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Sammanträdesdatum
2021-12-01

Dnr 2021/00001101

Informationer 2021
Sammanfattning
Covid19
Med anledning av att pandemin nu ökar, lämnar stadsdirektör Said Niklund en
lägesrapport om Covid-19.
Högskolan Väst
Rektor Martin Hellström lämnar en information om Högskolan Väst (HV).
-

-

Bland landets s k breddlärosäten har HV de senaste två åren haft det
högsta söktrycket (dvs förstahandsval). HV har sedan 2017 försökt få
fler platser.
I jämförelse med andra lärosäten i landet har HV högsta antalet
studenter från studieovana hem.
Stort intresse att arbeta på HV, många sökande till tjänsterna.
Första lärosätet i världen med forskarutbildning i Arbetsintegrerat
lärande.
En samverkans- och samhällsaktör. Samverkansplattformar med t.ex.
Kommunakademin Väst.
Ny styrelseordförande på gång.

Kommunstyrelsens beslut
Antecknas till protokollet.
_____
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2021/00004101

Fyrbodals kommunalförbund - Informationer 2021
Sammanfattning
Ingen information från Fyrbodals kommunalförbund finns att lämna.
Kommunstyrelsens beslut
Antecknas till protokollet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2021-12-01

Dnr 2021/00005002

Delegeringsbeslut 2021
Sammanfattning
Anmäls av kommunstyrelsens ordförande beslut som fattats med stöd av
kommunstyrelsens delegeringsordning.
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut för tiden 2021-11-02--2021-11-22
Kommunstyrelsens beslut
Anmäls och läggs till handlingarna.
_____
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Sammanträdesdatum
2021-12-01

Dnr 2021/00006101

Meddelanden 2021
Sammanfattning
Stadskansliet har upprättat förteckning över skrivelser och meddelanden för
anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde. Inför sammanträdet har även
anmälts:
-

Beslut om kommuntal för mottagande av nyanlända 2022 Länsstyrelsen Västra Götaland

-

Utdrag ur Samarbetskommitténs protokoll 2021-11-04 Statusrapportering av uppdrag om förstudie för
överförmyndarverksamheten samt förtydligande av direktiv

Beslutsunderlag
Meddelanden för tiden 2021-11-02--2021-11-22
Beslut om kommuntal för mottagande av nyanlända 2022 - Länsstyrelsen
Västra Götaland
Utdrag ur Samarbetskommitténs protokoll 2021-11-04 - Statusrapportering av
uppdrag om förstudie för överförmyndarverksamheten samt förtydligande av
direktiv
Kommunstyrelsens beslut
Meddelas och läggs till handlingarna.
_____
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Utdragsbestyrkande

9 (88)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 268

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Dnr 2021/00008101

Ärenden till kommunfullmäktige
Sammanfattning
Ärendena med paragrafer 269 - 273 och 278 behandlas i kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut
Ärendena paragrafer 269 - 273 och 278 behandlas i kommunfullmäktige.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2021-12-01

Dnr 2021/00719041

Ramväxling posthantering
Sammanfattning
En översyn av postservice presenterades vid stadsdirektörens ledningsgrupp
den 5 oktober 2021. Syftet med översyn av postservice var att utifrån
koncernens identifierade behov, tydliggöra och resurseffektivisera Postservice
verksamhet samt föreslå ny finansieringsmodell som stödjer en korrekt
fördelning mellan förvaltningar och förväntad service.
Alla verksamheter inom staden ska såväl kunna skicka som ta emot
postförsändelser, vilket medför att sortering ska kunna ske för samtliga
verksamheter och bolag i koncernen.
Ramväxlingen är avstämd med ekonomikontoret.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-10
Slutrapport Postservice (Dnr KS 2020/00502), dat 2021-09-30
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ramväxling om
totalt 570 tkr görs i driftbudget 2022 utifrån översynen av posthantering:
- Utbildningsnämnden -113 tkr
- Kommunstyrelsen -229 tkr
- Omsorgsnämnden -137 tkr
- Samhällsbyggnadsnämnden -22 tkr
- Kultur- och fritidsnämnden -25 tkr
- Arbetsmarknads- och socialnämnden -44 tkr
Kommunstyrelsen tillförs motsvarande budgetram om 570 tkr.
Justerandes sign
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Forts KS § 269
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att ramväxling om totalt 570 tkr görs i
driftbudget 2022 utifrån översynen av posthantering:
- Utbildningsnämnden -113 tkr
- Kommunstyrelsen -229 tkr
- Omsorgsnämnden -137 tkr
- Samhällsbyggnadsnämnden -22 tkr
- Kultur- och fritidsnämnden -25 tkr
- Arbetsmarknads- och socialnämnden -44 tkr
Kommunstyrelsen tillförs motsvarande budgetram om 570 tkr.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
2021-12-01

Dnr 2021/00705253

Marköverlåtelseavtal Lärketorpet - AB Eidar Trollhättans
bostadsbolag
Sammanfattning
Detaljplan för Lärketorpet nordvästra delen, etapp 1 vann laga kraft
2020-05-07. Detaljplanen syftar till att pröva marken inom området för ny
bostadsbebyggelse samt möjlig lokalisering för ny förskola och särskilt
boende. Planområdet utgör en första etapp inom bostadsområdet
Lärketorpet Nordvästra. Detaljplanen innebär en ny trafiklösning med
angöring via cirkulationsplats från Överbyvägen/Lärketorpsvägen.
För utbyggnad av stadsdelen Lärketorpet har det tidigare tecknats en
överenskommelse om partnerskap mellan HSB, NCC, PEAB, Skanska,
Riksbyggen, AB Eidar Trollhättans bostadsbolag och Trollhättans Stad. I detta
partnerskap har lottning för förvärv av tomt genomförts den 2019-10-16.
Lotten föll på Eidar som tilldelades aktuellt markområde. Inom detaljplanen
för Lärketorpet benämns aktuellt markområde för kv Bäverhyddan.
Målsättningen är att fastigheten ska bebyggas med både flerbostadshus samt
radhus vilket ger totalt ca 50 bostäder vilka samtliga ska upplåtas med
hyresrätt. Fastigheten har en areal om ca 8659 kvm. Som ersättning för
Fastigheten betalar Exploatören till Trollhättans Stad 8 709 525 kr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-08
Marköverlåtelseavtal
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Forts KS § 270
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna
marköverlåtelseavtalet med AB Eidar Trollhättans bostadsbolag, org nr
556049-7611, avseende del av fastigheten Skogshöjden 3:1 och till pris om
8 709 525 kr.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna marköverlåtelseavtalet med
AB Eidar Trollhättans bostadsbolag, org nr 556049-7611, avseende del av
fastigheten Skogshöjden 3:1 och till pris om 8 709 525 kr.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14 (88)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 271

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Dnr 2021/00708233

Utbyggnad och finansiering av allmänna anläggningar för
Chauffören 1
Sammanfattning
Detaljplan för Chauffören 1 med flera har varit ute på samråd och ett
antagande av planen beräknas kunna ske under första halvåret 2022.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för en ny vårdcentral i norra delen av
Hjulkvarn i närhet av korsningen E45 och Kungsportsvägen. Staden har
tidigare tecknat markanvisning med Hans Wittrup som driver Medpro Clinic
Group AB, nedan kallad exploatören. Marköverlåtelseavtal avses tecknas med
exploatören i samband med att detaljplanen antas.
För exploatering av vårdcentral inom Chauffören 1 med flera behöver
anläggningar inom allmän plats byggas ut. För trafiksäker angöring av biltrafik
till och från vårdcentralen behöver en cirkulationsplats anläggas i korsningen
Stallbackavägen/Kungsportsvägen. En gång- och cykelväg ska anläggas som i
väst ansluter till planerad gång- och cykelväg för Hjulkvarnelund samt till
befintlig gång- och cykelväg öster om planområdet. Ett vänstersvängfält
behöver anläggas på Kungsportsvägen för sekundär anslutning till
vårdcentralen för ambulanstransporter. Översiktskarta Chauffören 1 med
flera allmänna anläggningar finns i ärendets beslutsunderlag..
Då pågående utbyggnad av Hjulkvarnelundsvägen, ny huvudgata kopplad till
anslutningsväg för Stridsbergsbron, påverkas vid utbyggnad ovanstående
anläggningar så finns behov av samordning mellan projekten. En samordning
avseende projektering och utbyggnad innebär att anläggningarna för
Chauffören 1 byggs ut under 2022. Exploatören har angivit att byggnation av
vårdcentral avses påbörjas när detaljplanen har vunnit laga kraft.
Översiktlig bedömd kostnad för utbyggnad av anläggningarna uppgår för
cirkulationsplats till 4 Mkr, gång- och cykelväg 1,5 Mkr och vänstersvängfält
för ambulanstransporter 1 Mkr. Finansiering med 50 % av kostnaden för
Justerandes sign
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Forts KS § 271
cirkulationsplatsen och gång- och cykelvägen bedöms skäligen ske genom
skattefinansiering (generalplanepengar) då anläggningarna även är till nytta
för det allmänna. Anläggande av vänstersvängfält föreslås i sin helhet
bekostas av exploateringsprojektet. Fördelningen innebär en
skattefinansiering (generalplanepengar) om 2,75 Mkr och att 3,75 Mkr påförs
exploateringsprojektet. Intäkt från försäljning av marken beräknas uppgå till
cirka 4,8 Mkr.
Medel för utbyggnad av anläggningarna finns inte avsatta i kommunstyrelsens
budget, MRP 2020-2023/Budget 2022. Finansiering av anläggningarna ska ske
genom ökning av tidsförskjutning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-09
Översiktskarta Chauffören 1 med flera allmänna anläggningar
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja
kommunstyrelsen tilläggsanslag med 6,5 mkr till investeringsbudgeten
2022 i MRP 2020-2023/Budget 2022 för Chauffören 1 med flera, enligt
tjänsteskrivelse 2021-11-09. Finansiering sker genom ökning av
tidsförskjutning i investeringsbudgeten 2022.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
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Forts KS § 271
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen tilläggsanslag med
6,5 mkr till investeringsbudgeten 2022 i MRP 2020-2023/Budget 2022 för
Chauffören 1 med flera, enligt tjänsteskrivelse 2021-11-09. Finansiering sker
genom ökning av tidsförskjutning i investeringsbudgeten 2022.
_____
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Dnr 2021/00695210

