
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-03-22

Plats och tid Mölndals stadshus, kommunfullmäktigesalen kl. 18:00-20:30

Beslutande ledamöter Sven-Ove Johansson (S) (ordförande)
Maria Rantsi (M) (vice ordförande)
Marie Östh Karlsson (S)
Ralf Lorentzon (S)
Pernilla Övermark (S)
Tomas Angervik (S)
Elpida Georgitsi (S)
Raymond Carlsson (S)
Ulla-Britt Thor (S)
Therese Aronius (S)
Karin Vedlin (S)
Patrik Karlsson (S)
Stefan Gustafsson (S)
Solveig Hallin (S)
Ove Dröscher (S)
Gun Kristiansson (S)
Rasha Riad Sandén (S)
Lennart Wallensäter (S)
Jennie Rodin (MP)
My Blomgren (MP)
Annika Bjerrhede (MP)
Ulrika Frick (MP)
Rasmus Draklander (MP)
Ulla-Carin Moberg (MP)
Marie Lindqvist (V)
Åke Nises (V)
Ana Maria Stuparich (V)
Anders Karlsson (KD)
Peter Berg Johnson (KD)
Johanna Karlsson Deucher (KD)
Hans Bergfelt (M)
Gabriela Nilsson (M)
Johanna Rantsi (M)
Kajsa Hamnén (M)
Carina Gustafsson (M)
Marcus Ewerstrand (M)
Johan Ahlsell (M)
Gerhard Bengtsson (M)
Peter Librell (M)
Anders Enelund (M)
Linus Hedberg (M)
Elin Andersson (L)
Margareta Krakowski (L)
Glenn Grimhage (L)
Marcus Claesson (L)
Delaram Esmaeili (L)
Eric Nilsson (C)
Ingemar Johansson (C)
Fredrik Mellbin (SD)
Kjell-Åke Jönsson (SD)
Joel Olsson (SD)
Tobias Hellström (SD)
Estelle Hwatz (S)  ersätter Bernt A Runberg (S)
Anders Dahlgren (MP)  ersätter Kader Hamakarim (MP) (2:e vice ordförande)
Jerker Halling (V)  ersätter Jessica Wetterling (V)
Ingvar Paulsson (M)  ersätter Kristian Vramsten (M)
Bengt Hedberg (M)  ersätter Merjem Maslo (M)
Joakim Wikström (L)  ersätter Bertil Levin (L)
Sara Janhäll (C)  ersätter Maria Martini (C)
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Rune Nilsson (SD)  ersätter Ilona Michalowski (SD)
Mikael Brodin (SD)  ersätter Peter Bjellheim (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Shahla Alamshahi (S)
Jasmine Znar Machiani (S)
Kåre Widenqvist (S)
Lovisa Rambjer (S)
Roland Alkvik (S)
Sarah Hallin (S)
Agneta Caspersen (MP)
Adam F Laurén (KD)
Bobby Bohlin (M)
Stefan Engwall (M)
Peter Carlmark (M)
Staffan Holmgren (M)
Tina Höstlycke (L)
Ulla Godin (SD)

Övriga närvarande Therese Tanner (Kommunsekreterare)
Håkan Ahlström (Stadsdirektör)
Sarah Pennycook (Projektledare MölnDala Fastighets AB) §36
Hans Pettersson (Revisor) §37
Claes Olsson (Revisor) §38
Henriette de Maré (Stadsjurist) §40

Utses att justera Ove Dröscher
Hans Bergfelt

Justeringens plats och tid Stadshuset, stadsledningsförvaltningen   2017-03-30   09:00

Paragrafer §§35-57
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Sekreterare ....................................……………………………………………………….
Therese Tanner

Ordförande ....................................……………………………………………………….
Sven-Ove Johansson

Underskrifter

Justerande ....................................……………………………………………………….
Ove Dröscher Hans Bergfelt

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-03-22

Anslag sätts upp 2017-03-31

Anslag tas ner 2017-04-24

Förvaringsplats för 
protokollet

Stadshuset, stadsledningsförvaltningen

.................................................Underskrift

Therese Tanner
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§35 Förändringar i föredragningslistan
§36 Nuläge och tidplan för Forsåker inför samråd våren 2017 - information

§37 Revisionsrapport; Granskning av delegeringsbeslut i social- och 
arbetsmarknadsnämnden och tekniska nämnden

