.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 235
4. Fastställa driftbudget för år 2022 samt ramar för 2023–2024 för
nämnder och kommunstyrelse.
5. Fastställa fokusområde, prioriterade mål och nyckeltal.
6. Fastställa investeringsbudget för år 2022 och investeringsplan för 2023
- 2024, med specificerade objekt. Objekt märkta med (EB) skall
beslutas särskilt i kommunstyrelsen.
7. Godkänna låneram med högst 500 mkr per år för 2022.
8. Kommunstyrelsen får besluta om exploateringsbudget för
exploateringsområde, under förutsättning att fastställd detaljplan följs
och att tomtförsäljningen beräknas täcka kostnaderna.
9. Kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för oförutsedda
utgifter och särskilda åtgärder. Avseende övergripande IT, jobb till
Unga, Vårhaga sommarkollo och årets stadskärna får beslutanderätten
delegeras till kommunstyrelsens ordförande. Social investeringsfond
får delegeras till Social hållbarhets utskottet och kompetensutveckling
personal, lönesatsning kommunalt avtalsområde och hälsopott får
delegeras till personalutskottet.
10. Kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid
årlig lönerevision inom tilldelad ram, 51 mkr. Kommunstyrelsen får
delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens personalutskott.
11. Trollhättan Exploatering AB erhåller ett villkorat ägartillskott på högst
8 mkr för år 2022 och att ägartillskott för kommande år beslutas
årligen i budget.
12. Nämndernas verksamhetsplan med budget ska godkännas av
kommunstyrelsen och anmälas till kommunfullmäktige senast i
december.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 235
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att:
1. Fastställa internräntesatser för år 2022 enligt specifikation i
budgethandlingen.
2. Kompensation för personalkostnader vid årlig lönerevision lämnas
inom tilldelad ram. Ramen är styrande för totalutrymmet vid
kommande löneförhandlingar. Kommunstyrelsens personalutskott får
i uppdrag att fördela anslaget.
3. Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten för övergripande ITinvesteringar, jobb till Unga, Vårhaga sommarkollo och årets
stadskärna till kommunstyrelsens ordförande.
4. Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten för social
investeringsfond till Sociala hållbarhets utskottet.
5. Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten för anslaget
Kompetensutveckling personal till personalutskottet.
6. Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten för lönesatsning
kommunalt avtalsområde till personalutskottet.
7. Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten för hälsopott till
personalutskottet.
Peter Eriksson (M) och Sofia Lindholm (C) yrkar bifall till Moderaternas,
Centerpartiets och Kristdemokraternas gemensamma budgetförslag.
Lasse Henriksen (SD) yrkar bifall Sverigedemokraternas budgetförslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på
-

Majoritetspartiernas budgetförslag

-

M, C och KD:s budgetförslag

-

Sverigedemokraternas budgetförslag

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller majoritetspartiernas förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa Mål- och resursplan 2020–2023/Budget 2022 enligt
majoritetens förslag.
2. Fastställa den kommunala utdebiteringen (skattesatsen) för år 2022
till 22:36 kronor per skattekrona.
3. Fastställa resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för år
2022 och plan 2023–2024.
4. Fastställa driftbudget för år 2022 samt ramar för 2023–2024 för
nämnder och kommunstyrelse.
5. Fastställa fokusområde, prioriterade mål och nyckeltal.
6. Fastställa investeringsbudget för år 2022 och investeringsplan för 2023
- 2024, med specificerade objekt. Objekt märkta med (EB) skall
beslutas särskilt i kommunstyrelsen.
7. Godkänna låneram med högst 500 mkr per år för 2022.
8. Kommunstyrelsen får besluta om exploateringsbudget för
exploateringsområde, under förutsättning att fastställd detaljplan följs
och att tomtförsäljningen beräknas täcka kostnaderna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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9. Kommunstyrelsen får disponera avsatta medel för oförutsedda
utgifter och särskilda åtgärder. Avseende övergripande IT, jobb till
Unga, Vårhaga sommarkollo och årets stadskärna får beslutanderätten
delegeras till kommunstyrelsens ordförande. Social investeringsfond
får delegeras till Social hållbarhets utskottet och kompetensutveckling
personal, lönesatsning kommunalt avtalsområde och hälsopott får
delegeras till personalutskottet.
10. Kommunstyrelsen får besluta om kompensation för löneökningar vid
årlig lönerevision inom tilldelad ram, 51 mkr. Kommunstyrelsen får
delegera beslutanderätten till kommunstyrelsens personalutskott.
11. Trollhättan Exploatering AB erhåller ett villkorat ägartillskott på högst
8 mkr för år 2022 och att ägartillskott för kommande år beslutas
årligen i budget.
12. Nämndernas verksamhetsplan med budget ska godkännas av
kommunstyrelsen och anmälas till kommunfullmäktige senast i
december.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att:
1. Fastställa internräntesatser för år 2022 enligt specifikation i
budgethandlingen.
2. Kompensation för personalkostnader vid årlig lönerevision lämnas
inom tilldelad ram. Ramen är styrande för totalutrymmet vid
kommande löneförhandlingar. Kommunstyrelsens personalutskott får
i uppdrag att fördela anslaget.
3. Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten för övergripande ITinvesteringar, jobb till Unga, Vårhaga sommarkollo och årets
stadskärna till kommunstyrelsens ordförande.