Bestämmelse avseende lokalbehovsprocess för Trollhättans Stad
- Revidering
Sammanfattning
Trollhättans Stads uppdrag inom lokalområdet är att tillhandahålla
ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaleler för kommunal verksamhet.
För att kvalitetssäkra och få en likvärdig behandling av lokalfrågor har
Trollhättans Stad en lokalbehovsprocess som gäller för samtliga förvaltningar
som hanterar lokalfrågor.
Den nu gällande lokalbehovsprocessen antogs av kommunstyrelsen 2015 och
är i behov av revidering. I den reviderade processen föreslås att om- och
tillbyggnadsprojekt som investeringsmässigt bedöms överskrida 125
prisbasbelopp omfattas av lokalbehovsprocessen, vilket är en höjning från
tidigare 25 till 125 prisbasbelopp. Övriga lokalprojekt beslutas och genomförs
av berörd nämnd/förvaltning.
Ett projekt där förstudien är godkänd och som tagits vidare för lokalplanering
bereds av berörd nämnd och beslut om projektering och upphandling förslås
fattas av kommunstyrelsen. I lokalprojekt som bedöms medföra investeringar
överstigande 1 680 prisbasbelopp (ca 80 000 tkr för år 2021) föreslås
kommunfullmäktige besluta om projektering och upphandling.
Beslut om byggstart föreslås tas av kommunstyrelsen förutsatt att tidigare
presenterad budget/kalkyl hålls. I annat fall tas beslut om genomförande av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-10
Bestämmelse avseende lokalbehovsprocess för Trollhättans Stad,
dat 2021-10-13
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 272
Yrkanden
Monica Hanson (S) yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad
Bestämmelse avseende lokalbehovsprocess för Trollhättans Stad och som
innebär att lokalprojekt som bedöms medföra investeringar överstigande
ca 80 000 tkr (för år 2021) föreslås kommunfullmäktige besluta om
projektering och upphandling.
Peter Eriksson (M) ändringsyrkar att lokalprojekt som bedöms medföra
investeringar överstigande ca 40 000 tkr (för år 2021) föreslås
kommunfullmäktige besluta om projektering och upphandling.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag som innebär att
kommunfullmäktige beslutar om projektering och upphandling vid
investeringar överstigande ca 80 000 tkr mot Peter Erikssons ändringsyrkande
om 40 000 tkr. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller liggande
förslag. Omröstning begärs.
Omröstning
Följande omröstningsdisposition ställs upp och godkänns.
Den som röstar Ja, röstar på liggande förslag, dvs 80 000 tkr. Den som röstar
Nej, röstar på Peter Erikssons ändringsyrkande om 40 000 tkr.
Efter avslutad omröstning redovisas
8 st Ja-röster: Paul Åkerlund (S), Monica Hanson (S), Bengt Karlsson (S)
Patricia Valeria (S), Sven-Åke Möll (S), Margreth Johnsson (S), Lina Fryk
Granat (V) och Esther O'Hara (MP).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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7 st Nej-röster: Peter Eriksson (M), Remigiusz Bielinski (M) Jennie Bergius
Eriksson (M), Cecilia Gustafsson (M), Louise Olsson (C), Lasse Henriksen (SD)
och Mari Bergh (SD).
Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad Bestämmelse avseende
lokalbehovsprocess för Trollhättans Stad.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021/00387290

Förskola i Sylteskolans lokaler - Redovisning av lokalplanering
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2021-06-09 (KS §152) att
lokalplanering ska genomföras avseende att anpassa lokaler i Sylteskolan för
en förskola med motsvarande 4 avdelningar. Detta för att i högre utsträckning
använda Sylteskolans lokaler.
Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB har tillsammans med
Utbildningsförvaltningen, verksamheten, fackliga representanter och externa
sakkunniga genomfört lokalplanering enligt Trollhättans Stads
lokalbehovsprocess.
Delar av hus 26 bedöms mest lämplig att ställa om till förskola och
genomlysning av åtgärder såväl inomhus som utomhus har genomförts.
Den totala investeringskostnaden för planerade åtgärder har beräknats
medföra en ökad hyra omfattande 1 700 tkr/år med en avskrivningstid på
10 år och ränta 2,5 %. Kompensation till fristående förskolor utifrån bidrag på
lika villkor beräknas öka med 482 294 kronor och kompensation till friskolor
minskar som följd av minskad lokalyta inom grundskolan med 380 001 kronor
per år vilket ger en ökad nettokostnad på 102 293 kronor per år. Kostnaden
för att genomföra projektering och upphandling bedöms till 650 tkr.
Förskolan Myrtuvan i Sylte med sina 4 avdelningar dras med
byggnadsrelaterade arbetsmiljöproblem och behöver ersättas. Förstudie och
lokalplanering har genomförts avseende en nybyggnation av förskola för att
ersätta Myrtuvan. Det projektet är pausat för att undersöka alternativet att
använda lokaler i Sylteskolan. Avvecklingskostnader för Myrtuvan samt hittills
nedlagda kostnader i arbetet med en nybyggnation av förskola i området är ej
med i genomförda kostnadsbedömningar för en förskola i Sylteskolan utan får
behandlas på annat sätt.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Barnrättslagen
Alla barn och elever har lika rätt till utbildning och att utvecklas utifrån sina
egna förutsättningar. Inom lokalbehovsprocessen beaktas de barn och elevers
rättigheter som omfattas av lokalförändringen men även barn och elever på
ett generellt plan eftersom ett effektivt resursutnyttjande påverkar alla barns
och elevers möjlighet att få tillgång till ändamålsenliga och goda lärmiljöer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-10,
rev 2021-11-23
Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2021-11-23 (§ 105)
Tjänsteskrivelse från Utbildningsförvaltningen, dat 2021-11-11,
rev 2021-11-16
Redovisning av lokalplanering avseende 4 st förskoleavdelningar Sylteskolan
hus 26, plan 1, dat 2021-10-11, rev 2021-11-08
Kompletterade utredning avseende förskola inom Sylteskolans lokaler,
dat 2021-11-11
Yrkanden
Monica Hanson (S) yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen godkänner redovisad lokalplanering för anpassningar av
lokaler i Sylteskolan med motsvarande 4 avdelningar.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beslut om att projektering
och upphandling genomförs avseende förskola i Sylteskolans lokaler.
Kommunstyrelsen beslutar bevilja 650 tkr för att kunna genomföra
projektering och upphandling. Denna kostnad får inkluderas i projektets
totalkostnad om projektet behandlas politiskt positivt. I annat fall så föreslås
kostnaden belasta kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Lasse Henriksen (SD) yrkar avslag till förslaget.
Lina Fryk Granat (V) meddelar att hon inte kommer att delta i beslutet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag mot Lasse Henriksens
yrkande om att avslå förslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen
bifaller liggande förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisad lokalplanering för anpassningar av
lokaler i Sylteskolan med motsvarande 4 avdelningar.
Kommunstyrelsen beslutar bevilja 650 tkr för att kunna genomföra
projektering och upphandling. Denna kostnad får inkluderas i projektets
totalkostnad om projektet behandlas politiskt positivt. I annat fall så föreslås
kostnaden belasta kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
Lina Fryk Granat (V) deltar inte i beslutet.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att beslut om att projektering
och upphandling genomförs avseende förskola i Sylteskolans lokaler.
Lina Fryk Granat (V) deltar inte i beslutet.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Lasse Henriksen (SD) och Mari Bergh (SD) till
förmån för yrkandet om att avslå förslaget.
Beslutet skickas till
Utbildningsnämnden
Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB
Ekonomikontoret
Lokalstrateg
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021/00692005

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och bestämmer ändamålen med
och medlen för behandling av personuppgifter inom kommunstyrelsen. För
att skydda de personuppgifter som behandlas ska nämnden vidta lämpliga
tekniska och organisatoriska åtgärder.
Dataskyddsombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen
(GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och
informationsinsatser. Den person som utses till dataskyddsombud måste ha
tillräcklig kunskap om dataskydd.
Efter beslut i kommunstyrelsen är Klas Nilsson,
informationssäkerhetssamordnare på Kommunstyrelsens förvaltning,
kommunstyrelsens dataskyddsombud.
Efter genomförd upphandling föreslås att JP Infonet, kontaktperson Laura
Gashi, utses som dataskyddsombud fr.o.m. 2021-12-06.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-11
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att fr.o.m. 2021-12-06 entlediga Klas Nilsson från
uppdraget som kommunstyrelsens dataskyddombud.
Kommunstyrelsen beslutar att utse Laura Gashi till dataskyddsombud för
kommunstyrelsen fr.o.m. den 2021-12-06.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fr.o.m. 2021-12-06 entlediga Klas Nilsson från
uppdraget som kommunstyrelsens dataskyddombud.
Kommunstyrelsen beslutar att utse Laura Gashi till dataskyddsombud för
kommunstyrelsen fr.o.m. den 2021-12-06.
Beslutet skickas till
Datainspektionen
JP Infonet, Laura Gashi
Kontorschefer Kommunstyrelsens förvaltning
Chef kontoret för Digitalisering och IT

