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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 262

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Dnr 2019/00259 000

Ändring av dagens föredragningslista
Sammanfattning
Ordföranden meddelar att ärende 18 på föredragningslistan, "Köksutredning Redovisning av förstudie avseende Trollhättans framtida måltidsproduktion" utgår
och kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 2019-10-23.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ärende "Köksutredning - Redovisning av förstudie
avseende Trollhättans framtida måltidsproduktion" utgår. Ärendet behandlas
2019-10-23.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 263

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Dnr 2019/00009 000

Informationer 2019
Sammanfattning
Ny förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen
Karin Persson, förvaltningschef och tillika skolchef, presenterar sig. Karin räknar upp
vad Utbildningsförvaltningen nu står i, såsom:
-

Målen och uppdragen inom förskola och skola.
Den ekonomiska situationen med dess underskott.
Skolsegregationen.

Arena Älvhögsborg
VD för kommanditbolaget Älvhögsborg, Håkan Engström informerar om
verksamheten från dess start 1961 och fram till idag.
Idag omsätter kommanditbolaget 55 Mkr och har 34 anställda. Resultatnivåerna de
tre senaste åren har legat på ca 3 Mkr.
Avslutningsvis informeras om framtida planer, bland annat:
- Eventuellt ett hotellprojekt.
- Om-/tillbyggnation avseende bad/simhall.
- Folkhälsoarbete
- Tält över 50 meters bassängen.
Kommunstyrelsens beslut
Antecknar informationen till protokollet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 264

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Dnr 2019/00437 701

Fyrbodals kommunalförbund - Information
Sammanfattning
Ordföranden informerar från förbundsdirektionens sammanträde 2019-09-19. Bland
annat behandlades följande:
-

Delårsbokslut
Prioriteringslista avseende mindre vägnät (Trollhättan berördes inte).
Kommunakademin Väst (KAV)
Länsstyrelsen - Kommuntal nyanlända 2020
Dialog med riksdagsledamöter om delregionala strategiska frågor.
Rapport från Beredningen hållbar utveckling (BHU)

Kommunstyrelsens beslut
Antecknar informationen till protokollet.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 265

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Dnr 2019/00010 002

Delegeringsbeslut 2019
Sammanfattning
Anmäles av kommunstyrelsens ordförande beslut som fattats med stöd av
kommunstyrelsens delegeringsordning.
Beslutsunderlag
Delegeringsbeslut för tiden 2019-08-27--2019-09-23
Kommunstyrelsens beslut
Anmäls och läggs till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 266

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Dnr 2019/00011 000

Meddelanden 2019
Sammanfattning
Stadskansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit
för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag
Meddelanden för tiden 2019-08-27--2019-09-23
Kommunstyrelsens beslut
Meddelas och läggs till handlingarna.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 267

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Dnr 2019/00012 040

Finansrapporter 2019 - Augusti
Sammanfattning
Ekonomikontoret har tagit fram en finansrapport per den 31 augusti 2019.
Beslutsunderlag
Finansrapport augusti 2019
Kommunstyrelsens beslut
Rapporten godkänns.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 268

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Dnr 2019/00013 101

Ärenden till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens beslut
Ärendena med paragrafer 269 -275 behandlas i kommunfullmäktige.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 269

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Dnr 2019/00464 002

Kommunstyrelsens reglemente - revidering
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att föreslå en förändrad politisk
hantering av detaljplaner. I dagsläget fattar kommunstyrelsen alla politiska beslut
(såsom beslut vid planbesked, start-PM, samråd, granskning och antagande) för
detaljplaner som hanteras med utökat förfarande.
Förslaget innebär att kommunstyrelsen fattar beslut om alla planbesked och därefter
antagande av de detaljplaner som kommunstyrelsen anser är av strategisk betydelse
och/eller ska hanteras med utökat förfarande. Kommunfullmäktige antar
detaljplaner av stor principiell betydelse och/eller stora ekonomiska åtaganden samt
detaljplaner som strider mot översiktsplanen. Samhällsbyggnadsnämnden hanterar
övriga politiska beslut i detaljplanehanteringen.
För att en detaljplan ska anses vara av strategisk betydelse bör den innebära en
större förändring gentemot nuläget samt att detaljplanen antingen:
-

Innebär stora kommunala investeringar.
Är av principiell betydelse avseende t.ex. höjder på byggnader.
Har en betydande påverkan på hela staden eller kommunen.

Föreslagna ändringar utifrån de nya Bestämmelser om styrning av verksamhet och
ekonomi har också förts in i reglementet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, dat 2019-08-28
PM - Förslag till förändringar angående den politiska hanteringen av detaljplaner,
dat 2019-08-20
Förslag på revidering av kommunstyrelsens reglemente
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för
kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Forts KS § 269
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 270

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Dnr 2019/00312 003

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente - Revidering
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att föreslå en förändrad politisk
hantering av detaljplaner. I dagsläget fattar kommunstyrelsen alla politiska beslut
(såsom beslut vid planbesked, start-PM, samråd, granskning och antagande) för
detaljplaner som hanteras med utökat förfarande.
Förslaget innebär att kommunstyrelsen fattar beslut om alla planbesked och därefter
antagande av de detaljplaner som kommunstyrelsen anser är av strategisk betydelse
och/eller ska hanteras med utökat förfarande. Kommunfullmäktige antar
detaljplaner av stor principiell betydelse och/eller stora ekonomiska åtaganden samt
detaljplaner som strider mot översiktsplanen. Samhällsbyggnadsnämnden hanterar
övriga politiska beslut i detaljplanehanteringen.
För att en detaljplan ska anses vara av strategisk betydelse bör den innebära en
större förändring gentemot nuläget samt att detaljplanen antingen:
-

Innebär stora kommunala investeringar.
Är av principiell betydelse avseende t.ex. höjder på byggnader.
Har en betydande påverkan på hela staden eller kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2019-09-13
Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsnämnden 2019-08-29 (§ 214)
Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen, dat 2019-08-20
Förslag på revidering av Samhällsbyggnadsnämndens reglemente
PM Förslag till förändringar angående den politiska hanteringen av detaljplaner,
dat 2019-08-20
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat reglemente för
Samhällsbyggnadsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Forts KS § 270
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat reglemente för
Samhällsbyggnadsnämnden.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 271