Justerandes sign
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4. Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten för social
investeringsfond till Sociala hållbarhets utskottet.
5. Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten för anslaget
Kompetensutveckling personal till personalutskottet.
6. Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten för lönesatsning
kommunalt avtalsområde till personalutskottet.
7. Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätten för hälsopott till
personalutskottet.
Reservation
Peter Eriksson (M), Remigiusz Bielinski (M), Michael Meijer (M), Marie-Louise
Coon (M) och Sofia Lindholm (C) reserverar sig till förmån för M, C och KD:s
budgetförslag.
Lasse Henriksen (SD) och Mari Bergh (SD) reserverar sig till förmån för
Sverigedemokraternas budgetförslag.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomikontoret
Förvaltningsekonom Kommunstyrelsens förvaltning

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
2021-10-20

Dnr 2021/00599042

Ekonomiskt scenario koncernen 2021 - 2031
Sammanfattning
Ett ekonomiskt scenario för koncernen Trollhättans Stad 2021 – 2022 har
upprättats med ingående enheterna Trollhättans Stad, AB Eidar Trollhättans
Bostadsbolag, Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB, Trollhättan Energi AB
och Trollhättan Exploatering AB.
Det ekonomiska scenariot bygger på resultaträkningar, balansräkningar och
kassaflödesanalyser från respektive bolag inom koncernen.
Trollhättans Stad bygger på antagandet om resultatnivå 2021 – 2031 om 1 %
av skatteintäkter och utjämningsbidrag och investeringar enligt MRP 2021 2023 samt normal investeringsnivå 2024 – 2031.
Sammanfattningsvis görs följande kommentarer utifrån resultatet av det
ekonomiska scenariot:
Positiv resultatutveckling
-

Resultatet efter finansnetto uppgår till ca 3 %/år (ca +180 Mkr) fram
till år 2025.

-

Under 2026 – 2031 redovisas ytterligare förbättrat resultat, 2026:
3,4 % (+237 Mkr) och 2031 4,1 % (+330 Mkr).

Hög investeringsnivå
-

Justerandes sign

Investeringarna uppgår till totalt 15,0 Mdkr perioden 2021 – 2031 och
i genomsnitt under perioden 1,4 Mdkr. Tyngdpunkten ligger i början
under perioden 2021 – 2025.

Utdragsbestyrkande
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Ökande räntebärande låneskuld
-

Den räntebärande långfristiga låneskulden ökar från ca 9,4 Mdkr 2021
till ca 13,2 Mdkr 2031. Från och med år 2027 sker en utplaning av
lånenivån.

Stabil soliditetsnivå
-

Soliditeten enligt balansräkningen ligger på 21 % 2021 och ligger på
denna nivå fram till 2026. Från och med 2027 sker en viss ökning av
soliditeten till 26 %.

-

Inklusive hela pensionsskulden ökar soliditeten från 15 % 2021 till
23 % 2031.

-

I redovisad jämförelsegrupp med större städer ligger koncernens
soliditet i Trollhättan på en lägre nivå, med den har ökat mellan
2018 – 2021 från 12,8 % till 14,8 %.