§38 Revisionsrapport; Granskning av föreningsbidrag
§39 Meddelanden
§40 Översyn av Mölndals stads valkrets- och valdistriktsindelning

§41 Val av styrelseledamot (S) till Mölndalsbostäder AB inklusive dotterbolaget 
Faren Fastighets AB, ordinarie bolagsstämma 2017-2018 - Bordlagt ärende

§42 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (MP) i 
överförmyndarnämnden

§43 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (S) till direktionen i 
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

§44 Befrielse från uppdrag, ledamot (SD) i kommunfullmäktige

§45 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (SD) i 
kommunstyrelsen

§46 Subventionering av hyror på bostäder med särskild service
§47 Utvidgat färdtjänstområde samt justering av taxa för färdtjänsten

§48 Godkännande av exploateringsavtal 3-2017 avseende detaljplan för bostäder 
m.m. inom Syltlöken 1, Toltorpsgatan/Dalgångsgatan i Mölndal

§49 Antagande av detaljplan för bostäder m.m. inom Syltlöken 1, Toltorpsgatan/- 
Dalgångsgatan i Mölndal - antagande

§50
Försäljning av fastigheten Kikås 1:112, Lejonslättsgatan/- Lejonstensgatan i 
Mölndal, enligt avtal 42-2016, samt överenskommelse om fastighetsreglering 
angående Kikås 1:112 m.fl., enligt avtal

§51 Svar på motion (L) om att rusta upp Bohusleden
§52 Svar på motion (SD) om  att inrätta en fond för Luciafirande i Mölndals stad
§53 Motion (SD) om att införa 37,5 (h) arbetsvecka i kommunal verksamhet

§54 Motion (M) om att Mölndals förskolor implementerar 
Förskolebrevetsriktlinjer och integritetspolicy

§55 Motion (M) om att starta en Fritidsbank i Mölndal
§56 Motion (L) om att motverka klotter och skadegörelse snabbare

§57 Planprogram för stadsdelen Pedagogen Park, fastigheterna Växthuset 1 och 2, 
del av Solängen 1:104 m.fl.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35

Förändringar i föredragningslistan

Beslut
Ärendet rörande Pedagogen Park tas upp på dagordningen som sista ärende på fullmäktiges 
sammanträde.

Ärendet
Ett ärende rörande Pedagogen Park har tidigare återremitterats från fullmäktige till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid ett extra sammanträde den
22 mars 2017. Ärendet fanns inte med på kungörelsen för dagens sammanträde med 
kommunfullmäktige och fullmäktige behöver därför godkänna att ärendet tas upp på 
sammanträdet.

Förslag till beslut
Ordförande frågar om kommunfullmäktige medger att ärendet rörande Pedagogen Park tas 
upp som sista ärende på dagordningen och finner att så sker.
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§ 36

Nuläge och tidplan för Forsåker inför samråd våren 2017 - 
information

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendet
Sarah Pennycook från Mölndala fastigheter AB redogör projektet kring Forsåker. 
Presentationen berör områdets historia, visionen, utbyggnadsplanerna för området och 
avslutningsvis redovisas tidplanen för samrådet och övergripande tider för detaljplanernas 
genomförande.
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§ 37

KS 74/17
Revisionsrapport; Granskning av delegeringsbeslut i social- och 
arbetsmarknadsnämnden och tekniska nämnden

Beslut
Revisionsrapporten "Granskning av delegeringsbeslut i social- och arbetsmarknadsnämnden 
och tekniska nämnden" läggs till handlingarna.

Ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mölndals stad har EY granskat delegations-
beslut i social- och arbetsmarknadsnämnden samt tekniska nämnden. Syftet med gransk-
ningen har varit att bedöma om respektive nämnd har en ändamålsenlig uppföljning och 
tillräcklig kontroll av beslut fattade med stöd av delegation från nämnden.
 
Granskningen har visat att båda nämndernas delegeringsordning på en övergripande nivå är 
tydliga, även om det finns områden och aspekter som kan förtydligas, exempelvis avseende 
titulering och ställföreträdare. Vidare blandar social- och arbetsmarknadsnämndens 
delegeringsordning i viss mån ihop ren verkställighet och delegationsbeslut. Tekniska 
nämndens delegeringsordning innehåller en felaktigt delegerad beslutanderätt.
 