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021/00659072

Antagande av handlingsplan för kollektivtrafiken
Sammanfattning
Västtrafik, Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun har tagit fram en ny
handlingsplan för kollektivtrafiken med fokus på stadsbusstrafiken. Syftet är
att samordna kollektivtrafikens utveckling med övrig samhällsplanering, samt
att se till att nödvändiga aktiviteter kan genomföras i rätt tid.
Handlingsplanen bygger på den kollektivtrafikplan för Trollhättan och
Vänersborg som tidigare har tagits fram. Aktiviteterna sträcker sig fram till
2030 och kommer att genomföras i samverkan mellan de båda kommunerna,
Västtrafik och trafikoperatören.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-10-25
Handlingsplan 2030 Trollhättan och Vänersborg
Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 2021-10-21 (§ 201)
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, dat 2021-10-10
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att anta Handlingsplan 2030 Trollhättan och
Vänersborg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Handlingsplan 2030 Trollhättan och
Vänersborg.
Beslutet skickas till
Västtrafik
Vänersborgs kommun
Frida Fredriksson, Kontoret för Tillväxt och utveckling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021/00057218

Riktlinjer för bostadsförsörjning Trollhättans Stad 2021
- Beslut om remiss
Sammanfattning
Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje
kommun minst en gång varje mandatperiod upprätta riktlinjer för
bostadsförsörjningen som ska antas av kommunfullmäktige. Enligt lagen ska
varje kommun ska planera för bostadsförsörjningen i syfte att skapa
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja
att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och
genomförs.
Enligt bostadsförsörjningslagen ska nya riktlinjer upprättas och antas av
kommunfullmäktige om förutsättningarna förändras. De nu gällande
riktlinjerna gäller för tidsramen 2016–2020. Ett förslag till Riktlinjer för
bostadsförsörjning 2021-2026 har sammanställts av Kommunstyrelsens
förvaltning, kontoret Tillväxt och utveckling, i samarbete med
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Omsorgsförvaltningen, Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen och AB Eidar Trollhättans bostadsbolag.
I förslaget beskrivs Trollhättans kommuns utveckling, förändringar på
bostadsmarknaden, planerade bostäder under de kommande åren samt de
mål och riktlinjer för bostadsförsörjning som Trollhättans Stad beslutat om.
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara vägledande i arbetet
med översiktsplanen när det gäller att främja bostadsbyggande och utveckling
av bostadsbeståndet.
Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska
kommunen ge länsstyrelsen regionen tillfälle att yttra sig över planeringen för
bostadsförsörjningen. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att remittera förslaget till Länsstyrelsen Västra
Götalands län, Västra Götalandsregionen, Trollhättans Stads nämnder och
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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kommunala bolag. Remisstiden föreslås pågå mellan december 2021 och
mars 2022. Efter genomförd remiss ska ärendet åter till kommunstyrelsen
innan kommunfullmäktige fattar beslut om att anta riktlinjerna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-10-19
Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens samordningsutskott,
dat 2021-10-12 (§ 40)
Remissversion - Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021–2026
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ”Remissversion-Riktlinjer för
bostadsförsörjning 2021-2026” till Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra
Götalandsregionen, Trollhättans Stads nämnder och kommunala bolag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ”Remissversion-Riktlinjer för
bostadsförsörjning 2021-2026” till Länsstyrelsen Västra Götalands län, Västra
Götalandsregionen, Trollhättans Stads nämnder och kommunala bolag.
Beslutet skickas till
Frida Fredriksson, Kontoret Tillväxt och utveckling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2022
Sammanfattning
Verksamhetsplan med budget har sammanställts för kommunstyrelsens två
förvaltningar; Kommunstyrelsens förvaltning och Serviceförvaltningen. I
verksamhetsplan för Kommunstyrelsens förvaltning ingår även politisk
verksamhet, avtalsbunden verksamhet samt exploateringsprojekt.
Kommunstyrelsens totala budgetram för driftbudget uppgår till 792,8 mkr.
Den fördelas enligt: Politisk verksamhet 21,2 mkr, Kommunstyrelsens
förvaltning 119,3 mkr, Serviceförvaltningen 178,8 mkr, Avtalsbunden
verksamhet 487,6 mkr och Exploateringsprojekt -14,1 mkr.
Den sammanlagda investeringsramen för 2022 uppgår till 189,3 mkr och
fördelas: Kommunstyrelsens förvaltning 107,7 mkr, Serviceförvaltningen
37,4 mkr samt Exploateringsprojekt 44,2 mkr.
Inför 2020 beslutades om sex nämndsmål kopplade till de prioriterade målen
samt ytterligare tre nämndsmål. Till samtliga mål antogs indikatorer och
nyckeltal. Under 2022 fortgår arbetet inom förvaltningarna för att nå målen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-09
Verksamhetsplan med budget 2022 Kommunstyrelsen (Politisk verksamhet,
Kommunstyrelsens förvaltning Avtalsbunden verksamhet och
Exploateringsprojekt)
Verksamhetsplan med budget 2022 Serviceförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplaner med budget 2022 för
Kommunstyrelsens förvaltning och Serviceförvaltningen.
Lasse Henriksen (SD) och Mari Bergh (SD) meddelar att de inte deltar i
beslutet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplaner med budget 2022 för
Kommunstyrelsens förvaltning och Serviceförvaltningen.
Lasse Henriksen (SD) och Mari Bergh (SD) deltar inte i beslutet.
Beslutet skickas till
Serviceförvaltningen
Förvaltningsekonom Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomikontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2021/00752041

Nämndernas verksamhetsplan med budget 2022
Sammanfattning
Inför 2020 har en ny styrmodell antagits ”Bestämmelser om styrning av
verksamhet och ekonomi”. Modellen bygger på mål- och resultatstyrning.
Kommunfullmäktige beslutar i sin mål- och resursplan om de fokusområden
och prioriterade mål staden som helhet ska sträva mot under
mandatperioden. Varje nämnd beslutar därefter om mål som bidrar till att
fullmäktiges mål nås långsiktigt i sin verksamhetsplan med budget.
Nämndernas mål följs bland annat upp av målsatta indikatorer som har fokus
på resultat och effekt.
Kultur- och fritidsnämnden kommer att besluta om sin verksamhetsplan med
budget, med tillhörande indikatorer 2021-12-14.
Övriga nämnder har i sina verksamhetsplaner med budget för 2022 beslutat
om nämndsmål med tillhörande indikatorer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-23 och
rev 2021-11-29
Nämndernas verksamhetsplaner med budget för 2022, exkl Kultur- och
fritidsnämnden
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen behandlar Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan
med budget 2022 på sitt sammanträde 2022-01-19.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen godkänner övriga nämnders verksamhetsplaner med
budget för 2022.
Kommunstyrelsen anmäler, förutom Kultur- och fritidsnämndens,
nämndernas verksamhetsplaner med budget för 2022 till
kommunfullmäktige.
Lasse Henriksen (SD) och Mari Bergh (SD) meddelar att de inte deltar i
beslutet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen behandlar Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan
med budget 2022 på sitt sammanträde 2022-01-19.
Kommunstyrelsen godkänner övriga nämnders verksamhetsplaner med
budget för 2022.
Kommunstyrelsen anmäler, förutom Kultur- och fritidsnämndens,
nämndernas verksamhetsplaner med budget för 2022 till
kommunfullmäktige.
Lasse Henriksen (SD) och Mari Bergh (SD) deltar inte i beslutet.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnden
Ekonomikontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2021/00697040

Kommunstyrelsens internkontrollplan 2022
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Trollhättan har den 17 december 2018 (§ 210) antagit
bestämmelse om intern kontroll. Bestämmelsen syftar till att säkerställa att
styrelsen och nämnderna upprätthåller en tillräcklig internkontroll.
Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa styrning, uppföljning och
rapportering samt verksamhets- och kvalitetsutveckling, i kombination med
effektiv resursanvändning.
Kommunstyrelsens förvaltning och Serviceförvaltningen har genomfört en
risk- och väsentlighetsanalys och med utgångspunkt i den upprättat en plan
för granskning av den interna kontrollen för respektive förvaltning.
Till båda förvaltningarnas planer läggs de stadsgemensamma punkterna:
-

Kundkort
Återrapportering föregående års förslag till åtgärd

Under 2022 kommer Kommunstyrelsens förvaltning göra riktade granskningar
inom följande områden genom följande kontrollmoment:
Risk
Finansiella placeringar och
skuldförvaltning
Upphandling och inköp

Planer, reglementen, rutiner och
styrdokument

Justerandes sign

Kontrollmoment
Kontroll att placeringsportföljen
överensstämmer med finansiell
strategi.
Kontroll av att lagen om offentlig
upphandling följs och att inköp sker
enligt avtal.
Kontroll att planer, rutiner och
styrdokument är aktuella och
synliggjorda.

Utdragsbestyrkande
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Lokalförsörjning

Delegeringsbeslut
Informationssäkerhet

IT-infrastruktur
Bortfall personal vid särskild händelse
Diarieföring
Finansiell risk
Oegentligheter, mutor och jäv

Stickprovskontroll att nya beslut har
fattats enligt riktlinje för
lokalförsörjning.
Kontroll av kommunstyrelsens
delegeringsordning.
Kontroll av att information i IT-system
är informationsklassificerad.
Kontroll av back-up funktioner.
Kontroll att förvaltningsobjekten
hanterar informationssäkerhet i enligt
anvisning.
Kontroll av incidentrapporter.
Kontroll av drift för telefoni.
Kontroll krisberedskapsplan och
back-up funktioner.
Kontroll av styrdokument.
Kontroll omvänd skattskyldighet.
Kontroll genomförd kundfakturering.
Kontroll av representationsfakturor.