Ärendet har behandlats av Trollhättan Stadshus AB:s styrelse 2021-09-28.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-09-30
Ekonomiskt scenario koncernen 2021 - 2031
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten Ekonomiskt scenario
koncernen 2021 – 2031 till handlingarna.

Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten Ekonomiskt scenario
koncernen 2021 – 2031 till handlingarna.
Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag
Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB
Trollhättan Energi AB

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2021/00565041

Fyrstads Flygplats AB (FFAB) - Hemställan om extra
verksamhetsanslag 2021
Sammanfattning
I skrivelse daterad 2021-10-13 hemställer Fyrstads Flygplats AB om ett extra
verksamhetsanslag om 1 000 000 kr för 2021 att utbetalas som ett
engångsbelopp till bolaget i enlighet med ”Arbetsgång för berörda gällande
hantering av stöd till Fyrstads Flygplats AB”. Stödet avser att täcka aktiviteter
som underlättar återstart av linjetrafik.
Enligt gällande aktieägaravtal för bolaget ska bolaget årligen redovisa budget
för nästkommande kalenderår. Budget 0221 skickades till ägarkommunerna i
augusti 2020.
Därefter har bolagets styrelse behandlat frågan om extra verksamhetsanslag
för 2021 vid sammanträde 2021-02-16 och beslutat att tillskriva ägarna o
extra verksamhetsanslag.
Bolaget har under 2021 inventerat alternativa flyglösningar för att samla in
och därefter tillgodose regionens behov av flygresor. För att återstarta
linjetrafik krävs nya lösningar som också inkluderar en omställning till ett allt
hållbarare flyg. Det har tydligt framkommit att lokala initiativ krävs.
De aktiviteter som bolaget behöver genomföra för att underlätta en återstart
är inte medtagna i budget 2021. Bolagets styrelse ser nu ett behov av ett
extra verksamhetsanslag om 1 000 000 kr för att täcka kostnader för
genomförda och planerade aktiviteter och insatser under 2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Fördelningen mellan ägarkommunerna föreslås vara på samma sätt som
fördelningen av det ordinarie verksamhetsanslaget enligt följande:
Trollhättans Stad 510 000 kr (51 %), Vänersborgs kommun 210 000 kr (21 %),
Uddevalla kommun 210 000 kr (21 %) och Lysekils kommun 70 tkr (7 %).
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).
Det extra anslaget om totalt 1 000 000 kr för 2021 från ägarkommunerna
fördelas enligt följande: Trollhättans Stad 510 000 kr (51 %), Vänersborgs
kommun 210 000 kr (21 %), Uddevalla kommun 210 000 kr (21 %) och Lysekils
kommun 70 000 kr (7 %).
Trollhättans Stad ska besluta om att bevilja 1 000 000 kr som extra anslag för
2021 som utbetalande myndighet till Fyrstads Flygplats AB. Vänersborgs,
Uddevallas och Lysekils kommuner har för avsikt att ansluta sig till
Trollhättans Stads bedömning av villkoren.
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 från ägarkommunerna, är
förenligt med statsstödsreglerna
Kommunstyrelsen redogör i bilaga A i beslutsunderlaget för sin bedömning att
de tillämpliga villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda.

Justerandes sign
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-10-14
Bilaga A
Skrivelse från Fyrstad Flygplats AB, dat 2021-10-13 ”Hemställan om extra
verksamhetsanslag 2021”
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja extra verksamhetsanslag om 1 000 00 kr
till Fyrstads Flygplats AB för täckning av förluster 2021 under förutsättning att
Trollhättans, Vänersborgs, Lysekils och Uddevallas kommunfullmäktige
beslutar om att bevilja medel för 2021.
Kommunstyrelsen beslutar att finansiering sker genom att ianspråkta
510 000 kr (Trollhättans andel) från kommunstyrelsen centrala anslag
oförutsett/särskilda åtgärder, tillväxt och utveckling.
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 2021 (extra anslaget om 1 000 000 kr)
utgörs av 510 000 kr som ges av Trollhättans Stad och 210 000 kr som ges av
Vänersborgs kommun och 210 000 kr som ges av Uddevalla kommun samt
70 000 kr som ges av Lysekils kommun under förutsättning att respektive
kommun fattar erforderliga beslut för beviljade av medlen från respektive
kommun.