Enligt granskningens bedömning har social- och arbetsmarknadsnämnden brustit vad gäller 
att säkerställa att delegationsbeslut anmäls till nämnden. Enligt genomförd stickprovs-
granskningen har inget av de granskade delegationsbesluten anmälts till nämnd. Granskningen 
visar att Tekniska nämnden har säkerställt att delegationsbeslut anmäls till nämnd, samtliga av 
de granskade delegationsbesluten har anmälts till nämnd. Båda nämnderna bedöms kunna 
stärka den interna kontrollen.
 
Ärendets behandling
Social- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet den 26 januari 2017, § 5.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 30 januari 2017, § 3.
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Förslag till beslut
Dagens sammanträde
Vald revisor, Hans Pettersson, redogör för ärendet.
 

Expedieras till 
Revisorerna, social- och arbetsmarknadsnämnden, tekniska nämnden.
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§ 38

KS 118/17
Revisionsrapport; Granskning av föreningsbidrag

Beslut
Revisionsrapporten Granskning av föreningsbidrag läggs till handlingarna.

Ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mölndals stad har EY genomfört en 
granskning av föreningsbidrag. Syftet med granskningen har varit att bedöma kultur- och 
fritidsnämndens arbete för att säkerställa att föreningsbidrag utbetalas i enlighet med 
likställighetsprincipen, samt att bedöma om nämnden arbetar utifrån kommunfullmäktiges 
vilja.
 
I granskningen framkommer att kultur- och fritidsnämnden antagit riktlinjer för förenings-
bidrag. Riktlinjerna innehåller villkor som föreningarna måste uppfylla för att kunna erhålla 
bidrag. Granskningen visar att riktlinjerna kan tydliggöras. Exempelvis omnämns inte de så 
kallade avtalade bidragen i nämndens riktlinjer. Därtill framgår inte tydligt av riktlinjerna 
huruvida sent inkomna ansökningar innebär att bidraget ska utebli eller endast riskerar att 
utebli.
 
Kultur- och fritidsnämnden har fastställt en delegeringsordning där det framgår vilka 
funktioner som har rätt att bevilja olika typer av föreningsbidrag. Delegeringsordningen 
innehåller inte några beloppsgränser. Detta framgår dock i nämndens riktlinjer för förenings-
bidrag. I delegeringsordningen framgår att fritidskonsulent får fatta beslut om bidrag enligt 
"fastställd norm till föreningar och studieförbund". EY anser att det inte är tydligt vilka bidrag 
som omfattas av skrivningen.
 
Granskningen visar att nämnden antagit internkontrollplan utifrån en riskanalys som gjordes i 
december 2014. Enligt internkontrollplanen ska förvaltningens ekonom vart tredje år göra en 
stickprovskontroll för att kontrollera att beslutade redovisningar avseende föreningsbidrag 
lämnats in till förvaltningen. Kontrollen genomfördes senast år 2013 och nästa stickprov ska 
rapporteras till nämnden i mars 2017. Då föreningsbidrag utgör en betydande andel av 
nämndens budget görs bedömningen att det finns anledning att genomföra stickprov oftare än 
vart tredje år för att säkerställa en tillräcklig intern kontroll.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I granskningen har EY genomfört stickprov på beslut för beviljande av föreningsbidrag för tio 
olika föreningar. Stickprovsgranskningen visar att samtliga ansökningar innehåller de 
dokument som enligt bidragsreglerna krävs för att erhålla föreningsbidrag.

 
Ärendets behandling
Kultur- och fritidsförvaltningens yttrande daterat 14 mars 2017.

Förslag till beslut
Dagens sammanträde
Vald revisor Claes Olsson redovisar ärendet.

Expedieras till 
Revisorerna, kultur- och fritidsnämnden
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§ 39

Meddelanden

Ärendet
1.
Social- och arbetsmarknadsnämndens redovisning av ej verkställda beslut, kvartal 3, 2016 
(Dnr KS 346/16).