Under 2022 kommer Serviceförvaltningen göra riktade granskningar inom
följande områden genom följande kontrollmoment:
Område
Specialkost
Kemikaliehantering
Säkerhetsledningssystem
industrijärnväg

Kontrollmoment
Kontroll leverans av specialkost.
Information till personal.
Kontroll av kemikalieförteckningar.
Kontroll av övervakningssystemet vid
övergångar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-10
Risk- och väsentlighetsanalys 2022 kommunstyrelsens förvaltning
Internkontrollplan 2022 Kommunstyrelsens förvaltning
Risk- och väsentlighetsanalys 2022 Serviceförvaltningen
Internkontrollplan 2022 Serviceförvaltningen
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen godkänner risk- och väsentlighetsanalys samt
internkontrollplan 2022 för Kommunstyrelsens förvaltning och
Serviceförvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner risk- och väsentlighetsanalys samt
internkontrollplan 2022 för Kommunstyrelsens förvaltning och
Serviceförvaltningen.
Beslutet skickas till
Kontorschefer Kommunstyrelsens förvaltning
Serviceförvaltningen
Förvaltningsekonom Kommunstyrelsens förvaltning
Chef för kontoret Digitalisering och IT

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

KS § 280

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Dnr 2021/00693041

Folkhälsorådets budget 2022
Sammanfattning
Folkhälsorådets utvecklingsarbete finansieras av Trollhättans Stad och norra
Hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet med ett gemensamt folkhälsoavtal.
Hälso- och sjukvårdsnämnden bidrar för perioden 2020–2023 med 2,5 Mkr
per år för gemensamma folkhälsoinsatser i Trollhättan. Folkhälsorådet har
den 29 oktober beslutat om förslag till budget för år 2022.
Beslutsunderlag
Skrivelse ”Folkhälsorådets budgetfördelning 2022”, dat 2021-10-20
Protokollsutdrag från Folkhälsorådet 2021-10-29
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-08
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen fastställer den av Folkhälsorådet föreslagna budgeten för
år 2021.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fastställer den av Folkhälsorådet föreslagna budgeten för
år 2021.
Beslutet skickas till
Folkhälsorådet
Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden
Justerandes sign
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37 (88)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
2021-12-01

Dnr 2021/00544042

Trollhättans Stads månadsuppföljning av budget och mål
2021 avseende Arbetsmarknads- och socialnämnden,
Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden - Oktober månad
Sammanfattning
Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Arbetsmarknads- och
socialnämnden har inlämnat ekonomisk rapport per 31 oktober 2021.
Sammantaget redovisar dessa tre nämnder en årsprognos för budgetutfall
2021 om +65 mkr, varav Utbildningsnämnden +19 mkr, Omsorgsnämnden
+40 mkr och Arbetsmarknads- och socialnämnden 6 mkr. Totalt för de tre
nämnderna är det ett högre beräknat budgetöverskott jämfört med
augustirapporten med 8 mkr från +57 mkr till + 65 mkr.
Inom Utbildningsnämnden redovisar förskolan en årsprognos med ett
överskott om +11,5 mkr och grundskolan med ett överskott om +7,0 mkr. En
förklaring till överskottet är ett beslutat statsbidrag för bättre arbetsmiljö och
arbetsvillkor för lärare i socioekonomiskt utsatta områden 2021 på 12,9 mkr.
Sammantaget inom Utbildningsnämnden avviker barn och elevantalet med
den målgruppsersättning som Utbildningsnämnden erhållit. Enligt nuvarande
barn- och elevprognoser skulle det innebära att Utbildningsnämnden fått
kompensation för 12,9 mkr för mycket enligt gällande
resursfördelningsmodell.
Enligt beslut av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med
augustirapporten behöver inte Utbildningsnämnden återföra denna
målgruppskompensation för att möjliggöra pågående förändringsarbete inom
grundskolans verksamhet. Enligt beslut i Utbildningsnämnden kommer
målgruppsersättningen i bokslutet tillfalla inskrivna barn och elever inom
förskoleverksamhet och grundskoleverksamhet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Forts KS § 281
Inom Omsorgsnämnden är de större budgetavvikelserna som redovisas i
rapporten följande:
V o O Boende +18,7 mkr, Specialiserat område +4,6 mkr, Socialpsykiatri
+5,7 mkr, Område funktionsnedsatta +7,5 mkr, Område hemtjänst -2,1 mkr
och Förvaltningsledning +3,6 mkr.
Arbetsmarknads- och socialnämnden redovisar följande budgetavvikelser:
Nämnd, +5,8 mkr, Familjestöd -4,4 mkr, Vuxen- och beroendestöd -1,5 mkr
och Arbetsmarknad- och socialt stöd +5,8 mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-16
Protokollsutdrag Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-11-25 (§ 142)
Protokollsutdrag Omsorgsnämnden 2021-11-25 (§ 102)
Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2021-11-23 (§ 108)
Månadsuppföljning oktober 2021 för Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden
och Arbetsmarknads- och socialnämnden
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att lägga månadsuppföljningen för oktober
avseende Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Arbetsmarknads- och
socialnämnden till handlingarna.
Lasse Henriksen (SD) och Mari Bergh (SD) meddelar att de inte deltar i
beslutet.
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Sammanträdesdatum
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Forts KS § 281
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga månadsuppföljningen för oktober
avseende Utbildningsnämnden, Omsorgsnämnden och Arbetsmarknads- och
socialnämnden till handlingarna.
Lasse Henriksen (SD) och Mari Bergh (SD) deltar inte i beslutet.
Beslutet skickas till
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden
Ekonomikontoret

Justerandes sign
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KS § 282

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Dnr 2021/00704047

Tilläggsanslag Omsorgsnämnden - Ändring från riktat
statsbidrag äldreomsorg till generellt statsbidrag
Sammanfattning
Enligt Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) ska statsbidraget år 2021 inom
äldreomsorgen, för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer,
klassificeras som ett generellt statsbidrag enligt gällande normering. Det
beror på att det inte föreligger några villkor i form av krav på prestation från
bidragsmottagaren att genomföra vissa avgränsade åtgärder för att få
tillgodogöra sig bidraget.
Statsbidraget är år 2021 redovisat som intäkt inom Omsorgsnämndens
verksamhet äldreomsorg som riktat statsbidrag.
För att följa gällande normering föreslår ekonomikontoret att det riktade
statsbidraget inom äldreomsorgen för att säkerställa en god vård och omsorg
av äldre personer klassificeras som ett generellt statsbidrag.
Omsorgsnämnden tilldelas för år 2021 ett tilläggsanslag om 21 769 000 kronor
och att det centrala anslaget för generella statsbidrag höjs med motsvarande
summa 21 769 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-08

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
2021-12-01

Forts KS § 282
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att det riktade statsbidraget inom äldreomsorgen,
för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, klassificeras som
ett generellt statsbidrag. Omsorgsnämnden tilldelas för år 2021 ett
tilläggsanslag om 21 769 000 kronor och att det centrala anslaget för
generella statsbidrag höjs med motsvarande summa 21 769 000 kronor.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att det riktade statsbidraget inom äldreomsorgen,
för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, klassificeras som
ett generellt statsbidrag. Omsorgsnämnden tilldelas för år 2021 ett
tilläggsanslag om 21 769 000 kronor och att det centrala anslaget för
generella statsbidrag höjs med motsvarande summa 21 769 000 kronor.
Beslutet skickas till
Omsorgsnämnden
Ekonomikontoret

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-12-01

Kommunstyrelsen

KS § 283

Dnr 2021/00694173

Finansiering utbyte brandposter
Sammanfattning
I gällande driftavtal gentemot Trollhättan Energi AB gällande brandposter i
tätorten har åtta brandposter identifierats som ur funktion och behöver bytas
ut. I händelse av en brand kan dessa brandposter inte användas. Kostnad för
utbyte av en brandpost är ca 80 000 kr exklusive moms (beräknat pris 2022).
Priset är satt utifrån självkostnad som debiteras Trollhättans Stad. Total
kostnad för utbyte av åtta brandposter blir ca 640 000 kr.
Brandposterna avser:
1. Österlånggatan 33
2. Hörngatan 55
3. Kasavägen 3
4. Lantmannavägen 36
5. Industrigatan 4
6. Drottninggatan 43
7. Strandgatan 32
8. Djupebäcksgatan 23

Långa avstånd
Långa avstånd
Ligger vid en skolas alternativa
angreppspunkt
Långa avstånd till punkthusen
Långa avstånd inom industriområdet
Betjänar bl.a. studentboende och
underjordiskt garage i två plan
Betjänar södra delarna av Strandgatan
Primära brandposten för Högskolan Väst

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-08

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
2021-12-01

Forts KS § 283
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att för år 2022 bevilja tilläggsanslag med
640 000 kr för utbyte av åtta brandposter enligt specifikation från Trollhättan
Energi AB. Finansiering sker genom kommunstyrelsens centrala anslag för
oförutsett/särskilda åtgärder oförutsedda utgifter. Medlen tillförs
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att för år 2022 bevilja tilläggsanslag med
640 000 kr för utbyte av åtta brandposter enligt specifikation från Trollhättan
Energi AB. Finansiering sker genom kommunstyrelsens centrala anslag för
oförutsett/särskilda åtgärder oförutsedda utgifter. Medlen tillförs
kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Trollhättan Energi AB
Ekonomikontoret

Justerandes sign
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Kommunstyrelsen

KS § 284

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Dnr 2021/00627045

Driftstöd Fyrstads Flygplats (FFAB) 2022
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 2022 uppgår ägarkommunernas verksamhetsanslag för täckning av
förluster till totalt 4 500 000 kr. Trollhättans Stads anslag uppgår till
2 295 000 kr, Vänersborgs anslag till 945 000 kr, Uddevalla kommun till
945 000 kr och Lysekils kommun till 315 000 kr.
Trollhättan Stad ska besluta att bevilja 4 500 000 kr för täckning av förluster
för 2022 som utbetalande myndighet till Fyrstads Flygplats AB.
Vänersborgs, Uddevallas och Lysekils kommuner har för avsikt att ansluta sig
till Trollhättans Stads bedömning av villkoren.
Vidare kommer Trollhättans Stad att ansöka om driftbidrag hos Trafikverket
för 2022 med 4 200 000 kr för Trollhättans-Vänersborgs flygplats enligt
förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur.
Beloppet överensstämmer med det som avsatts i planen.
Trollhättans Stad kommer också att ansöka om tillfälligt driftbidrag (krisstöd)
om 4 200 000 kr för drift av regional flygplats med anledning av Corona
epidemin.
Trollhättans Stad åberopar Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014
(gruppundantagsförordningen), av den 17 juni 2014 genom vilka kategorier av
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
2021-12-01