Justerandes sign
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Pengarna från ägarkommunerna betalas ut till FFAB så snart respektive
kommun har fattat erforderliga beslut.
Kommunstyrelsen anser att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda
på sätt som framgår av bilaga A.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja extra verksamhetsanslag om 1 000 00 kr
till Fyrstads Flygplats AB för täckning av förluster 2021 under förutsättning att
Trollhättans, Vänersborgs, Lysekils och Uddevallas kommunfullmäktige
beslutar om att bevilja medel för 2021.
Kommunstyrelsen beslutar att finansiering sker genom att ianspråkta 510 000 kr
(Trollhättans andel) från kommunstyrelsen centrala anslag oförutsett/särskilda
åtgärder, tillväxt och utveckling.
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 2021 (extra anslaget om 1 000 000 kr)
utgörs av 510 000 kr som ges av Trollhättans Stad och 210 000 kr som ges av
Vänersborgs kommun och 210 000 kr som ges av Uddevalla kommun samt
70 000 kr som ges av Lysekils kommun under förutsättning att respektive
kommun fattar erforderliga beslut för beviljade av medlen från respektive
kommun.
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Pengarna från ägarkommunerna betalas ut till FFAB så snart respektive
kommun har fattat erforderliga beslut.
Kommunstyrelsen anser att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda
på sätt som framgår av bilaga A.
Beslutet skickas till
Fyrstads Flygplats AB
Vänersborgs kommun
Uddevalla kommun
Lysekils kommun
Ekonomikontoret
Stadsjuristen

Justerandes sign
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Dnr 2021/00196191

Gemensam överförmyndarverksamhet Vänersborg och
Trollhättan - Redovisning av inkomna remissvar
Sammanfattning
Samarbetskommittén Trollhättan-Vänersborg beslutade 2019-02-15 att ge
kommundirektörerna i uppdrag att genomföra en förstudie gällande
gemensam överförmyndarverksamhet. Förstudien skulle syfta till att belysa
effektivisering, minskad sårbarhet gällande kompetensförsörjning och
bemanning samt ökad rättssäkerhet för huvudmännen. Uppdraget skulle
omfatta både tjänstemannaorganisationen och den politiska styrfunktionen.
Utredarens rekommendation är att gå vidare med sikte på en gemensam
nämnd för kommunerna vilket är en kostnadseffektiv och rationell
samverkansform som fortsatt innebär att de samverkande kommunerna har
politiskt inflytande över verksamheten genom att varje samverkande
kommun måste ha minst en ledamot och en ersättare i den gemensamma
nämnden men en av kommunerna ska vara värdkommun.
Som grund för gemensam nämnd ska finnas ett avtal och ett reglemente,
antaget i kommunernas respektive kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen ställde sig 2021-06-09 (KS § 145) bakom förstudien och
beslöt att remittera den till Överförmyndarnämnden och Personalutskottet
för synpunkter.
Överförmyndarnämnden (ÖFN § 60) och Personalutskottet (KSPU § 29) har
inga synpunkter på det framtagna förslaget till en kommungemensam
organisation för Överförmyndarverksamheten Trollhättan – Vänersborg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Forts KS § 238
Trollhättans Stad beslutar att ställa sig bakom förstudien och
Samarbetskommittén Trollhättan-Vänersborgs förslag om vidare utredning
med sikte på en kommungemensam organisation för
överförmyndarverksamhet i Trollhättan-Vänersborg per den 1 januari 2023.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-09-29
Protokollsutdrag Överförmyndarnämnden
Protokollsutdrag Personalutskottet
Förstudie Gemensam överförmyndarverksamhet Vänersborg – Trollhättan,
dat 2021-02-26
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar, efter beslut i Överförmyndarnämnden och
Personalutskottet, att gå vidare med utredning om en kommungemensam
organisation för överförmyndarverksamhet i Trollhättan-Vänersborg per
den 1 januari 2023.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Forts KS § 238
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar, efter beslut i Överförmyndarnämnden och
Personalutskottet, att gå vidare med utredning om en kommungemensam
organisation för överförmyndarverksamhet i Trollhättan-Vänersborg per
den 1 januari 2023.
Beslutet skickas till
Vänersborgs kommun
Överförmyndarnämnden
Personalutskottet
Kontorschef Administrativa kontoret