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Dnr 2018/00485 063

Risk- och sårbarhetsanalys 2019 - 2022
Sammanfattning
Enheten Skydd och säkerhet har på uppdrag av kommunstyrelsen sammanställt
Trollhättans Stads övergripande risk- och sårbarhetsanalys.
En kommun ska, enligt 2 kap. 1 § i Lag (2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, det
första året i varje ny mandatperiod analysera vilka extraordinära händelser i fredstid
som kan inträffa i kommunen och vilken påverkan dessa händelser i så fall kan få i
verksamheterna. Resultatet ska värderas och sammanställas i en risk- och
sårbarhetsanalys, i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
författningssamling (MSBFS 2015:5).
Analysen ska redovisas för Länsstyrelsen efter att den blivit fastställd av
kommunfullmäktige.
Trollhättans Stads risk- och sårbarhetsanalys har arbetats fram tillsammans med
stadens förvaltningar, helägda kommunala bolag, kommunalförbund och andra
aktörer som bedömts bedriva samhällsviktig verksamhet inom kommunens
geografiska område.
Analysen ska vara ett stöd för mandatperiodens krisberedskapsarbete och fungera
som underlag för framtagandet av ”Styrdokument för krisberedskap” samt
”Trollhättans Stads övning och utbildningsplan”, två obligatoriska dokument som
kopplar till en kommuns krisberedskapsarbete.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2019-09-13
Risk- och sårbarhetsanalys 2019 – 2022
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Risk- och
sårbarhetsanalys 2019 - 2022.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Forts KS § 271
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att anta Risk- och sårbarhetsanalys 2019 - 2022.
_____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 272

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Dnr 2019/00199 042

Trollhättans Stads budgetrapporter 2019 - Augusti
Sammanfattning
Ekonomikontoret har tagit fram en delårsrapport per augusti.
Per augusti är resultatet -21 mkr och nettoinvesteringarna uppgår till 71 mkr.
Årets resultat beräknas till -14 mkr, vilket är 33 mkr sämre än budget. I resultatet
ingår försäljning av exploateringsfastighet på Överby, vilket inte var inräknad i
aprilprognosen. Om exploateringsresultatet exkluderas uppgår resultatet till
-32 mkr. Resultatet motsvara -0,4 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Prognostiserat resultat innebär att staden inte heller i år uppnår det lagstadgade
balanskravet.
Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget på -76 mkr, motsvarande en
avvikelse på 2 %. Underskottet för nämnderna totalt har endast förbättrats
marginellt från bokslutet. Utbildningsnämndens och Omsorgsnämndens underskott
har ökat från aprilrapporten. Arbetsmarknads- och socialnämndens underskott ligger
kvar på samma nivå som i april.
Övriga budgetavvikelser är överskott på skatteintäkter och utjämningsbidrag
+ 19 mkr, finansnetto + 12 mkr, realisationsvinster + 9 mkr, särskilda åtgärder
+ 12 mkr och underskott för gemensamma poster -5 mkr, avskrivningar -1 mkr och
exploateringsresultat -3 mkr.
Verksamhetens nettokostnader ökar med 3,0 %, medan skatteintäkter och
utjämningsbidrag ökar med 3,2 %.
Årets nettoinvesteringar beräknas till 160 mkr, vilket är 23 mkr lägre än fastställd
investeringsram.
Av de finansiella målen uppnås tre av fem för 2019. Det negativa resultatet beror huvudsakligen på obalanser för nämnderna. Det är inte långsiktigt hållbart för att
finansiera den ökade investeringsnivån och klara god ekonomisk hushållning.
Sammanlagt har nämnderna 47 prioriterade mål från kommunfullmäktige. Totalt
bedömer nämnderna att 28 (60 %) av målen nås helt, 17 (36 %) nås delvis och 2 (4 %)
nås inte alls.
Utbildningsnämnden begär tilläggsanslag på 11,1 mkr avseende
målgruppsjusteringar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Forts KS § 272
Arbetsmarknads- och socialnämnden begär tilläggsanslag med 0,6 mkr gällande ensamkommande barn. Staden har erhållit ett generellt statsbidrag för
ensamkommande unga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2019-09-20
Delårsrapport augusti
Yrkanden
Monica Hanson (S) yrkar bifall till första, andra, fjärde och femte attsatsen i liggande
förslag och inlämnar ett ändringsyrkande från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet
och Miljöpartiet avseende att tredje attsatsen:
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna kommunstyrelsens
och nämndernas rapporter och understryker att ramar och anslag enligt
fastställd budget gäller och verksamheten ska anpassas till dessa.
2. Kommunstyrelsen uppmanar nämnder med underskott att fortsätta vita
åtgärder för att få en budget i balans.
3. Kommunstyrelsen beslutar meddela Kommunfullmäktige om att inte samtliga
nämnder förväntas uppnå budgetbalans 2019 samt att inte alla mål uppfylls i sin
helhet.
4. Kommunstyrelsen beviljar utbildningsnämnden tilläggsanslag för
målgruppsökning med 3,5 mkr. Finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsett/särskilda åtgärder – målgruppsökning.
5. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bevilja arbetsmarknads- och
socialnämnden tilläggsanslag med 0,6 mkr för ensamkommande barn.
Finansiering sker genom höjd ram för skatteintäkter – generella bidrag.
Cecilia Gustafsson (M) inlämnar följande yrkande från Moderaterna och
Centerpartiet:
Trots en mängd olika besparingsåtgärder inom Arbetsmarknads- och socialnämnden,
Omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden kan inte dessa nämnder räkna med en
budget i balans vid årets slut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Forts KS § 272
Med anledning av detta yrkar Moderaterna och Centerpartiet att ärendet överlämnas
till Kommunfullmäktige för prövning av ärendet enligt följande alternativ:
- Ge berörda nämnder en utökad budgetram för att täcka underskotten.
Eller,
- ge berörda nämnder tillåtelse att ha underskott.
Eller,
- revidera Kommunfullmäktiges mål till berörda nämnder om underskottet inte
godkänns och nämnderna heller inte beviljas en utökad budgetram.
Lasse Henriksen (SD) ställer sig bakom Moderaternas och Centerpartiets yrkande.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på första, andra, fjärde och femte beslutssatsen och
finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.
Ordföranden ställer sedan proposition på Monica Hansons m fl ändringsyrkande mot
Cecilia Gustafssons m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller
Monica Hansons m fl yrkade.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens och nämndernas rapporter och
understryker att ramar och anslag enligt fastställd budget gäller och verksamheten
ska anpassas till dessa.
Kommunfullmäktige beviljar Arbetsmarknads- och socialnämnden tilläggsanslag med
0,6 mkr för ensamkommande barn. Finansiering sker genom höjd ram för
skatteintäkter – generella bidrag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen uppmanar nämnder med underskott att fortsätta vita åtgärder för
att få en budget i balans.
Kommunstyrelsen beslutar att meddela kommunfullmäktige om att inte samtliga
nämnder förväntas uppnå budgetbalans 2019 samt att inte alla mål uppfylls i sin
helhet.
Kommunstyrelsen beviljar Utbildningsnämnden tilläggsanslag för målgruppsökning
med 3,5 mkr. Finansiering sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett/särskilda
åtgärder – målgruppsökning.
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Reservation
Mot beslutet reserverar sig Jennie Bergius Eriksson (M), Cecilia Gustafsson (M),
Annicka Johansson (M), Marie-Louise Coon (M), Sofia Lindholm (C), Lasse Henriksen
(SD) och Mari Bergh (SD) till förmån för Cecilia Gustafssons m fl yrkande.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomikontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 273