2.
Förvaltningsrättens dom angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 20 april, 
2016, § 73, om svar på motion om att utveckla Åby Fritidscentrum. Förvaltningsrätten avslår 
överklagandet (Dnr KS 261/16).
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§ 40

KS 167/16
Översyn av Mölndals stads valkrets- och valdistriktsindelning

Beslut
1.
Kommunfullmäktige föreslår att länsstyrelsen beslutar om följande ändringar i stadens 
valdistriktsindelning:
a. Valdistrikt 0101 Stadshuset delas i en nordvästlig och en sydöstlig del och byter namn till
0101 Stadshuset Södra. Ett nytt distrikt 0121 Stadshuset Norra bildas med justerade gränser i 
norr och väster enligt kartbilagorna 1 och 2.
b. Gränsen för valdistrikt 0105 Västerberg justeras i öster enligt kartbilaga 3.
c. Ett nytt distrikt 0122 Stallbacken bildas av delar av 0107 Broslätt Västra och 0104 Ekhaga 
enligt kartbilagorna 4, 5 och 6.
d. Gränsen för valdistrikt 0111 Bosgården Norra justeras i söder och väster enligt kartbilaga 7.
e. Gränsen för valdistrikt 0119 Bosgården Södra justeras i öster enligt kartbilaga 8.
f. Gränsen för valdistrikt 0401 Lackarebäck Norra justeras i söder enligt kartbilaga 9.
g. Valdistrikt 0402 Kvarnby delas i en nordlig och en sydlig del och byter namn till 0402 
Kvarnbyn Norra med justerade gränser i väster. Ett nytt distrikt 0408 Kvarnbyn Södra bildas 
enligt kartbilagorna 10, 11 och 12.
2.
Kommunfullmäktige beslutar att Mölndals stad inte ska delas in i flera valkretsar utan ska 
utgöra en enda valkrets samt föreslår länsstyrelsen att fastställa kommunfullmäktiges beslut.

Ärendet
Inför valår ska kommunen enligt vallagen se över sin valdistriktsindelning och fullmäktige 
ska vid behov föreslå länsstyrelsen ändringar i indelningen. Valnämndens kansli har i 
samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen utrett indelningen inför de allmänna valen 2018 
och Europaparlamentsvalet 2019. Två av kommunens valdistrikt har idag fler röstberättigade 
än de 2000 som vallagen satt som maxgräns och sju distrikt ligger i intervallet 1500-2000 
röstberättigade. När valdistrikten har så många röstande försvårar det arbetet med 
röstmottagning och rösträkning. Utredningen föreslår därför delning eller justering av gränser 
för 9 distrikt och att 3 nya distrikt inrättas.
 
Kommunfullmäktige kan också besluta om indelningen i valkretsar. För att gälla ska beslutet 
vara fastställt av länsstyrelsen. Ändringar i vallagen gör det möjligt för kommunfullmäktige 
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att bestämma om kommunen ska utgöra en valkrets eller delas in i två eller flera. Utredningen 
förslår att kommunen, istället för nuvarande indelning i två valkretsar, i framtiden endast ska 
utgöra en enda valkrets vid val till kommunfullmäktige.
 
Ärendets behandling
Valkansliets tjänsteskrivelse den 15 juni 2016.
Valnämnden har behandlat ärendet den 31 augusti 2016, § 6.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 februari 2017, § 21.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 61.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
1.
Kommunfullmäktige föreslår att länsstyrelsen beslutar om följande ändringar i stadens 
valdistriktsindelning:
a. Valdistrikt 0101 Stadshuset delas i en nordvästlig och en sydöstlig del och byter namn till
0101 Stadshuset Södra. Ett nytt distrikt 0121 Stadshuset Norra bildas med justerade gränser i 
norr och väster enligt kartbilagorna 1 och 2.
b. Gränsen för valdistrikt 0105 Västerberg justeras i öster enligt kartbilaga 3.
c. Ett nytt distrikt 0122 Stallbacken bildas av delar av 0107 Broslätt Västra och 0104 Ekhaga 
enligt kartbilagorna 4, 5 och 6.
d. Gränsen för valdistrikt 0111 Bosgården Norra justeras i söder och väster enligt kartbilaga 7.
e. Gränsen för valdistrikt 0119 Bosgården Södra justeras i öster enligt kartbilaga 8.
f. Gränsen för valdistrikt 0401 Lackarebäck Norra justeras i söder enligt kartbilaga 9.
g. Valdistrikt 0402 Kvarnby delas i en nordlig och en sydlig del och byter namn till 0402 
Kvarnbyn Norra med justerade gränser i väster. Ett nytt distrikt 0408 Kvarnbyn Södra bildas 
enligt kartbilagorna 10, 11 och 12.
2.
Kommunfullmäktige beslutar att Mölndals stad inte ska delas in i flera valkretsar utan ska 
utgöra en enda valkrets samt föreslår länsstyrelsen att fastställa kommunfullmäktiges beslut.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Anders Karlsson (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Expedieras till 
Länsstyrelsen, stadsledningsförvaltningen
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§ 41