Justerandes sign
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KS § 239

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Dnr 2021/00630026

Julgåva 2021 för anställda i Trollhättans Stad
Sammanfattning
Trollhättans Stad som arbetsgivare vill visa uppskattning till sina medarbetare
genom att utge en julgåva i form av ett presentkort om 750 kronor att
använda inom City Trollhättan eller Etage Överby.
Medarbetare som omfattas av julgåvan är alla månadsanställda som har en
anställning i staden per 2021-11-30 samt timavlönade som har tjänstgjort
under oktober och november månad 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-10-08
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att anställda i Trollhättans Stad erhåller en julgåva
i form av presentkort om 750 kronor att använda inom City Trollhättan eller
Etage Överby. Finansiering beräknas uppgå till 4 125 000 kr och belastar
kommunstyrelsens anslag för oförutsett/särskilda åtgärder/Reserv.
Kommunstyrelsens ledamöter framför ett önskemål om att så många butiker
som möjligt inom kommunen ska kunna omfattas av detta.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande, med ledamöternas önskemål,
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign
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Forts KS § 239
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anställda i Trollhättans Stad erhåller en julgåva
i form av presentkort om 750 kronor att använda inom City Trollhättan eller
Etage Överby. Finansiering beräknas uppgå till 4 125 000 kr och belastar
kommunstyrelsens anslag för oförutsett/särskilda åtgärder/Reserv.
Kommunstyrelsen framför ett önskemål om att så många butiker som möjligt
inom kommunen ska kunna omfattas av detta.
Beslutet skickas till
Personalkontoret
Ekonomikontoret
Kommunikation

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS § 240

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Dnr 2021/00592050

Kommunbevakning - Äskande om medel för 2022
Sammanfattning
Sedan sommaren 2018 har Trollhättans Stad anlitat och finansierat
ordningsvakter för patrullering i centrum. Deras närvaro har anpassats efter
årstiden, skolledigheter och evenemang för att ge största effekt.
Patrulleringen har varit och kommer vara begränsad till det område som
beviljats av polismyndigheten enligt 3 § Lagen (1980:578) om ordningsvakter
diarienummer A570.796/2019.
Sedan 2020 beviljades ett större geografiskt förordnande i centrum.
Ordningsvakterna har haft möjlighet att verka på nya platser som t.ex.
området kring Älvhögsborg och Resecentrum. En ansökan om förlängning har
beviljats av polismyndigheten och gäller nu till hösten 2023.
Ordningsvakterna i centrum har skapat kontakter och relationer med både
näringsidkare och medborgare. Vid ökad social oro har ordningsvakternas
arbetsschema och fokusområde snabbt ställts om, exempelvis under våren
2021 då det var oroligt kring resecentrum och som blev en viktig del i den
omfattande samverkan som genomfördes då. Under hösten 2021 kommer
Trollhättans Stad utbilda de ordningsvakter som arbetar i stadens regi för att
ytterligare kunna dra nytta av den resurs som ofta och regelbundet rör sig i
stadens centrala delar. Detta ska resultera i ett bättre informationsflöde till
både fältassistenter och socialtjänst.
Polisen ser ett fortsatt behov av ordningsvakter i centrum och menar att de är
en viktig del av det systematiska trygghetsarbete som pågår.
Ordningsvakterna är också de enda utöver polisen som har särskilda
befogenheter i samhället och kan avvisa eller omhänderta personer.
City Trollhättan redovisar att ordningsvakternas närvaro upplevs som mycket
positiv hos näringslivet i centrum. Tiderna ordningsvakterna arbetat har
Justerandes sign
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Forts KS § 240
anpassats bra efter behovet och det finns en dialog och förståelse mellan
näringsliv, ordningsvakter och Trollhättans Stad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-09-29
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 1 000 tkr för ordningsvakter i centrum
och/eller om behov skulle uppstå på Kronogården, Lextorp och Sylte under
perioden 1 januari 2022 till och med 31 december 2022. Finansiering sker
genom Kommunstyrelsens centrala anslag för oförutsedda utgifter/särskilda
åtgärder tillväxt och utveckling.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 1 000 tkr för ordningsvakter i centrum
och/eller om behov skulle uppstå på Kronogården, Lextorp och Sylte under
perioden 1 januari 2022 till och med 31 december 2022. Finansiering sker
genom Kommunstyrelsens centrala anslag för oförutsedda utgifter/särskilda
åtgärder tillväxt och utveckling.
Beslutet skickas till
Skydd och Säkerhet
Ekonomikontoret
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KS § 241