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Dnr 2019/00502 250

Beställning av marksanering och stabiliseringsåtgärder Vårvik
Sammanfattning
Stadsdelen Vårvik planeras byggas ut enligt Fördjupad översiktsplan, antagen hösten
2017. För närvarande pågår detaljplaneläggning av området med målsättning att
detaljplaner för delområdena Stridsberg och Knorretorpet antas under våren 2020.
Planering, projektering och kalkylering av marksanering och stabilitetsåtgärder har
genomförts under 2019. Detta har skett i samverkan mellan Trollhättans Stad och
entreprenören NCC Sverige AB inom ramen för gällande partneringkontrakt. Arbetet
har bedrivits i en sk Projektstudio där samtliga partneringdeltagare varit
representerade liksom flera specialister som knutits till arbetet.
Marksaneringen görs med den noggrannhet som krävs för att uppfylla
Naturvårdsverkets krav för känslig markanvändning, så att området kan användas till
bostäder.
Projekteringen har resulterat i ett förslag till beställning av arbetet. Beställningen
innebär att NCC Sverige AB åtar sig att som totalentreprenör utföra marksanering
och stabilisering inom stadsdelen Vårvik för en kontraktssumma om
149 260 000 kronor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2019-09-12
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna beställning av
NCC Sverige AB avseende marksanering och stabilisering av älvkanten inom Vårvik
för en kontraktssumma om 149 260 000 kronor.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna beställning av NCC Sverige AB avseende
marksanering och stabilisering av älvkanten inom Vårvik för en kontraktssumma om
149 260 000 kronor.
Justerandes sign
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Dnr 2019/00287 009

Redovisning 2019 av ej behandlade motioner
Sammanfattning
En redovisning har tagits fram av motioner som inkommit, men ännu ej behandlats.
Beslutsunderlag
Redovisning ej behandlade motioner, dat 2019-09-20
Kommunstyrelsens beslut
Redovisning av inkomna ej behandlade motioner överlämnas till kommunfullmäktige.
_____
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Dnr 2019/00494 006

Sammanträdesplan 2020 för kommunfullmäktige
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska lägga fast en plan för sammanträdestider under 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2019-09-13
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige sammanträda måndag kl 17.30 den
3 februari, 2 mars, 30 mars, 27 april, 25 maj, 22 juni, 14 september, 12 oktober,
2 november (kl 13.00), 23 november och 14 december.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige sammanträder måndag kl 17.30 den 3 februari, 2 mars,
30 mars, 27 april, 25 maj, 22 juni, 14 september, 12 oktober, 2 november (kl 13.00),
23 november och 14 december.
_____
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Dnr 2019/00495 006

Kommunstyrelsens sammanträdesplan, bokslut, uppföljning och
budget 2020
Sammanfattning
Föreligger förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelsens sammanträden samt
tidplan för bokslut, uppföljning och budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2019-09-13
Översiktlig tidplan bokslut 2019
Tidplan för rapportering av uppföljning 2020
Översiktlig tidplan revidering MRP och Budget 2021
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen sammanträder 2020 onsdag kl 08.30 den 22 januari, 19 februari,
18 mars, 15 april, 13 maj, 10 juni, 2 september, 30 september, 21 oktober,
11 november och 2 december.
Kommunstyrelsen godkänner tidsplanerna för bokslut 2019, uppföljning 2020 och
budget 2021.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen sammanträder 2020 onsdag kl 08.30 den 22 januari,
19 februari, 18 mars, 15 april, 13 maj, 10 juni, 2 september, 30 september,
21 oktober, 11 november och 2 december.
Kommunstyrelsen godkänner tidsplanerna för bokslut 2019, uppföljning 2020 och
budget 2021.
Beslutet skickas till
Webbredaktör, Kommunikationsavdelningen
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Dnr 2019/00344 001