KS 47/17
Val av styrelseledamot (S) till Mölndalsbostäder AB inklusive 
dotterbolaget Faren Fastighets AB, ordinarie bolagsstämma 2017-
2018 - Bordlagt ärende

Beslut
Till ny ledamot i bolagsstyrelsen för Mölndalsbostäder AB inkl. dotterbolaget Faren 
Fastighets AB utses Elpida Georgitsi (S), Ålegårdsgatan 92, 431 50 Mölndal.

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse nio ledamöter i bolagsstyrelsen för Mölndalsbostäder AB 
inkl.dotterbolaget Faren Fastighets AB varav en ordförande och en vice ordförande. Även två 
lekmannarevisorer ska utses. Vid fullmäktiges sammanträde den 7 februari 2017, § 2, utsågs 
alla ledamöter förutom en. Fullmäktige beslutade då att den vakanta platsen skulle tillsättas 
vid sammanträdet 22 mars 2017.

Förslag till beslut
Till ny ledamot i bolagsstyrelsen för Mölndalsbostäder AB inkl. dotterbolaget Faren 
Fastighets AB utses Elpida Georgitsi (S), Ålegårdsgatan 92, 431 50 Mölndal.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om Elpida Georgitsi kan väljas till ny ledamot i bolagsstyrelsen för 
Mölndalsbostäder AB inkl. dotterbolaget Faren Fastighets AB och finner att så sker.

Expedieras till 
Mölndalsbostäder AB, Elpida Georgitsi
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§ 42

KS 432/14
Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (MP) i 
överförmyndarnämnden

Beslut
Anders Fredén (MP) befrias från sitt uppdrag som ledamot i överförmyndarnämnden.

Ärendet
Anders Fredén (MP) har i skrivelse daterad den 27 februari 2017 begärt att få bli befriad från 
sitt uppdrag som ledmot i överförmyndarnämnden.
 
Enligt kap. 4, 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från 
uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige befriar Anders Fredén (MP) från uppdrag som 
ledamot i överförmyndarnämnden och finner att så sker.
 
Ordförande konstaterar att (MP) återkommer med förslag på ny ledamot på nästa 
sammanträde.

Expedieras till 
Anders Fredén, överförmyndarnämnden, löneenheten
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§ 43

KS 416/14
Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (S) till 
direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst

Beslut
Gun Kristiansson (S) befrias från sitt uppdrag som ledamot i direktionen i kommunal-
förbundet Tolkförmedling Väst.
 
Shahla Alamshahi (S), Enerbacksgatan 29, 431 66 Mölndal, väljs till ny ledamot i direktionen 
i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst..

Ärendet
Gun Kristiansson (S) har i skrivelse daterad den 3 mars 2017 begärt att få bli befriad från sitt 
uppdrag som ledamot i direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst.
 
Enligt kap. 4, 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från 
uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Shahla Alamshahi (S), Enerbacksgatan 29, 431 66 Mölndal föreslås till ny ledamot i 
direktionen i kommunalförbundet Väst.

Beslutsgång
Ordförande frågar fullmäktige om Gun Kristiansson (S) befrias från sitt uppdrag som ledamot 
i direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och finner att så sker.
 
Ordförande frågar därefter om Shahla Alamshahi kan väljas till ny ledamot i direktionen i 
kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och finner att så sker.

Expedieras till 
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, Gun Kristiansson, Shahla Alamshahi

17



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-03-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44

KS 135/17
Befrielse från uppdrag, ledamot (SD) i kommunfullmäktige

Beslut
Ilona Michalowski (SD) befrias från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska tillskrivas för att utse en ny ledamot.

Ärendet
Ilona Michalowski (SD) har i skrivelse daterad den 12 mars 2017 begärt att få bli befriad från 
sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.
 
Enligt 4 kap. 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från 
uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Ordförande frågar om fullmäktige befriar Ilona Michalowski (SD) från sitt uppdrag som 
ledamot i fullmäktige och finner att så sker.