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Dnr 2021/00606045

Ansökan från Support Group Network för drift och
vidareutveckling av Trollhättans Interkulturella Centrum
Sammanfattning
Support Group Network är en förening som främst arbetar för att öka
inkludering i samhället riktat till asylsökande, nyanlända och utrikes födda. De
har bedrivit olika typer av verksamheter och insatser i Trollhättan sedan 2016
och ansöker nu om medel om 270 000 kr för drift och utveckling av
Interkulturellt Centrum i Trollhättan. Verksamheten formar innehåll till
aktiviteter och insatser i samverkan med andra aktörer och deltagande i
målgruppen. Bland annat genom studiecirklar och individuell rådgivning. De
strävar efter att vara en öppen plattform som uppmuntrar till samverkan med
andra aktörer i samhället, såväl privata och ideella som offentliga och har
flertalet lokala samverkansparter.
Beredning i Sociala hållbarhetsutskottet 2021-10-12
Ansökan avser tiden 2021-09-01- 2021-12-31 och bidrag beviljas generellt sett
inte retroaktivt. Det saknas också en tydlig beskrivning av resultaten från
föreningens tidigare arbete. Utskottet föreslår kommunstyrelsen att avslå
ansökan.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Sociala hållbarhetsutskottet 2021-10-12 (§ 23)
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-09-29
Ansökan vidareutveckling av interkulturellt centrum, dat 2021-09-29
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Forts KS § 241
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt Sociala hållbarhetsutskottets förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan.
Beslutet skickas till
Support Group Network
Ekonomikontoret
Hållbart Samhälle

Justerandes sign
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KS § 242

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Dnr 2020/00586214

Ansökan om planbesked för Gullriset 2
Sammanfattning
Ägaren till fastigheten Gullriset 2 har ansökt om planbesked för att möjliggöra
ett flerbostadshus med ca 40 lägenheter, gårdsyta samt parkering inom del av
fastigheten Gullriset 2.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en bostadstyp, lägenheter i
flerbostadshus, som komplement till det huvudsakliga befintliga utbudet i
Skoftebyn, vilket är villor/småhus. Detaljplanen ska även möjliggöra för ett
hållbart boende utifrån socialt och ekologiskt perspektiv.
Enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap. 4 § ska kommunen besluta i
fråga om planbesked inom fyra månader, om ansökan uppfyller kraven i Planoch bygglagen 5 kap. 3 §. För aktuellt planbesked ska beslutet fattas senast
2021-10-21.
Projektet är omnämnt i detaljplanelistan, antagen av kommunstyrelsen i juni
2021, men har ännu inte givits någon prioritering. Beviljas planbeskedet ska
planarbetet tas med i kommande detaljplanelista med beslut i december
2021.
Förslaget bedöms till övervägande del stämma väl överens med intentionerna
som beskrivs i Översiktsplan 2013 – Plats för framtiden. Där förespråkas en
blandad bebyggelse. Frågan om hur bebyggelsen utformas för att uppnå en
varsam förtätning behöver studeras och utredas vidare i kommande
planarbete. Även möjlighet till verksamhet i gatuplan samt tillskapande av
mötesplatser behöver tas med i den fortsatta prövningen av förslaget.
Förslaget bedöms utgöra en lämplig mark- och vattenanvändning genom
förtätning av bostäder och eventuellt verksamheter, under förutsättning att
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Forts KS § 242
även aspekter som rör social- och ekologisk hållbarhet beaktas under
kommande prövning av planförslaget.
Ett gestaltningsprogram ska tas fram och en social konsekvensanalys ska
genomföras. Påverkan på ekosystemtjänster ska beskrivas. Ytterligare en rad
frågor och utredningar behöver göras vilka omnämns i det
bedömningsdokument som finns i beslutsunderlaget.
Planförslaget bedöms kunna hanteras genom ett så kallat standardförfarande.
Beslut om antagande av detaljplan bedöms kunna tas tidigast i mars 2023.
En projektgrupp bestående av representanter från Plankontoret,
Bygglovskontoret, Gatu-parkkontoret, Miljökontoret, Lantmäterikontoret,
Kontoret för Tillväxt och utveckling samt Trollhättans Energi AB har utrett
ansökan om planbesked. Bedömningen har även samråtts med
stadsbyggnadsstrateg samt hållbarhetsstrateger. Plankontoret bedömer, i
samråd med projektgruppen, att positivt planbesked bör lämnas.
Barnrättslagen
I samband med att samrådshandlingar upprättas ska en så kallad social
konsekvensanalys arbetas fram. Där tas frågor om barn och ungas perspektiv
upp och konsekvenser av planförslaget för denna målgrupp ska särskilt belysas
och beaktas. Då förslaget till detaljplan skickas ut på samråd, och därefter
granskning, till sakägare uppmanas vårdnadshavare att ta med synpunkter och
frågor från barn och unga så att dessa kan arbetas in i planförslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, 2021-09-27
Ansökan om planbesked, 2021-06-21
Bedömning av ansökan om planbesked för del av Gullriset 2, bostäder,
Skoftebyn, 2021-09-27
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
2021-10-20