Healthy Cities representation i nätverk
Sammanfattning
Världshälsoorganisationen WHO startade 1986 ett nätverk för folkhälsoarbete i
städer för att visa hur WHO:s övergripande mål kan tillämpas i praktiskt
folkhälsoarbete. Nätverket fick namnet Healthy Cities. Det Europeiska Healthy Citiesnätverket bildades 1988. Det har nu över 100 städer och regioner som enskilda
medlemmar samt ett 30-tal nationella nätverk. Tillsammans täcker de enskilda
städerna och de nationella nätverken cirka 1400 kommuner.
Healthy Cities nätverkets starka inspel handlar om de sociala och ekonomiska
aspekterna av hållbar utveckling men inbegriper även aspekter utifrån ett ekologiskt
perspektiv. Nätverkets övergripande fokus är att arbeta strategiskt för jämlik hälsa
och jämlika förutsättningar för hållbar utveckling. Nätverket verkar för att lyfta jämlik
hälsa till den politiska dagordningen lokalt, regionalt, nationellt och globalt.
Arbetet i Healthy Cities sker i faser om 5–6 år. Varje fas innehåller ett antal
utvecklingsområden som nätverket gemensamt tar sig an utifrån de enskilda
ländernas och städernas förutsättningar. Just nu befinner sig nätverket i Fas VII där
utgångspunkten är Agenda 2030:s 17 mål för hållbar utveckling.
Trollhättan är sedan 2004 medlemmar i det svenska nationella Healthy Citiesnätverket. Medlemskapet avgörs utifrån den sökande stadens ambitioner i sitt
arbete för befolkningens hälsa. En gemensam strävan är att stärka folkhälsoarbetet
och att utveckla strategier samt metoder genom bland annat erfarenhetsutbyten.
Genom medlemskapet har Trollhättans stad utvecklat en förståelse och kunskap om
den sociala hållbarheten och jämlik hälsa samt fått kraft och stöd i att omvandla
teorier och budskap till konkreta insatser på hemmaplan.
Inför fas VII (2019–2024) kräver WHO en ackreditering av de nationella nätverken
vilket innebär att nätverken behöver uppfylla vissa kriterier. Exempel på kriterierna
är politiskt engagemang, nationell nätverkskoordinator, formell
organisationsstruktur, vara icke vinstdrivande, ha en styrelse med politisk
representation, ha en årlig aktivitetsplan, delta på årliga träffar m.m.
I samband med ackrediteringen tydliggörs även kriterierna för de städer som är
medlemmar i ett nationellt nätverk. De kriterierna en stad behöver uppfylla för
medlemskap är:
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- Kommunstyrelsens engagemang
- Politiskt beslut om deltagande
- Koordinator lokalt
- Lokal styrgrupp med politisk representation
- Aktivt deltagande i Healthy Cities aktiviteter
- Deltagande på nationella nätverksmöten
Trollhättan lever upp till samtliga kriterier förutom att ha utsett en politisk styrgrupp
lokalt. Med tanke på att Trollhättans Stad har ett utskott för social hållbarhet som
ansvarar för dessa frågor skulle det med fördel passa bra om utskottet fungerar som
styrgrupp för Trollhättans medlemskap i Healthy Cities-nätverket. Det skulle även
vara en fördel om ordförande i sociala hållbarhetsutskottet även sitter som politisk
representant i nätverket.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2019-09-10
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att det sociala hållbarhetsutskottet fungerar som lokal
styrgrupp för Trollhättans medlemskap i det nationella WHO-nätverket Healthy
Cities.
Kommunstyrelsen beslutar att ordförande i Sociala hållbarhetsutskottet utgör den
ordinarie politiska representanten i Healthy Cities-nätverket.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att det sociala hållbarhetsutskottet fungerar som lokal
styrgrupp för Trollhättans medlemskap i det nationella WHO-nätverket Healthy
Cities.
Kommunstyrelsen beslutar att ordförande i Sociala hållbarhetsutskottet utgör den
ordinarie politiska representanten i Healthy Cities-nätverket.
Beslutet skickas till
Folkhälsorådet
Tillväxt och utveckling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 278

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Dnr 2017/00728 003

Kommunstyrelsens delegeringsordning - Revidering
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att föreslå en förändrad politisk
hantering av detaljplaner. Förslaget innebär att kommunstyrelsen fattar beslut om
alla planbesked. Förändringarna i kommunstyrelsens reglemente föranleder ett
tillägg i kommunstyrelsens delegeringsordning avseende planbesked.
Beslut om planbesked ska fattas inom 4 månader från det att ansökan bedöms vara
komplett. Detaljplaner som hanteras med ”enkelt” standardförfarande hanteras
främst på delegation av tjänstepersoner på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Beslut
om ansökningar om planbesked som ska hanteras med ”enkelt” standardförfarande
föreslås därför läggas in i kommunstyrelsens delegeringsordning och att hantering av
dessa planbesked delegeras till förvaltningschef för Samhällsbyggnadsförvaltningen,
med rätt att vidaredelegera.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2019-09-04
Förslag till reviderad delegeringsordning för kommunstyrelsen, 2019-09-04
PM - Förslag till förändringar angående den politiska hanteringen av detaljplaner,
dat 2019-08-20
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att beslut om ansökningar om planbesked som ska
hanteras med ”enkelt” standardförfarande delegeras till förvaltningschef för
Samhällsbyggnadsförvaltningen, med rätt att vidaredelegera.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att beslut om ansökningar om planbesked som ska
hanteras med ”enkelt” standardförfarande delegeras till förvaltningschef för
Samhällsbyggnadsförvaltningen, med rätt att vidaredelegera.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Dnr 2019/00198 042

Kommunstyrelsens budgetrapporter 2019 - Augusti
Sammanfattning
Kommunstyrelsens förvaltning och Serviceförvaltningen har utarbetat en
delårsrapport till och med 31 augusti 2019. Ekonomiskt utfall för perioden, åtgärder
samt prognos av utfallet vid årets slut, uppföljning av kommunfullmäktiges
prioriterade mål, nämndens verksamhetsmål med indikatorer, nyckeltal,
personalstatistik samt investeringsredovisning ingår i rapporten.
Prognos för helår
För driftbudgeten beräknas ett underskott om sammantaget -2,6 mkr, vilket till
största del förklaras av Serviceförvaltningen -4,7 mkr och Exploateringsprojekt
-2,6 mkr. Prognosen för Politisk verksamhet är +1,5 mkr och för ledning, utveckling
och förvaltning beräknas överskottet vid årets slut uppgå till +1,8 mkr. För
avtalsbunden verksamhet är prognosen +1,4 mkr.
Investeringar
Den totala investeringsvolymen, inklusive centrala IT-anslaget, beräknas uppgå till
51,2 mkr av budgeterade 88,9 mkr. Den prognostiserade avvikelsen är således
37,8 mkr före ombudgetering.
Måluppfyllelse
Kommunstyrelsens förvaltning och Serviceförvaltningen bedömer att samtliga fyra
målen kommer att nås delvis.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2019-09-20
Delårsrapport kommunstyrelsen augusti 2019
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport som omfattar verksamhet till och med
augusti.
Kommunstyrelsen beslutar att åtgärder inom Serviceförvaltningen ska vidtas för att
uppnå en budget i balans under 2019.
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Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapport som omfattar verksamhet till och med
augusti.
Kommunstyrelsen beslutar att åtgärder inom Serviceförvaltningen ska vidtas för att
uppnå en budget i balans under 2019.
Beslutet skickas till
Förvaltningsekonom, Kommunstyrelsens förvaltning
Serviceförvaltningen
Ekonomikontoret
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Dnr 2018/00226 734