Ordförande meddelar även att länsstyrelsen tillskrivs för att utse en ny ledamot.

Expedieras till 
Länsstyrelsen, Ilona Michalowski
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§ 45

KS 348/14
Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (SD) i 
kommunstyrelsen

Beslut
Ilona Michalowski (SD) befrias från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.

Det konstateras att Joel Olsson, Tvillingatan 3B, 431 43 Mölndal, går in per automatik som 
ledamot i kommunstyrelsen enligt KL kap 6 § 14.
 
Fredrik Mellbin, Våmmedalsvägen 70, 428 31 Kållered, väljs till ny ersättare i 
kommunstyrelsen.

Ärendet
Ilona Michalowski (SD) har i skrivelse daterad den 12 mars 2017 begärt att få bli befriad från 
sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.

Enligt kommunallagen kap. 6, § 14 så ska då fyllnadsval ske då ledamot avsäger sig sitt 
uppdrag i kommunstyrelsen. Ledamöter i kommunstyrelsen utses via proportionella val och, 
enligt samma paragraf i kommunallagen, så inträder istället en ersättare i enlighet med den 
ordning som har bestämts för ersättarnas tjänstgöring. Tidigare ersättare i kommunstyrelsen 
för SD, Joel Olsson, blir därmed ny ledmot. Fullmäktige har därför att välja en ny ersättare i 
kommunstyrelsen för SD.

Förslag till beslut
Till ny ersättare efter Joel Olsson, Tvillingatan 3B, 431 43 Mölndal föreslås Fredrik Mellbin, 
Våmmedalsvägen 70, 428 31 Kållered.

Beslutsgång
Ordförande frågar om fullmäktige befriar Ilona Michalowski från sitt uppdrag och finner att 
så sker.

Ordförande frågar om Fredrik Mellbin, Våmmedalsvägen 70, 428 31 Kållered, kan väljas till 
ersättare i kommunstyrelsen och finner att så sker.
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Expedieras till 
Ilona Michalowski, Joel Olsson, Fredrik Mellbin, löneenheten
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§ 46

KS 69/17
Subventionering av hyror på bostäder med särskild service

Beslut
Ett generellt hyrestak på Mölndals stads grupp- och servicebostäder införs. Hyrestaket 
fastställs till 7 tkr per månad och träder i kraft den 1 juli 2017.
 
Mölndals stad kommer att betala den enskilde brukarens hyreskostnad som överstiger 
hyrestaket. Hyrestaket räknas upp varje år från och med den 1 januari med den procentsats 
som motsvarar den genomsnittliga hyreshöjningen inom allmännyttan i Mölndal under 
föregående år.

Ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har utrett hur hyreskostnaderna ser ut på stadens boenden 
med särskild service enligt LSS. Bakgrunden är att dessa hyror tenderar att bli högre samtidigt 
som hyresgästerna har begränsade inkomster och riskerar att bli ekonomiskt beroende av 
anhöriga eller försörjningsstöd, vilket konstaterats av handikappföreningar. Det finns också en 
risk att brukare tvingas tacka nej till platser på LSS-boende på grund av hyreskostnaden.
 
Frågan aktualiseras av att flera nybyggnationer av LSS-bostäder planeras inom en snar 
framtid i Mölndal. Ärendet belyser problemet med höga hyror på Mölndals stads boenden för 
vuxna med särskild service enligt LSS i relation till brukarnas inkomster. Utredningen 
kartlägger och analyserar olika slags modeller för kommunal subventionering av dessa hyror 
och föreslår en lösning som innebär att ett hyrestak införs.
 
Ärendets behandling
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 26 januari 2017, § 7.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 februari 2017, § 28.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 64.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Ett generellt hyrestak på Mölndals stads grupp- och servicebostäder införs. Hyrestaket 
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fastställs till 7 tkr per månad och träder i kraft den 1 juli 2017.
 