Forts KS § 242
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna ett positivt planbesked för del av
Gullriset 2, bostäder, Skoftebyn, genom att kommunen avser pröva den
begärda åtgärden i ny detaljplan.
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 del av
Gullriset 2, bostäder, Skoftebyn, genom att kommunen avser pröva den
begärda åtgärden i ny detaljplan.
Kommunstyrelsen beslutar att innan planarbetet påbörjas ska ett planavtal
upprättas mellan sökande och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Information
Enligt PBL 13 kap. 2 § kan kommunala beslut avseende planbesked inte överklagas.
Ett positivt planbesked innebär inte någon garanti för att en detaljplan senare kan antas eller vinner
laga kraft.
Planbeskedet gäller i 2 år från det datum då beslutet fattas.
Avgift på 29 400 kr tas ut för planbeskedet enligt gällande taxa (KF 2015/471043), vilken anger
tidsersättning. Faktura skickas separat.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plankontoret
Justerandes sign
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KS § 243

Sammanträdesdatum
2021-10-20

Dnr 2021/00486210

Ansökan om planbesked för Halvorstorp 1:7 och 1:95, bostäder
Sammanfattning
PEAB har ansökt om planbesked för att uppföra bostäder inom fastigheterna
Halvorstorp 1:7 och 1:95. Det aktuella området är beläget i Halvorstorp,
2,5 kilometer öster om centrala Trollhättan.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbyggnation. I det
kommande detaljplanearbetet ska frågor om bland annat trafiksäkerhet längs
Lunnevägen, behov av fastighetsbestämning, behov av reglering av
utformning/anpassning av tillkommande bebyggelse, tomter/fastigheters
placering i förhållande till naturreservatet, dagvatten, mobilitetslösningar,
tillgänglighet samt sociala konsekvenser studeras närmare. Bedömning av
planbeskedet finns i beslutsunderlag.
Enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 kap. 4 § ska kommunen besluta i
fråga om planbesked inom fyra månader, om ansökan uppfyller kraven i Planoch bygglagen 5 kap. 3 §. För aktuellt planbesked ska beslutet fattas senast
2021-10-30.
Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande enligt Plan- och
bygglagen 5 kap. 6 §.
Förslaget bedöms överensstämma med Översiktsplan 2013 – Plats för
framtiden samt utgöra en lämplig markanvändning genom utveckling av fler
bostäder i Halvorstorp.
Projektet nämns som kommande projekt i den senaste versionen av
detaljplanelistan som antogs av kommunstyrelsen i juni 2021. Beslut om
antagande av detaljplan bedöms kunna tas under första halvåret av 2023.
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En projektgrupp bestående av representanter från Plankontoret, Gatuparkkontoret, Miljökontoret, Kommunala lantmäterimyndigheten, Kontoret
för Tillväxt och utveckling samt Trollhättans Energi AB har utrett ansökan om
planbesked. Plankontoret bedömer, i samråd med projektgruppen, att
positivt planbesked kan lämnas.
Barnrättslagen
I samband med att samrådshandlingar upprättas ska minst en så kallad liten
social konsekvensanalys arbetas fram. Där tas frågor om barn och ungas
perspektiv upp och konsekvenser av planförslaget för denna målgrupp ska
särskilt belysas och beaktas. Då förslaget till detaljplan skickas ut på samråd,
och därefter granskning, till sakägare uppmanas vårdnadshavare att ta med
synpunkter och frågor från barn och unga så att dessa kan arbetas in i
planförslaget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Samordningsutskottet 2021-10-12 (§ 45)
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, 2021-09-27
Ansökan om planbesked, 2021-06-30
Bedömning av ansökan om planbesked, 2021-09-27
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt Samordningsutskottets förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna ett positivt planbesked för Halvorstorp
1:7 och 1:95, bostäder, Halvorstorp, genom att kommunen avser pröva den
begärda åtgärden i ny detaljplan.
Kommunstyrelsen beslutar att innan planarbetet påbörjas ska ett planavtal
upprättas mellan sökande och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
2021-10-20