Tillbyggnad av gruppboende inom LSS - Finansiering utrednings- och
projekteringskostnader
Sammanfattning
Under 2018 genomfördes förstudie, lokalplanering och projektering gällande
tillbyggnad av gruppboenden inom LSS. Utredningen föreslog att bygga till ett antal
befintliga LSS-boenden för att skapa fler platser. Projektet avbröts.
Som riskmedel om projektet inte genomförs har kommunstyrelsen beslutat att
avsätta 125 tkr för lokalplanering och 325 tkr för projektering och upphandling.
Projektets totala upparbetade utredningskostnad har för AB Eidar Trollhättans
Bostadsbolag uppgått till 798 tkr inklusive moms.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2019-09-16
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att finansiera utredningskostnad för utbyggnad av
befintliga LSS-boenden med 450 tkr. Finansiering sker genom ianspråktagande av
kommunstyrelsens centrala anslag under Oförutsett/särskilda åtgärder Tillväxt och
utveckling.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att finansiera utredningskostnad för utbyggnad av
befintliga LSS-boenden med 450 tkr. Finansiering sker genom ianspråktagande av
kommunstyrelsens centrala anslag under Oförutsett/särskilda åtgärder Tillväxt och
utveckling.
Beslutet skickas till
Stadens lokalstrateg
Ekonomikontoret
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Dnr 2019/00372 041

Driftstöd Fyrstads Flygplats AB 2020
Sammanfattning
När en kommun ger stöd till en flygplats ska EU:s statsstödsregler beaktas. Av de
kommunala besluten om stöd ska det framgå på vilken grund kommunen fattar
beslut om stöd. Fyrstads Flygplats AB (FFAB) har i dagsläget mindre än 200 000
passagerare per år varför stöd till flygplatsen ska ges med tillämpningen av
regelverket i gruppundantagsförordningen - kommissionens förordning (EU) nr
651/2014 (GBER).
För 2020 uppgår ägarkommunernas verksamhetsanslag för täckning av förluster till
totalt 4,2 miljoner kr. Trollhättans Stad anslag uppgår till 2 184 000 kr, Vänersborgs
anslag till 924 000 kr, Uddevalla kommun till 798 000 kr och Lysekils kommun till
294 000 kr.
Trollhättans Stad åberopar Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014
(gruppundantagsförordningen), av den 17 juni 2014 genom vilka kategorier av stöd
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget,
artikel 56 a). Verksamhetsanslaget för täckning av förluster från ägarkommunerna är
förenligt med statsstödsreglerna.
Trollhättan Stad ska besluta att bevilja 4,2 miljoner kr för täckning av förluster för
2020 som utbetalande myndighet till Fyrstads Flygplats AB.
Vänersborgs, Uddevallas och Lysekils kommuner har för avsikt att ansluta sig till
Trollhättans Stads bedömning av villkoren. Kommunstyrelsen redogör i bilaga A för
sin bedömning att de tillämpliga villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2019-09-04
Budget för Fyrstads Flygplats AB (FFAB) år 2020
Bilaga A. Underlag för kommunens beslut
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 4,2 miljoner kr till Fyrstads Flygplats AB för
täckning av förluster 2020 under förutsättning att Trollhättans, Vänersborgs, Lysekils
och Uddevallas kommunfullmäktige beslutar om att bevilja medel i sina budgetar för
2020.
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Kommunstyrelsen beslutar att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilka vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107
och 108 i fördraget, artikel 56 a).
Kommunstyrelsen beslutar att stödet för 2020 utgörs av 2 184 000 kr som ges av
Trollhättans Stad och 924 000 kr som ges av Vänersborgs kommun och 798 000 kr
som ges av Uddevalla kommun samt 294 000 kr som ges av Lysekils kommun under
förutsättning att respektive kommuns kommunfullmäktige beslutar att bevilja medel
i sina respektive budgetar för 2020.
Pengarna betalas ut till FFAB i början av 2020 under förutsättning att respektive
kommuns kommunfullmäktige beslutar att bevilja dessa.
Kommunstyrelsen anser att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt
som framgår av bilaga A.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja 4,2 miljoner kr till Fyrstads Flygplats AB för
täckning av förluster 2020 under förutsättning att Trollhättans, Vänersborgs, Lysekils
och Uddevallas kommunfullmäktige beslutar om att bevilja medel i sina budgetar för
2020.
Kommunstyrelsen beslutar att stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilka vissa
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107
och 108 i fördraget, artikel 56 a).
Kommunstyrelsen beslutar att stödet för 2020 utgörs av 2 184 000 kr som ges av
Trollhättans Stad och 924 000 kr som ges av Vänersborgs kommun och 798 000 kr
som ges av Uddevalla kommun samt 294 000 kr som ges av Lysekils kommun under
förutsättning att respektive kommuns kommunfullmäktige beslutar att bevilja medel
i sina respektive budgetar för 2020.
Pengarna betalas ut till FFAB i början av 2020 under förutsättning att respektive
kommuns kommunfullmäktige beslutar att bevilja dessa.
Kommunstyrelsen anser att villkoren i kommissionens förordning är uppfyllda på sätt
som framgår av bilaga A.
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Protokollsanteckning
Jennie Bergius Eriksson (M) inlämnar följande protokollsanteckning från
Moderaterna:
Då Trollhättan stads medarbetare nyttjar flygresor från Fyrstad flygplats, skall
Trollhättan stad köpa klimatkompensering. För detta skall riktlinjer snarast utarbetas
för att aktivt möjliggöra o bibehålla flygplatsens viktiga roll i regionens infrastruktur.
Beslutet skickas till
Fyrstads Flygplats AB
Stadsjuristen
Ekonomikontoret
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Dnr 2019/00570 045