Forts KS § 284
stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108
i fördraget, artikel 56 a. Verksamhetsanslaget för täckning av förluster från
ägarkommunerna, driftbidrag samt det tillfälliga driftbidraget (Coronakrisstöd) från Trafikverket är förenligt med statsstödsreglerna
Kommunstyrelsen redogör i bilaga A i beslutsunderlaget för sin bedömning att
de tillämpliga villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-10-08,
rev 2021-11-23
Uppdaterad budget för Fyrstads Flygplats AB (FFAB) år 2022, dat 2021-11-22
Bilaga A. Underlag för kommunens beslut
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 4 500 000 kr till Fyrstads Flygplats AB
för täckning av förluster 2022 under förutsättning att Trollhättans,
Vänersborgs, Lysekils och Uddevallas kommunfullmäktige beslutar om att
bevilja medel i sina budgetar för 2022.
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Fyrstads Flygplats AB utbetalning av
statligt driftbidrag om 4 200 000 kr för täckning av förluster samt 4 200 000 kr
(tillfälligt krisstöd – Corona) under förutsättning att dessa medel betalas ut
från Trafikverket.
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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Forts KS § 284
Kommunstyrelsen beslutar att stödet för 2022 utgörs av 2 295 000 kr som ges
av Trollhättans Stad och 945 000 kr som ges av Vänersborgs kommun och
945 000 kr som ges av Uddevalla kommun samt 315 000 kr som ges av
Lysekils kommun under förutsättning att respektive kommuns
kommunfullmäktige beslutar att bevilja medel i sina respektive budgetar för
2022.
Pengarna från ägarkommunerna betalas ut till FFAB i början av 2022 under
förutsättning att respektive kommuns kommunfullmäktige beslutar att bevilja
dessa.
Driftbidragets och det tillfälliga driftbidraget från Trafikverket betalas ut så
snart Trafikverket har beviljat pengarna.
Kommunstyrelsen anser att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda
på sätt som framgår av bilaga A i beslutsunderlaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 4 500 000 kr till Fyrstads Flygplats AB
för täckning av förluster 2022 under förutsättning att Trollhättans,
Vänersborgs, Lysekils och Uddevallas kommunfullmäktige beslutar om att
bevilja medel i sina budgetar för 2022.
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Fyrstads Flygplats AB utbetalning av
statligt driftbidrag om 4 200 000 kr för täckning av förluster samt 4 200 000 kr
(tillfälligt krisstöd – Corona) under förutsättning att dessa medel betalas ut
från Trafikverket.
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2021-12-01

Forts KS § 284
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 2022 utgörs av 2 295 000 kr som ges
av Trollhättans Stad och 945 000 kr som ges av Vänersborgs kommun och
945 000 kr som ges av Uddevalla kommun samt 315 000 kr som ges av
Lysekils kommun under förutsättning att respektive kommuns
kommunfullmäktige beslutar att bevilja medel i sina respektive budgetar för
2022.
Pengarna från ägarkommunerna betalas ut till FFAB i början av 2022 under
förutsättning att respektive kommuns kommunfullmäktige beslutar att bevilja
dessa.
Driftbidragets och det tillfälliga driftbidraget från Trafikverket betalas ut så
snart Trafikverket har beviljat pengarna.
Kommunstyrelsen anser att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda
på sätt som framgår av bilaga A i beslutsunderlaget.
Beslutet skickas till
Fyrstads Flygplats AB
Lysekils kommun
Uddevalla kommun
Vänersborgs kommun
Ekonomikontoret
Stadsjuristen

Justerandes sign
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KS § 285

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Dnr 2021/00700045

Europamästerskapen i ostronöppning 2022
Sammanfattning
År 2020 genomfördes European Oyster Opening Championship (EC) i
Trollhättan för elfte året i rad.
Arrangemanget har succesivt vuxit. Med stöd från Trollhättans Stad och Visit
Trollhättan-Vänersborg, tillsammans med Näringsliv, har NOVA Mat och
Möten som arrangör haft möjlighet att utveckla arrangemanget till vad det är
idag, en folkfest. Vid senaste arrangemanget i januari 2020 var 2 000
besökare på plats. Toppen av eliten inom östronöppning deltog och 13
europeiska nationer var representerade.
På grund av pandemin blev arrangemanget inställt 2021 och
förutsättningarna till att genomföra EC 2022, som tidigare år varit i januari
månad, har varit högst osäkert då arrangören har sett svårigheter att samla in
tillräckligt ekonomiskt stöd från samarbetspartners. Detta gäller framför allt
från det privata näringslivet där branschkollegor från bl a hotell som stöttat
arrangemanget under åren nu har lidit av effekterna från pandemin, liksom
NOVA. Samtidigt har de nationella tävlingarna i Europa lyst med sin frånvaro,
vilket medför att det inte finns ekonomiska förutsättningar för inbjudan till ett
EC i januari 2022.
Matmässan, Passion för mat kommer i år att arrangeras i Trollhättan istället
för att arrangeras i Göteborg som det gjorts i flera år. Detta öppnade upp en
möjlighet att i samband med denna mässa arrangera EC 2022.
Kultur- och fritidsförvaltningens områdeschef för Kultur har beviljat ett bidrag
på 80 000 kronor.
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Sammanträdesdatum
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Forts KS § 285
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-18
Budgetkalkyl EC i Ostronöppning
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beviljar 145 500 kronor för att finansiera delar av den
teknik och den genomförandedel som krävs för att arrangera EC i
Ostronöppning 4 - 6 mars 2022 i Trollhättan. Finansiering med 145 500 kronor
sker år 2022 ur kommunstyrelsens anslag Oförutsett/särskilda åtgärder
oförutsedda utgifter.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar 145 500 kronor för att finansiera delar av den
teknik och den genomförandedel som krävs för att arrangera EC i
Ostronöppning 4 - 6 mars 2022 i Trollhättan. Finansiering med 145 500 kronor
sker år 2022 ur kommunstyrelsens anslag Oförutsett/särskilda åtgärder
oförutsedda utgifter.
Beslutet skickas till
Näringslivsenheten
Kultur- och fritidsförvaltningen
Ekonomikontoret

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
2021-12-01

Dnr 2021/00721045

Ansökan om medel 2022 för inkluderingsansvarig Skoftebyns IF
Sammanfattning
Skoftebyns IF är en idrottsförening i Trollhättan som har störst antal utövande
ungdomar i staden. De erbjuder både fotboll och futsal. Deras
upptagningsområde sträcker sig främst över Skoftebyn och Sylte, men
föreningen ser även en ökad tillströmning från Lextorp.
Under 2021 har Skoftebyns IF haft en inkluderingsansvarig anställd som
koordinerat projekten kring inkludering. Inkluderingsansvarig har även
samordnat det ideella arbetet på Slusscaféet, främst riktat till vårdnadshavare
med lite erfarenhet av svenskt föreningsliv. Arbetet har skett inom ramen för
Riksidrottsförbundet SISU:s projekt ”Idrottssvaga områden” där Sylte är ett
utav de aktuella områdena. För perioden 2021-09-01--2021-12-31 finansieras
den inkluderingsansvariga av medel från Trollhättans Stad.
Skoftebyns IF ansöker om 450 000 kr från kommunstyrelsens anslag för social
hållbarhet för att fortsatt arbeta med inkludering genom en
inkluderingsansvarig under hela 2022.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Sociala Hållbarhetsutskottet 2021-11-23 (§ 29)
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-10
Ansökan från Skoftebyns IF, dat 2021-10-07
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Forts KS § 286
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt Sociala hållbarhetsutskottets förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Skoftebyns IF medel om 450 000 kr för
inkluderingsansvarig år 2022 under förutsättning att föreningen godtar de
villkor som beskrivs i tjänsteskrivelsens bedömning. Medlen anslås ur
kommunstyrelsens konto för social hållbarhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Utskottet för social hållbarhet föreslår kommunstyrelsen att bevilja
Skoftebyns IF medel om 450 000 kr för inkluderingsansvarig år 2022 under
förutsättning att föreningen godtar de villkor som beskrivs i tjänsteskrivelsens
bedömning. Medlen anslås ur kommunstyrelsens konto för social hållbarhet.
Beslutet skickas till
Skoftebyns IF
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kontoret för Hållbart samhälle
Ekonomikontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 287

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Dnr 2021/00722045

Ansökan om medel 2022 Hållbar samhällsutveckling Kronogården
IFK Trollhättan
Sammanfattning
IFK Trollhättan är en förening med upptagningsområde i Trollhättans södra
stadsdelar, främst Kronogården. 98 % av deltagarna är födda utomlands eller
har utländsk bakgrund. Föreningen ansöker om medel för verksamheten
Hållbar samhällsutveckling Kronogården (HSK) och verkar till viss del under
Ung Fritid, som är en verksamhet med finansiering från Kultur- och
fritidsnämnden som styrs via ett överenskommelseavtal. HSK ordnar
aktiviteter, informerar barn, unga och vårdnadshavare om föreningsliv och
fritidsaktiviteter och samverkan med andra aktörer är viktigt, så som skola,
fritidsgårdar, andra föreningar och ute i bostadsområden. Mycket av arbetet
inom ramen för Ung Fritid och HSK riktar sig även till målgruppen unga mellan
18–25 år. Syfte och mål med insatserna är att inkludera barn och ungdomar
som är underrepresenterade i kultur- och fritidslivet för att öka möjligheten
till en meningsfull och aktiv fritid.
Totalt ansöker IFK Trollhättan om 2 625 000 kr för verksamheten Hållbart
samhälle Kronogården.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Sociala Hållbarhetsutskottet 2021-11-23 (§ 30)
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-10
Ansökan från IFK Trollhättan, dat 2021-10-15