Forts KS § 243
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna ett positivt planbesked för Halvorstorp
1:7 och 1:95, bostäder, Halvorstorp, genom att kommunen avser pröva den
begärda åtgärden i ny detaljplan.
Kommunstyrelsen beslutar att innan planarbetet påbörjas ska ett planavtal
upprättas mellan sökande och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Information
Enligt PBL 13 kap. 2 § kan kommunala beslut avseende planbesked inte överklagas.
Ett positivt planbesked innebär inte någon garanti för att en detaljplan senare kan antas eller vinner
laga kraft.
Planbeskedet gäller i 2 år från det datum då beslutet fattas.
Avgift på 36 900 kr tas ut för planbeskedet enligt gällande taxa (KF 2015/471043), vilken anger
tidsersättning (3 h à 900 kr, 24 h à 1000 kr, 8,5 h à 1200 kr). Faktura skickas separat.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plankontoret

Justerandes sign
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Dnr 2021/00558242

Yttrande för nätkoncession för befintlig kraftledning/luftledning
från Lextorp Trollhättans kommun till Göta Lilla Edets kommun
Sammanfattning
Energimarknadsinspektionen (Ei) har till berörda kommuner skickat en
begäran om yttrande över Vattenfall Eldistribution AB:s ansökan om tillstånd
att fortsätta använda den befintliga kraftledningen från Lextorp i Trollhättans
kommun till Göta i Lilla Edets kommun.
Kontoret Tillväxt och utveckling har i samråd med Samhällbyggnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen upprättat ett förslag till
yttrande daterat 2021-09-26.
Sammantaget har Trollhättans Stad inget att erinra mot ansökan om fortsatt
nätkoncession. Trollhättans Stad ser dock, till skillnad mot Sökanden, att
kraftledningens sträckning vid östra delarna av Sjölanda inte är förenlig med
kommunens översiktsplan. Berörd del av kraftledningen bör därav
markförläggas eller flyttas. Cirka 1 km kraftledning från kraftstationen vid
Lextorp som passerar område för eventuell framtida exploatering bör även
markförläggas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-09-26
Yttrande över ansökan om nätkoncession för kraftledning från Lextorp till
Göta, dat 2021-09-26
Begäran från Ei om yttrande över ansökan om nätkoncession (2021-08-23)
Miljökonsekvensbeskrivning (2018-07-05)
Samrådsredogörelse (2018-01-29)
Samrådshandling (2017-11-15)
Justerandes sign
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Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande, dat
2021-09-26, över ansökan om nätkoncession för kraftledning från Lextorp till
Göta.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande,
dat 2021-09-26, över ansökan om nätkoncession för kraftledning från Lextorp
till Göta.
Beslutet skickas till
Energimarknadsinspektionen
Frida Fredriksson, Tillväxt och utveckling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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