Ansökan från Friskis & Svettis om föreningslån
Sammanfattning
Friskis & Svettis (F & S) i Trollhättan har inkommit med ansökan (2019-08-20) till
Trollhättans Stad om föreningslån på 600 000 kronor med en löptid på 3 år för att
klara sina ekonomiska åtaganden.
Bakgrunden till ansökan om lån är att F & S befinner sig i ett akut ekonomiskt läge
och har för närvarande inte möjlighet att betala hyreskostnaderna till Trollhättans
Stad. Med anledning av att F & S inte har kunnat bryta hyreskontraktet på den
föregående lokalen på Håjum har detta resulterat i dubbla hyreskostnader för
innevarande år. Detta har medfört en merkostnad på 1 200 000 kr. F & S hyr idag
lokal på Innovatumområdet (ovanpå badmintonföreningen) av Kraftstaden
Fastigheter Trollhättan AB som i sin tur fakturerar Trollhättans Stad för hyran.
F & S i Trollhättan har idag cirka 2 200 medlemmar och har funnits i Trollhättan
sedan 1985. Som mest har medlemsantalet uppgått till ca 5 500. I samband med
tillträdet till den nya lokalen ökade medlemsantalet med cirka 200 stycken men
medlemstillströmningen har därefter inte utvecklats i den takt som föreningen
önskat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2019-09-12
Revers
Ansökan från Friskis & Svettis om föreningslån med ekonomisk plan 2020 – 2022
Yrkanden
Lasse Henriksen (SD) yrkar avslag till ansökan om föreningslån.
Monica Hanson (S) yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Friskis & Svettis Trollhättan ett 3 – årigt lån på
600 000 kronor enligt ekonomikontorets upprättade skuldebrev med lånevillkor som
innefattar rak amortering på 3 år och 2 % ränta.
Kommunstyrelsen beslutar att om amorteringsplanen inklusive lånevillkor inte
efterföljs sägs lånet upp och förfaller i sin helhet till omedelbar betalning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Forts KS § 282
Kommunstyrelsen beslutar att Trollhättan Stads eventuella förfallna fordringar
gentemot Friskis & Svetttis kvittas mot lånebeloppet enligt upprättat skuldebrev.
Kommunstyrelsen beslutar att Friskis & Svettis bokslut, tertialrapporter och
årsbudget/plan årligen ska inlämnas till Trollhättans Stad, ekonomikontoret.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag mot yrkandet om att avslå
ansökan. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Friskis & Svettis Trollhättan ett 3 – årigt lån på
600 000 kronor enligt ekonomikontorets upprättade skuldebrev med lånevillkor som
innefattar rak amortering på 3 år och 2 % ränta.
Kommunstyrelsen beslutar att om amorteringsplanen inklusive lånevillkor inte
efterföljs sägs lånet upp och förfaller i sin helhet till omedelbar betalning.
Kommunstyrelsen beslutar att Trollhättan Stads eventuella förfallna fordringar
gentemot Friskis & Svetttis kvittas mot lånebeloppet enligt upprättat skuldebrev.
Kommunstyrelsen beslutar att Friskis & Svettis bokslut, tertialrapporter och
årsbudget/plan årligen ska inlämnas till Trollhättans Stad, ekonomikontoret.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Lasse Henriksen (SD) och Mari Bergh (S) till förmån för
yrkandet om att avslå ansökan.
Beslutet skickas till
Friskis & Svettis, Trollhättan
Ekonomikontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 283

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Dnr 2019/00490 640

Rapporten Demokratins skattkammare - Förslag till en nationell
biblioteksstrategi. Remiss från Kulturdepartementet
(Ku2019/00550/KO)
Sammanfattning
Trollhättans Stad har som en remissinstans beretts tillfälle att yttra sig över förslaget
”Demokratins skattkammare – förslag till en nationell biblioteksstrategi”.
Remissen överlämnades till Kultur- och fritidsnämnden för beredning.
Biblioteksverksamheten inom Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit del av
förslaget och berett ärendet i samråd med berörda verksamheter och sammanställt
ett förslag till yttrande. Utbildningsförvaltningen har under arbetets gång beretts
möjlighet att lämna synpunkter i de delar som faller inom Utbildningsförvaltningens
ansvarsområde.
Förslag till yttrande har behandlats i Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-24.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2019-09-11
Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-24 (§ 44)
Tjänsteskrivelse från Kultur- och fritidsförvaltningen, dat 2019-09-04
Förslag till yttrande, dat 2019-09-04
Remisshandling – ”Demokratins skattkammare – förslag till en nationell
biblioteksstrategi”
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande, dat 2019-09-04 som sitt svar till
Kulturdepartementet.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Forts KS § 283
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förslag till yttrande, dat 2019-09-04 som sitt svar till
Kulturdepartementet.
Beslutet skickas till
Kulturdepartementet
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 284

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Dnr 2019/00365 214

Planbesked för Kv Oden 7
Sammanfattning
Erik Hembergs Fastighets AB (EHFAB) har i december 2018 inkommit med en
ansökan om planbesked för att pröva möjlighet att i kvarteret Oden 7 bygga på med
3 - 4 våningar för bostäder samt möjliggöra nya verksamheter i byggnaden såsom
bostäder, kontor, biograf, vård, hotell och eventuellt skola. Enligt nu gällande
detaljplan får kv Oden 7 endast innehålla handel och parkering.
Ansökan har kompletterats med vybilder, en uppskattning av nuvarande
byggnadskonstruktion och kapacitet att klara av en påbyggnad, solstudier samt
beskrivning av framtida ytmässig användning av de olika föreslagna verksamheterna i
kv Oden 7.
Ett utökat planförfarande ska tillämpas och ett antagande av detaljplanen föreslås
ske i kommunstyrelsen. En detaljplan bedöms kunna antas inom två år.
Innan planarbetet påbörjas ska ett planavtal upprättas mellan sökande/fastighetsägaren och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Planbeskedet gäller i 2 år från det datum
då beslutet fattas.
Beslutsunderlag
Ansökan om planbesked
Solstudier
Vybilder
Beskrivning användning och yta
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planbeskedsansökan för kv. Oden 7.
Ett utökat planförfarande ska tillämpas och ett antagande av detaljplanen föreslås
ske i kommunstyrelsen. En detaljplan bedöms kunna antas inom två år.Innan
planarbetet påbörjas ska ett planavtal upprättas mellan sökande/ fastighetsägaren
och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Planbeskedet gäller i 2 år från det datum då beslutet fattas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Forts KS § 284
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planbeskedsansökan för kv. Oden 7.
Ett utökat planförfarande ska tillämpas och ett antagande av detaljplanen föreslås
ske i kommunstyrelsen.
En detaljplan bedöms kunna antas inom två år.
Innan planarbetet påbörjas ska ett planavtal upprättas mellan sökande/
fastighetsägaren och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Planbeskedet gäller i 2 år från det datum då beslutet fattas.
Beslutet skickas till
Erik Hembergs Fastighets AB
Samhällsbyggnadsnämnden
Tillväxt och utveckling