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Forts KS § 287
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt Sociala hållbarhetsutskottets förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja IFK Trollhättan medel om 2 036 000 kr
för projektet Hållbar samhällsutveckling Kronogården år 2022. Medlen anslås
ur kommunstyrelsens konto för social hållbarhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Utskottet för social hållbarhet föreslår kommunstyrelsen att bevilja IFK
Trollhättan medel om 2 036 000 kr för projektet Hållbar samhällsutveckling
Kronogården år 2022. Medlen anslås ur kommunstyrelsens konto för social
hållbarhet.
Beslutet skickas till
IFK Trollhättan
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kontoret för Hållbart samhälle
Ekonomikontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 288

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Dnr 2021/00723045

Ansökan om medel 2022 för Integrationsforum och
Antidiskrimineringsbyrån
Sammanfattning
Integrationsforum mot rasism ansöker om medel för projektet
Antidiskrimineringsbyrån Fyrbodal (ADB). ADB finansieras i huvudsak av
myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Verksamheten
inom ADB utgörs av dels förebyggande arbete så som information och
utbildningar till skyldighetsbärare men även information till rättighetsbärare
och dels arbete som inriktar sig på insatser när diskriminering redan uppstått.
Upptagningsområde är Fyrbodal men huvudverksamheten är placerad i
Trollhättan. Föreningen ansöker om kommunalt stöd för att förstärka befintlig
verksamhet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Sociala Hållbarhetsutskottet 2021-11-23 (§ 31)
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-11
Ansökan från Integrationsforum mot rasism, dat 2021-10-15
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt Sociala hållbarhetsutskottets förslag att:
Utskottet för social hållbarhet föreslår kommunstyrelsen att avslå föreningens
ansökan om 250 000 kr utifrån att ansökan gäller ramökning av befintlig
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
2021-12-01

Forts KS § 288
Kommunstyrelsens beslut
Utskottet för social hållbarhet föreslår kommunstyrelsen att avslå föreningens
ansökan om 250 000 kr utifrån att ansökan gäller ramökning av befintlig
verksamhet.
Jäv
P g a jäv deltar inte Esther O'Hara (MP) i behandlingen av ärendet.
Beslutet skickas till
Integrationsforum mot rasism
Kontoret för Hållbart samhälle

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 289

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Dnr 2020/00467001

Inriktningsbeslut om organisationsutredning för
samverkansområde Halle- och Hunneberg
Sammanfattning
Sedan många år tillbaka samverkar Grästorp, Trollhättan och Vänersborgs
kommuner på bergen Halle- och Hunneberg avseende turism- och
besöksnäring. Arbetet på bergen bedrivs i olika organisationer och projekt
och samarbete hålls ihop av en ägarkonstellation från kommunledningarna.
Med start 2020 har en förstudie genomförts för att se vilka förutsättningar
som finns för att i högre grad utveckla turism- och besöksverksamheten i
enlighet med den avsiktsförklaring som finns mellan kommunerna.
Förstudien har resulterat i ett utredningsdirektiv om att arbeta fram ett
förslag på ny sammanhållen organisation. Direktivet innefattar att utreda
verksamhetsövergång från dagens bolagsform till kommunförvaltning samt
att kommunsamarbetet ska kunna fortsätta genom avtalssamverkan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-22
Gärde & Partners - Utredning associationsform, dat 2020-06-16
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen ger stadsdirektören i uppdrag att i samverkan med
kommunerna Grästorp och Vänersborg arbeta fram ett förslag på en
sammanhållen organisation för den verksamhet som idag bedrivs på Halleoch Hunneberg av kommunerna och där tidigare beslutade Avsiktsförklaring
ska vara ledstjärna för den nya organisationens verksamhetsinriktning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

57 (88)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Forts KS § 289
Förslag till ny organisation ska vara klart för beslut senast juni 2022.
Beslutet förutsätter likalydande beslut i Grästorp och Vänersborgs
kommuner.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger stadsdirektören i uppdrag att i samverkan med
kommunerna Grästorp och Vänersborg arbeta fram ett förslag på en
sammanhållen organisation för den verksamhet som idag bedrivs på Halleoch Hunneberg av kommunerna och där tidigare beslutade Avsiktsförklaring
ska vara ledstjärna för den nya organisationens verksamhetsinriktning.
Förslag till ny organisation ska vara klart för beslut senast juni 2022.
Beslutet förutsätter likalydande beslut i Grästorp och Vänersborgs
kommuner.
Beslutet skickas till
Grästorps kommun
Vänersborgs kommun
Stadsdirektören

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 290

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Dnr 2021/00360214

Detaljplanelista 2021 - December
Sammanfattning
Detaljplanelistan redovisar prioritering av arbetet med framtagande av
detaljplaner och planprogram. Detaljplanelistan tas upp för information och
dialog som en stående punkt på samordningsutskotten.
På kommunstyrelsen i juni och december ska beslut fattas om en uppdaterad
detaljplanelista. Samordningsutskottet bereder dessförinnan ärendet.
Sammanfattningsvis beräknas färre detaljplaner antas under 2021 än tidigare
beräkningar, 9 detaljplaner istället för 15. 14 detaljplaner/planprogram
föreslås få en framflyttad tidplan och 9 detaljplaner har en oförändrad tidplan
från tidigare lista. 2 nya projekt har tillkommit på listan; Gullriset 2 och
Planprogram/Fördjupad översiktsplan södra stadsdelarna.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Samordningsutskottet 2021-11-22 (§ 53)
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-11,
rev 2021-11-22
Förslag till ny detaljplanelista december 2021
Yrkanden
Louise Olsson (C) yrkar att Halltorp tas bort från detaljplanelista pga att det
ligger på jordbruksmark.
Peter Eriksson (M) och Lasse Henriksen (SD) biträder Louise Olssons yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Forts KS § 290
Monica Hanson (S) yrkar enligt Samordningsutskottets förslag att:
Kommunstyrelsen godkänner Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
detaljplanelista.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag mot Louise Olssons m fl
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. Den som röstar Nej, röstar på
Louise Olssons m fl yrkande.
Efter avslutad omröstning redovisas
8 st Ja-röster: Paul Åkerlund (S), Monica Hanson (S), Bengt Karlsson (S),
Patricia Valeria (S), Sven-Åke Möll (S), Margreth Johnsson (S), Lina Fryk
Granat (V) och Esther O'Hara (MP).
7 st Nej-röster: Peter Eriksson (M), Remigiusz Bielinski (M), Jennie Bergius
Eriksson (M), Cecilia Gustafsson (M), Louise Olsson (C), Lasse Henriksen (SD)
och Mari Bergh (SD).
Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
detaljplanelista

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Forts KS § 290
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Louise Olsson (C), Peter Eriksson (M), Remigiusz
Bielinski (M), Jennie Bergius Eriksson (M), Cecilia Gustafsson (M), Lasse
Henriksen (SD) och Mari Bergh (SD) till förmån för sitt yrkande.
Beslutet skickas till
Plankontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 291

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Dnr 2019/00331212

Prioriteringslista över åtgärder, Plats för framtiden
- Översiktsplan 2013
Sammanfattning
Syftet med prioriteringslistan är att skapa en översikt av de projekt och
aktiviteter som identifierats som viktiga för att vägleda och styra användning,
utveckling och bevarande av den fysiska miljön. Listan utgör ett stöd till
prioritering och resursplanering av strategiskt arbete inom Trollhättans Stad,
kopplat till samhällsutvecklingen. Prioriteringslistan utgör inte ett en
fullständig förteckning av de projekt och aktiviteter som det finns ett behov
av och som kommer att genomföras. Det kan exempelvis uppstå mer akuta
behov där projekt inte hinner läggas in i listan innan arbetet påbörjas. I
samband med uppföljning av prioriteringslistan kan nya åtgärder tas med som
får såväl hög som låg prioritet. Syftet är inte att listan ska vara heltäckande
utan att identifierade behov ska förtydligas och kunna följas upp. Status för
pågående projekt samt gällande styrdokument tas inte med i
prioriteringslistan utan redogörs för i statuslistan. Statuslistan är ett internt
stöd för verksamheten som biläggs prioriteringslistan. Statuslistan behandlas
inte politiskt.
Prioriteringslistan har uppdaterats med aktuella prioriteringsordningar och
tidplaner för påbörjat arbete. Ny information och förtydliganden om
projekten har lagts till på vissa punkter. Projekt och aktiviteter som var med i
föregående version av prioriteringslistan, och där arbetet har påbörjats,
flyttas till statuslistan där de fortsättningsvis bevakas. Då inrättande av ett
landsbygdsråd inte kommer att följas upp likt styrdokument så läggs den inte
till i statuslistan, men då arbetet är påbörjat tas punkten bort från
prioriteringslistan. Ett nytt projekt har lagts till i det nya förslaget till
prioriteringslista. Det nya projektet berör utveckling av stadskärnan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Forts KS § 291
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Samordningsutskottet 2021-11-22 (§ 54)
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-10
Prioriteringslista för strategisk planering, dat 2021-11-12
Statuslista strategisk planering, dat 2021-11-12
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt Samordningsutskottets förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Prioriteringslista för strategisk
planering, daterad 2021-11-12.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Prioriteringslista för strategisk
planering, daterad 2021-11-12.
Beslutet skickas till
Kontoret för Tillväxt och utveckling
Plankontoret, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 292