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 285

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Dnr 2019/00575 254

Markanvisning del av Hjulkvarn 3:1, Kraftstaden Fastigheter
Trollhättan AB
Sammanfattning
Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB undersöker förutsättningarna för uppförande
av en förskola inom del av fastigheten Hjulkvarn 3:1, som ägs av Trollhättan Stad.
Aktuellt markområde omfattar ca 1,6 HA av parkområdet Götalunden som idag
består av naturmark, lekplats, en bollplan och en mindre asfalterad yta.
Kommunstyrelsen förvaltning har tagit fram ett förslag till markanvisningsavtal som
ger Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB rätt att disponera området för
undersökningar som kan komma att behövas under planarbetet. Av avtalet framgår
att ett marköverlåtelseavtal avses tecknas när detaljplanen har vunnit laga kraft.
Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB ska bekosta detaljplaneläggningen och ingå
särskilt planavtal med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2019-09-12
Förslag till markanvisningsavtal med kartbilaga
Yrkanden
Sofia Lindholm (C) och Jennie Bergius Eriksson (M) yrkar avslag till förslaget med
följande motivering:
I området finns inom kort två väl fungerande förskolor. Dessa båda skall ses som en
möjlighet, då staden utifrån ett investeringsperspektiv inte i nuläget behöver
nyinvestera. Dessutom är föreslagen placering i bostadsområdets enda grönområde
med mycket tätbebyggd omgivning. Vilket dels medför sämre tillgång till grönområde
för närboende samt betydande trafikmässig påfrestning för området.
Lasse Henriksen (SD) yrkar att förslaget ska avslås med motiveringen att behovet ej
finns i framtiden.
Monica Hanson (S) yrkar bifall till liggande förslag att:
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal med Kraftstaden Fastigheter
Trollhättan AB avseende del av Hjulkvarn 3:1.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Forts KS § 285
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag mot Sofia Lindholms m fl yrkande
om avslag. 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 att förslaget
avslås. Efter avslutad omröstning redovisas följande.
8 st Ja-röster: Paul Åkerlund (S), Monica Hanson (S) Bengt Karlsson (S), Patricia
Valeria (S), Sven-Åke Möll (S), Mattias Foldemark (V), Lina Fryk Granat (V) och Esther
O'Hara (MP).
7 st Nej-röster: Annicka Johansson (M), Marie-Louise Coon (M), Jennie Bergius
Eriksson (M), Cecilia Gustafsson (M), Sofia Lindholm (C), Lasse Henriksen (SD) och
Mari Bergh (SD).
Kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner markanvisningsavtal med Kraftstaden Fastigheter
Trollhättan AB avseende del av Hjulkvarn 3:1.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annicka Johansson (M), Marie-Louise Coon (M), Jennie
Bergius Eriksson (M), Cecilia Gustafsson (M), Sofia Lindholm (C), Lasse Henriksen (SD)
och Mari Bergh (SD) till förmån för yrkande om att avslå förslaget.
Beslutet skickas till
Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB
Tillväxt och utveckling
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 286

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Dnr 2019/00587 214

Planbesked för Detaljplan för Del av Hjulkvarn 3:1, Götalunden,
Hjulkvarn - Götalundens förskola
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har ansökt om planbesked för upprättandet av en
detaljplan för Götalunden, inom del av fastigheten Hjulkvarn 3:1 (del av Götalundens
park). Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra en förskola
innefattande 6 avdelningar på platsen.
Efter att Utbildningsförvaltningens förstudie av förskolan är avslutad kommer
Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB att få exploateringsuppdraget för förskolan.
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanfattade bedömning
Planförslaget bedöms överensstämma med Översiktsplan 2013 – Plats för framtiden
då planförslaget handlar om skapandet av en flerfunktionell miljö med fokus på
närhet och tillgänglighet. Planförslagets nytta behöver dock utredas i förhållande till
de rekreationsvärden som området idag medför genom upprättandet av en
grönkonsekvensbedömning.
Planförslaget bedöms lämpligt att prövas genom upprättandet av en detaljplan.
Gestaltningsfrågor, frågor gällande människors hälsa och säkerhet, tekniska och
kommunalekonomiska förutsättningar med mera studeras närmare i ett kommande
detaljplanearbete.
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt 5 kap. 7 § plan- och bygglagen,
då planförslaget anses vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av
stor betydelse.
Beslut om antagande av detaljplan bedöms kunna tas tidigast i juni 2020.
En projektgrupp bestående av representanter från Plankontoret,
Stadsarkitektkontoret, Gatu-parkkontoret, Miljökontoret, Kommunala
lantmäterimyndigheten, Kontoret för Tillväxt och utveckling samt Trollhättans
Energi AB har medverkat i bedömningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2019-09-17
Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen, dat 2019-09-13
Ansökan om planbesked, 2019-09-12
Bedömning av ansökan om planbesked
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Forts KS § 286
Yrkanden
Sofia Lindholm (C) och Jennie Bergius Eriksson (M) yrkar avslag till förslaget med
följande motivering:
I området finns inom kort två väl fungerande förskolor. Dessa båda skall ses som en
möjlighet, då staden utifrån ett investeringsperspektiv inte i nuläget behöver
nyinvestera. Dessutom är föreslagen placering i bostadsområdets enda grönområde
med mycket tätbebyggd omgivning. Vilket dels medför sämre tillgång till grönområde
för närboende samt betydande trafikmässig påfrestning för området.
Lasse Henriksen (SD) yrkar att förslaget ska avslås med motiveringen att behovet ej
finns i framtiden.
Monica Hanson (S) yrkar bifall till liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att ansökan om planbesked för Detaljplan för Del av
Hjulkvarn 3:1, Götalunden godkänns och att detaljplanen handläggs med utökat
förfarande.
Innan antagande av detaljplanen ska ett marköverlåtelseavtal upprättas mellan
Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB och Trollhättans Stad.
Innan planarbetet påbörjas ska ett planavtal upprättas mellan Kraftstaden
Fastigheter Trollhättan AB och Samhällsbyggnadsförvaltningen samt ett
markanvisningsavtal mellan Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB och Trollhättans
kommun
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag mot Sofia Lindholms m fl yrkande
om avslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ansökan om planbesked för Detaljplan för Del av
Hjulkvarn 3:1, Götalunden godkänns och att detaljplanen handläggs med utökat
förfarande.
Innan antagande av detaljplanen ska ett marköverlåtelseavtal upprättas mellan
Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB och Trollhättans Stad.
Innan planarbetet påbörjas ska ett planavtal upprättas mellan Kraftstaden
Fastigheter Trollhättan AB och Samhällsbyggnadsförvaltningen samt ett
markanvisningsavtal mellan Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB och Trollhättans
kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Forts KS § 286
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annicka Johansson (M), Marie-Louise Coon (M), Jennie
Bergius Eriksson (M), Cecilia Gustafsson (M), Sofia Lindholm (C), Lasse Henriksen (SD)
och Mari Bergh (SD) till förmån för yrkande om att avslå förslaget.
Beslutet skickas till
Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB
Utbildningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 287