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Dnr 2021/00624701

Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård
Sammanfattning
Samrådsorgandet VästKom och Västra Götalandsregionen har till Trollhättans
Stad översänt Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära vård för
synpunkter.
Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till
Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen
innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring.
Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för
utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård behöver
öka fram till 2030. Vi har olika ansvar, resurser och kunskaper,
utvecklingsstrategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande.
Färdplanen remitterades till Arbetsmarknads- och socialnämnden,
Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden. Ett gemensamt svar har tagits
fram som har behandlats i de tre nämnderna.
Synpunkter ska senast 31 december 2021 lämnas digitalt i webbformulär.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-15
Protokollsutdrag Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-11-25 (§ 145)
Protokollsutdrag Omsorgsnämnden 2021-11-25 (§ 97)
Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2021-11-23 (§ 107)
Gemensam tjänsteskrivelse, med remissvar, från Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen, Omsorgsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen
Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Forts KS § 292
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till remissvar avseende Färdplan –
Länsgemensam strategi för god och nära vård.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till remissvar avseende Färdplan –
Länsgemensam strategi för god och nära vård.
Beslutet skickas till
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 293

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Dnr 2021/00623705

Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser i Västra
Götaland reglerar samverkan och ansvar för de personer som har behov av
hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och Västra
Götalandsregionen (VGR).
På uppdrag av det politiska Samrådsorganet Västkom (SRO) har hälso- och
sjukvårdsavtalet uppdaterats och reviderats inför ny avtalsperiod. Samtidigt
har underavtal och överenskommelser med koppling till hälso- och
sjukvårdsavtalet, där lagstiftningen ställer krav på att samverkan ska regleras i
överenskommelse, också reviderats. Genomgående i denna revidering har
förändringar gjorts i syfte att sätta fokus på personcentrerat förhållningssätt.
Trollhättans Stad har getts möjlighet att lämna synpunkter.
Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser
remitterades till Arbetsmarknads- och socialnämnden och Omsorgsnämnden.
Ett gemensamt svar har tagits fram som har behandlats i de två nämnderna.
Synpunkter ska senast 31 december 2021 lämnas digitalt i webbformulär.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-15
Protokollsutdrag Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-11-25 (§ 146)
Protokollsutdrag Omsorgsnämnden 2021-11-25 (§ 96)
Gemensam tjänsteskrivelse, med remissvar, från Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen och Omsorgsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Forts KS § 293
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till remissvar avseende Hälso- och
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till remissvar avseende Hälso- och
sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser.
Beslutet skickas till
Arbetsmarknads- och socialnämnden
Omsorgsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 294

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Dnr 2021/00622701

Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola
och daglig verksamhet
Sammanfattning
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva
samordnade insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig
verksamhet.
Framarbetat förslag till överenskommelse förtydligar ansvaret för dessa
huvudmän och anger formerna för parternas samverkan. Fyrbodals
kommunalförbund rekommenderar kommunerna att besluta om att anta
föreslagen överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig
verksamhet.
Syftet med överenskommelsen är att den enskildes behov av hjälpmedel ska
bilda utgångspunkt för hjälpmedelshanteringen, att ansvarsfördelningen
tydliggörs samt att påtala vikten av samverkan mellan olika parter.
Föreslag till överenskommelse remitterades till Omsorgsnämnden och
Utbildningsnämnden. Överenskommelsen har beretts i båda nämnderna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-16
Protokollsutdrag Omsorgsnämnden 2021-11-25 (§ 95)
Protokollsutdrag Utbildningsnämnden 2021-11-23 (§ 106)
Gemensam tjänsteskrivelse från Omsorgsförvaltningen och
Utbildningsförvaltningen, dat 2021-10-26
Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig
verksamhet
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Forts KS § 294
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till Regional
överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till Regional
överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet.
Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
Omsorgsnämnden
Utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 295

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Dnr 2021/00620000

Remiss - Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland
Sammanfattning
Den 15 december 2020 beslutade Riksdagen om proposition Totalförsvaret
2021 – 2025 (prop. 2020/21:30) om nya och utökade mål för det civila
försvaret:
-

Värna om civilbefolkningen.
Säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.
Upprätthålla en nödvändig försörjning.
Bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i
vår omvärld.
Upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar
och bidra till att stärka försvarsviljan.
Bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera
svåra påfrestningar på samhället i fred.
Med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella
fredsfrämjande och humanitära insatser.

Plan för civilt försvar för Västra Götaland har tagits fram i samarbete mellan
Länsstyrelsen i Västra Götaland, vissa kommuner i länet,
Räddningstjänstförbunden, Migrationsverket, Polismyndigheten Polisregion
Väst, SÄPO Region Väst, Trafikverket Region Väst, Tullverket, Västra
Götalandsregionen och Västra Militärregionen.
Planen för civilt försvar syftar till att kunna ställa om verksamheter i länet från
fredstida krishantering och beredskap till den verksamhet som ska bedrivas
under höjd beredskap. Planen ska inrikta, vägleda och stödja kommunerna i
deras planläggning.
Planen för civilt försvar består av ett huvuddokument samt flera olika bilagor
som kommer att ges ut i olika tidstempon beroende på nationell planläggning
och riktlinjer.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

70 (88)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-12-01

Forts KS § 295
Huvuddokumentet samt de olika bilagorna är relativt generellt formulerade
eftersom de olika aktörerna inom Västra Götalands län har vitt skilda uppdrag
och förutsättningar. Däremot så ger dokumenten en god vägledning i det
arbete som måste genomföras för att kunna planera och förbereda sig för
höjd beredskap.
Planen remitterades till Skydd och Säkerhet, Kommunstyrelsens förvaltning.
NÄRF – Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund lämnar ett eget svar.
I förslag till yttrande anges att Plan för civilt försvar Västra Götaland är
genomtänkt och kommer bli ett bra stöd i det fortsatta arbetet på kommunal
nivå och att Trollhättans Stad inte har några synpunkter på innehållet i
planen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-17
Förslag till yttrande över Plan för civilt försvar Västra Götaland, dat 2021-11-17
Plan för civilt försvar Västra Götaland
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande,
dat 2021-11-18 över Plan för civilt försvar Västra Götaland.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande,
dat 2021-11-18 över Plan för civilt försvar Västra Götaland.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Västra Götaland
NÄRF
Skydd och säkerhet
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Dnr 2021/00656242

Begäran om yttrande ansökan om nätkoncession befintlig
kraftledning från Lextorp till Högstorp i Trollhättans Stad
och Lilla Edets kommuner
Sammanfattning
Energimarknadsinspektionen (Ei) har till berörda kommuner skickat en
begäran om yttrande över Vattenfall Eldistribution AB:s ansökan om tillstånd
att fortsätta använda befintlig kraftledning (koncession för linje). Ansökan
avser en luftledning från Lextorp i Trollhättans kommun till Högstorp i Lilla
Edets kommun.
Kontoret Tillväxt och utveckling har i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen upprättat ett förslag till
yttrande daterat 2021-11-04. Sammantaget har Trollhättans Stad inget att
erinra mot ansökan om fortsatt nätkoncession. Trollhättans Stad ser dock att
ledningsdragningen som passerar över området utpekat för tätortsutbyggnad
i anslutning till Velanda tätort inte är förenlig med översiktsplanen. Staden ser
att markförläggning av ledning bör ske för berörd del av sträckan som medför
en avvikande markanvändning gentemot kommunens intentioner.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-04
Yttrande över ansökan om nätkoncession för kraftledning från Lextorp till
Högstorp, dat 2021-11-04
Begäran från Ei om yttrande över ansökan om nätkoncession, 2021-10-13
Ansökan om nätkoncession, 2018-04-23
Komplettering av ansökan, 2018-08-23
Komplettering av ansökan, 2021-09-29
Justerandes sign
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Koncessionskarta 1 och 2, 2018-04-25
Teknisk beskrivning, 2018-04-25
Miljökonsekvensbeskrivning, 2018-04-23
Bilaga 1. Samrådsredogörelse, 2018-03-01
Bilaga 2. Beslut om ej BMP, Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2018-04-11
Bilaga 3. Samrådsunderlag, januari, 2018
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande dat
2021-11-04, över ansökan om nätkoncession för befintlig kraftledning från
Lextorp till Högstorp.
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
2021-11-04, över ansökan om nätkoncession för befintlig kraftledning från
Lextorp till Högstorp.
Beslutet skickas till
Energimarknadsinspektionen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen
Frida Fredriksson, Kontoret för Tillväxt och utveckling
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2021/00602600

Remiss av SOU 2021:70 Läromedelsutredningen - böckernas
betydelse och elevernas tillgång till kunskap
Sammanfattning
Trollhättans Stad har getts möjlighet att yttra sig över Läromedelsutredningen
- böckernas betydelse och elevernas tillgång till kunskap (SOU 2021:70).
Läromedelsutredningen remitterades till Utbildningsförvaltningen och
Kunskapsförbundet Väst.
Underlag till yttrande har tagits fram av Utbildningsförvaltningen och
omfattar inte de förslag som berör gymnasiet eller vuxenutbildningen
eftersom frivilliga skolformers huvudman Kunskapsförbundet Väst avstår från
att yttra sig.
I förslag till yttrande framför Trollhättans Stad sammanfattningsvis att man är
positiv till utredningens intention och syfte med förslagen. Staden delar
uppfattningen om att kvalitén på, tillgången och valet av läromedel har
betydelse för utbildningens likvärdighet och elevernas möjlighet att utvecklas.
Förslagen hänger samman och stärker varandra på ett tydligt sätt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-12
Förslag till yttrande Läromedelsutredningen - böckernas betydelse och
elevernas tillgång till kunskap (SOU 2021:70), dat 2021-11-12
Remissmissiv SOU 2021:70
Remiss av SOU 2021:70 Läromedelsutredningen - böckernas betydelse och
elevernas tillgång till kunskap
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Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande,
dat 2021-11-12.
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 2021-11-12.
Beslutet skickas till
Utbildningsdepartementet
Utbildningsnämnden
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Dnr 2021/00691020