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Dnr 2019/00603 214

Start-PM för Detaljplan för Del av Hjulkvarn 3:1, Götalunden, Hjulkvarn
- Götalundens förskola
Sammanfattning
Utbildningsförvaltningen har ansökt om och beviljats planbesked för att pröva
förutsättningarna för upprättandet av en förskola inom del av fastigheten Hjulkvarn
3:1 (del av Götalundens park).
Detaljplan för del av Hjulkvarn 3:1, Götalunden har genom ett tidigare beslut av
kommunstyrelsen beviljats planbesked. Innan planarbetet påbörjas ska ett politiskt
beslut om start-PM fattas för att fastslå när planarbetet faktiskt påbörjats och
därmed vilka lagar som gäller för genomförandet av planen.
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt 5 kap. 6 § plan- och bygglagen
(SFS 2010:900) då det anses vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2019-09-17
Kommunstyrelsens beslut (2019-10-02) om planbesked
Yrkanden
Sofia Lindholm (C) och Jennie Bergius Eriksson (M) yrkar avslag till förslaget med
följande motivering:
I området finns inom kort två väl fungerande förskolor. Dessa båda skall ses som en
möjlighet, då staden utifrån ett investeringsperspektiv inte i nuläget behöver
nyinvestera. Dessutom är föreslagen placering i bostadsområdets enda grönområde
med mycket tätbebyggd omgivning. Vilket dels medför sämre tillgång till grönområde
för närboende samt betydande trafikmässig påfrestning för området.
Lasse Henriksen (SD) yrkar att förslaget ska avslås med motiveringen att behovet ej
finns i framtiden.
Monica Hanson (S) yrkar bifall till liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att Start-PM för Detaljplan för del av Hjulkvarn 3:1,
Götalunden, Hjulkvarn godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Forts KS § 287
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag mot Sofia Lindholms m fl yrkande
om avslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller liggande förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Start-PM för Detaljplan för del av Hjulkvarn 3:1,
Götalunden, Hjulkvarn godkänns.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annicka Johansson (M), Marie-Louise Coon (M), Jennie
Bergius Eriksson (M), Cecilia Gustafsson (M), Sofia Lindholm (C), Lasse Henriksen (SD)
och Mari Bergh (SD) till förmån för yrkande om att avslå förslaget.
Beslutet skickas till
Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB
Utbildningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 288

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Dnr 2019/00552 214

Planbesked för Detaljplan för Del av Fors 1:1, Sjuntorp - Bostäder
Sammanfattning
AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag har ansökt om planbesked för upprättande av
detaljplan inom del av fastigheten Fors 1:1 (Kyrkvägen, Sjuntorp). Syftet med
detaljplanen är att pröva lämpligheten att uppföra mindre flerbostadshus med
sammanlagt 20–40 bostäder samt planlägga området med en parkeringsplats för den
befintliga förskolan Stommen på lämplig plats.
Samhällsbyggnadsförvaltningens sammanfattade bedömning
Planförslaget bedöms överensstämma med Översiktsplan 2013 – Plats för framtiden
då det behandlar en förtätning i form av lägenheter vars omfattning överensstämmer
med en varsam förtätning.
Förslaget bedöms utgöra en lämplig mark- och vattenanvändning genom utveckling
av flerbostadshus i Sjuntorp och lämpligt att pröva genom upprättandet av en
detaljplan.
Gestaltningsfrågor, frågor gällande människors hälsa och säkerhet, tekniska och
kommunalekonomiska förutsättningar med mera studeras närmare i ett kommande
detaljplanearbete.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 5 kap. 6 § plan- och bygglagen
(SFS 2010:900).
Beslut om antagande av detaljplan bedöms kunna tas tidigast i juni 2020.
En projektgrupp bestående av representanter från Plankontoret,
Stadsarkitektkontoret, Gatu-parkkontoret, Miljökontoret, Kommunala
lantmäterimyndigheten, Kontoret för Tillväxt och utveckling samt Trollhättans
Energi AB har medverkat i bedömningen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2019-09-17
Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen, dat 2019-09-13
Bedömning av ansökan om planbesked Sjuntorp bostäder
Ansökan om planbesked Fors 1:1, 2019-08-26 (inkl skiss situationsplan, byggnadsskiss
och skissbilder)
Markanvisningsavtal, 2019-09-04

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2019-10-02

Forts KS § 288
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att ansökan om Planbesked för Detaljplan för Del av
Fors 1:1 godkänns och att detaljplanen handläggs med standardförfarande.
Innan antagande av detaljplanen ska ett marköverlåtelseavtal upprättas mellan
AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag och Trollhättans Stad.
Innan planarbetet påbörjas ska ett planavtal upprättas mellan AB Eidar Trollhättans
Bostadsbolag och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ansökan om Planbesked för Detaljplan för Del av
Fors 1:1 godkänns och att detaljplanen handläggs med standardförfarande.
Innan antagande av detaljplanen ska ett marköverlåtelseavtal upprättas mellan
AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag och Trollhättans Stad.
Innan planarbetet påbörjas ska ett planavtal upprättas mellan AB Eidar Trollhättans
Bostadsbolag och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Beslutet skickas till
AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

KS § 289

Sammanträdesdatum
2019-10-02
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Start-PM för Detaljplan för Del av Fors 1:1, Sjuntorp - Bostäder
Sammanfattning
AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag har ansökt om och beviljats planbesked för att
pröva förutsättningarna för att upprätta mindre flerbostadshus samt parkering,
ämnad för befintlig förskola, inom del av fastigheten Fors 1:1 (Kyrkvägen, Sjuntorp).
Detaljplan för del av Fors 1:1, Sjuntorp har genom ett tidigare beslut av
kommunstyrelsen beviljats planbesked. Innan planarbetet påbörjas ska ett politiskt
beslut om start-PM fattas för att fastslå när planarbetet faktiskt påbörjats och
därmed vilka lagar som gäller för genomförandet av planen.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt ) 5 kap. 6 § plan- och
bygglagen (SFS 2010:900).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2019-09-17
Tjänsteutlåtande från Samhällsbyggnadsförvaltningen, dat 2019-09-13
Beslut om planbesked
Yrkanden
Ordföranden yrkar enligt liggande förslag att:
Kommunstyrelsen beslutar att Start-PM för Detaljplan för del av Fors 1:1, Sjuntorp
godkänns.
Beslutsgång
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Start-PM för Detaljplan för del av Fors 1:1, Sjuntorp
godkänns.
Beslutet skickas till
AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