Remiss av Promemoria Stärkt trygghet vid långvarigt nedsatt
arbetsförmåga
Sammanfattning
Trollhättans Stad har tillsammans med andra kommuner, myndigheter,
intresseorganisationer m.fl. bjudits in att besvara remiss av Promemoria
Stärkt trygghet vid långvarig nedsatt arbetsförmåga och att inkomma med
synpunkter till Socialdepartementet.
Socialdepartementet har remitterat betänkandet En sjukförsäkring med
prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69). I betänkandet
föreslogs bl.a. att det skulle införas särskilda regler om sjukersättning och
aktivitetsersättning. I promemorian föreslås att dessa två förslag genomförs
vid en tidigare tidpunkt än den som föreslagits i betänkandet.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Personalutskottet 2021-11-16 (§ 40)
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-09
Yttrande remiss Promemoria Stärkt trygghet vid långvarig nedsatt
arbetsförmåga, dat 2021-11-09
Promemoria Stärkt trygghet vid långvarig nedsatt arbetsförmåga
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt Personalutskottets förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom yttrandet i remissvaret,
daterat 2021-11-09.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att ställa sig bakom yttrandet i
remissvaret, daterat 2021-11-09.
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
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Dnr 2021/00613000

Remiss av SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention,
rehabilitering och trygghet
Sammanfattning
Regeringen har tillsatt en utredning för att se över sjukersättningen,
aktivitetsersättningen och socialförsäkringsbalkens förmåner vid
rehabilitering. Trollhättans Stad är en av remissinstanserna som fått
utredningens betänkande för att svara på.
Betänkande remitterades till Arbetsmarknads- och socialnämnden.
Förslag till yttrande behandlades i Arbetsmarknads- och socialnämnden
2021-11-25. Nämnden ställde sig bakom förvaltningens kommentarer.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-15
Protokollsutdrag Arbetsmarknads- och socialnämnden 2021-11-25 (§ 144)
Tjänsteskrivelse från Arbetsmarknads- och socialförvaltningen,
dat 2021-11-04
Yttrande SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och
trygghet
SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet
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Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till remissyttrande avseende
SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslag till remissyttrande avseende
SOU 2021:69 En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet.
Beslutet skickas till
Regeringskansliet
Arbetsmarknads- och socialnämnden
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Sammanträdesdatum
2021-12-01

Dnr 2021/00634000

Remiss av rapporten Bromma flygplats - underlag för avveckling
av drift och verksamhet (Ds 2021:25)
Sammanfattning
Statsrådet Tomas Eneroth beslutade den 27 april 2021 att tillkalla
bokstavsutredare med uppdrag att ta fram underlag inför en avveckling av
driften och verksamheterna vid Bromma flygplats. Underlaget presenteras i
rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av drift och verksamhet
(Ds 2021:25), vilken sändes ut på remiss den 20 september 2021. I remissen
ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen och bedömningarna i
rapporten.
Efter att ha studerat underlaget kan Trollhättans Stad konstatera att flyget
även fortsättningsvis kommer ha betydelse för tillgängligheten till och från
Stockholm.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-09
Yttrande, dat 2021-11-09
Rapporten Brommas flygplats – underlag för avveckling av drift och
verksamhet (Ds 2021:25), dat 2021-08-31
Missiv-Remiss av rapporten Bromma flygplats – underlag för avveckling av
drift och verksamhet (Ds 2021:25), dat 2021-09-20
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Yrkanden
Kommunstyrelsen yrkar enhälligt att andra punkten i yttrandet ändras till:
Stockholm Arlanda Airport (”Arlanda flygplats”) fyller idag en funktion för
utrikesresor och transfer. Vid en eventuell avveckling av Bromma Stockholm
Airport (”Bromma flygplats”) ska Swedavia AB säkerställa att hela Arlanda
flygplats anpassas för inrikesflyg för att även fungera för resor över dagen till
Stockholm. Inrikesflyget och ”över-dagen-resor” behöver få samma
förutsättningar på Arlanda flygplats som idag finns på Bromma flygplats. Vid
beslut om en avveckling av Bromma flygplats, ska förutsättningar vid Arlanda
flygplats uppnå en god tillgänglighet och tidseffektiva resor för resenärer med
inrikesflyg. Markresor mellan flygplats och centrala Stockholm behöver
fungera smidigt för en tidseffektiv ”hela resan upplevelse”.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på förslag till yttrande med
kommunstyrelsens ändringsyrkande. Ordföranden finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att med ovanstående ändringar, ställa sig bakom
förslag till yttrande över Remiss av rapporten Bromma flygplats – underlag för
avveckling av drift och verksamhet.
Beslutet skickas till
Regeringskansliet
Frida Fredriksson, Kontoret för Tillväxt och utveckling
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Dnr 2021/00600000

Remiss av Swedavia AB:s sammanfattning av begärd
konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma
Stockholm Airport
Sammanfattning
På ägarens begäran har Swedavia AB tagit fram en konsekvensanalys av en
förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport (”Bromma flygplats”), utifrån
bolagets uppdrag och affärsmässiga perspektiv. De viktigaste slutsatserna av
konsekvensanalysen har sammanfattats i rapporten ”Sammanfattning av
begärd konsekvensanalys avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm
Airport”. Rapporten överlämnades till Näringsdepartementet den 14
september 2020, som den 30 september 2021 remitterade underlaget till
bland annat kommuner, länsstyrelser och andra aktörer. I remissen ligger att
regeringen vill ha synpunkter på sammanfattningen av konsekvensanalysen.
Efter att ha studerat underlaget kan Trollhättans Stad konstatera att flyget
även fortsättningsvis kommer ha betydelse för tillgängligheten till och från
Stockholm. Trollhättans Stad anser att goda förutsättningar för inrikes
flygresor och samhällsviktig luftfart behöver tillskapas på Arlanda flygplats vid
eventuellt beslut om avveckling av Bromma flygplats och en konsolidering av
flygtrafiken till Arlanda flygplats. Det konstateras att Bromma flygplats har
goda förutsättningar för elflyg.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-09
Yttrande, dat 2021-11-09
Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys avseende förtida
avveckling av Bromma Stockholm Airport, dat 2020-09-14
Remissmissiv-Swedavia AB:s sammanfattning av begärd konsekvensanalys
avseende förtida avveckling av Bromma Stockholm Airport, dat 2021-09-20
Justerandes sign
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Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande,
dat 2021-11-09, över Swedavia AB:s sammanfattning av Bromma Stockholm
Airport.
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 2021-11-09, över Swedavia AB:s sammanfattning av Bromma Stockholm
Airport.
Beslutet skickas till
Regeringskansliet
Frida Fredriksson, Kontoret för Tillväxt och utveckling
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Sammanträdesdatum
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Dnr 2021/00690340

Remiss avseende vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram
för regeringens prövning
Sammanfattning
Genom ramdirektivet för vatten (direktiv 2000/60/EG) arbetar alla länder i
Europa sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik. Målet är att nå god
ekologisk och kemisk vattenstatus. För att uppnå detta ska alla vatten
övervakas, bedömas och kartläggas som underlag för miljökvalitetsnormer
och åtgärdsplaner. Arbetet bedrivs i sexårscykler.
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt och Länsstyrelsen i Västra
Götalands län har upprättat förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer
och åtgärdsprogram för perioden 2021 - 2027 för Västerhavets vattendistrikt.
Under våren 2021 var förslaget ute på samråd.
Havs- och vattenmyndigheten samt ett antal av Sveriges kommuner,
däribland Trollhättans Stad, begärde regeringens prövning av förslaget till
åtgärdsprogram i Västerhavets vattendistrikt 2021 – 2027.
Vattenmyndigheten har efter samrådets slut beaktat inkomna
samrådssynpunkter och reviderat förslaget till åtgärdsprogram med avseende
på inkomna samrådssynpunkter.
Berörda kommuner anmodas att yttra sig över de justeringar som
Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt har gjort av förslag till
åtgärdsprogram för 2021 – 2027.
I yttrandet bör anges om kommunen står fast vid sin begäran om regeringens
prövning eller om de gjorda justeringarna av åtgärdsprogrammet föranleder
ett ändrat ställningstagande. Om kommunen fortfarande anser att förslaget
till åtgärdsprogram, även efter gjorda justeringar, strider mot annan
lagstiftning eller allvarligt avviker från bestämmelserna i
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vattenförvaltningsförordningen (2004:660) eller i direktiv 2000/60/EG,
anmodas kommunen att närmare precisera de grunder som utgör skäl för
regeringens prövning.
Efter anstånd ska yttrande vara Miljödepartementet tillhanda redan
2021-12-01.
Vattenmyndigheternas förslag remitterades till Samhällsbyggnadsnämnden.
Med anledning av den korta svarstiden samt att åtgärdsprogrammet är ett
beslut som omfattar stora och kostsamma åtgärder kommande
förvaltningsperiod, togs remissärendet upp i V8-gruppen som är ett forum för
samverkan mellan åtta kommuner där Vänersborg och Trollhättan ingår.
Vänersborgs kommun åtog sig att färdigställa ett förslag på remissvar för
berörda kommuner att använda. Det är detta underlag som utgör Trollhättans
Stads yttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2021-11-25
Förslag till yttrande, dat 2021-11-26 över Remiss avseende
vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för regeringens prövning
Remiss avseende vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för
regeringens prövning, M2021/00984
Reviderad version av åtgärdsprogrammet
Presentation: Sammanfattande information om inkomna samrådssynpunkter
och ändringarna som de föranleder
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Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslag till yttrande,
dat 2021-11-26 över remiss avseende vattenmyndigheternas förslag till
åtgärdsprogram för regeringens prövning.
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 2021-11-26 över remiss avseende vattenmyndigheternas förslag till
åtgärdsprogram för regeringens prövning.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Beslutet skickas till
Miljödepartementet
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Dnr 2021/00430101

God Jul och Gott Nytt År
Sammanträdet avslutas med att ordförande Paul Åkerlund önskar en God Jul
och ett Gott Nytt År. 2:e vice ordförande Peter Eriksson önskar ordföranden
detsamma.
Stadsdirektör Said Niklund önskar å förvaltningens vägnar kommunstyrelsen
en God Jul och ett Gott Nytt År.
_____
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