Mölndals stad kommer att betala den enskilde brukarens hyreskostnad som överstiger 
hyrestaket. Hyrestaket räknas upp varje år från och med den 1 januari med den procentsats 
som motsvarar den genomsnittliga hyreshöjningen inom allmännyttan i Mölndal under 
föregående år.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
 

Expedieras till 
Vård- och omsorgsnämnden, ekonomiavdelningen
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§ 47

KS 71/17
Utvidgat färdtjänstområde samt justering av taxa för färdtjänsten

Beslut
Mölndals stads färdtjänstområde för fritidsresor ska innefatta kommunerna Mölndal, 
Göteborg, Härryda, Partille, Öckerö, Lerum, Kungälv, Alingsås, Ale, Lilla Edet, 
Stenungsund, Tjörn, Kungsbacka och Mark. För beviljande av högkostnadsskydd för 
arbetsresor med färdtjänst får individuell prövning göras av aktuell reserelation*. 
Utvidgningen av färdtjänstområdet till de nya kommunerna ska genomföras med hjälp av 
färdtjänsten i Göteborg, så snart det är praktiskt möjligt.
 
Kostnaden för fritidsresor med färdtjänst ska motsvara Västtrafiks baspris*1,2 för resor inom 
en zon samt mellan omlottzoner i Mölndal och angränsande zoner. Kostnaden för fritidsresor 
mellan zoner ska motsvara Västtrafiks baspris*0,93. Kostnaden för färdtjänstresor i 
kommuner utanför färdtjänstområdet ska motsvara den högsta gällande kostnaden för en 
inomkommunal färdtjänstresa i färdtjänstområdet + 50 %.
 
Högkostnadsskydd för färdtjänstresor till daglig verksamhet inom LSS ska motsvara Väst-
trafiks områdesladdning 30 dagar. Högkostnadsskydd för färdtjänstresor till arbete ska 
motsvara Västtrafiks områdesladdning 30 dagar + 25 %.
 
Samtliga taxor för färdtjänsten ska alltid justeras i samband med justeringar i Västtrafiks 
priser, utan att kommunfullmäktige behöver fatta nytt beslut.

Ärendet
Tekniska förvaltningen föreslår i enlighet med rekommendation från Göteborgsregionens 
kommunalförbund, att färdtjänstområdet utökas så att samtliga medlemskommuner innefattas 
i området. I samband med utvidgningen föreslås att nuvarande föråldrade taxekonstruktion 
ändras från att vara kopplad till en biljettyp som inte längre existerar, till att kopplas till 
Västtrafiks baspris. I förslaget till ny taxekonstruktion bibehålls dagens priser för det absoluta 
flertalet av reserelationerna (ca 90 %), medan vissa prisförändringar upp eller ner sker för 
återstående reserelationer.
 
Tekniska förvaltningen föreslår även att priset för färdtjänstresor i kommuner utanför det 
utvidgade färdtjänstområdet höjs från 40 kr till 88 kr.
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Ärendets behandling
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 30 januari 2017, § 10. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 februari 2017, § 29.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 65.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Mölndals stads färdtjänstområde för fritidsresor ska innefatta kommunerna Mölndal, 
Göteborg, Härryda, Partille, Öckerö, Lerum, Kungälv, Alingsås, Ale, Lilla Edet, 
Stenungsund, Tjörn, Kungsbacka och Mark. För beviljande av högkostnadsskydd för 
arbetsresor med färdtjänst får individuell prövning göras av aktuell reserelation*. 
Utvidgningen av färdtjänstområdet till de nya kommunerna ska genomföras med hjälp av 
färdtjänsten i Göteborg, så snart det är praktiskt möjligt.
 
Kostnaden för fritidsresor med färdtjänst ska motsvara Västtrafiks baspris*1,2 för resor inom 
en zon samt mellan omlottzoner i Mölndal och angränsande zoner. Kostnaden för fritidsresor 
mellan zoner ska motsvara Västtrafiks baspris*0,93. Kostnaden för färdtjänstresor i 
kommuner utanför färdtjänstområdet ska motsvara den högsta gällande kostnaden för en 
inomkommunal färdtjänstresa i färdtjänstområdet + 50 %.
 
Högkostnadsskydd för färdtjänstresor till daglig verksamhet inom LSS ska motsvara Väst-
trafiks områdesladdning 30 dagar. Högkostnadsskydd för färdtjänstresor till arbete ska 
motsvara Västtrafiks områdesladdning 30 dagar + 25 %.
 
Samtliga taxor för färdtjänsten ska alltid justeras i samband med justeringar i Västtrafiks 
priser, utan att kommunfullmäktige behöver fatta nytt beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
GR, tekniska förvaltningen
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§ 48

KS 78/17
Godkännande av exploateringsavtal 3-2017 avseende detaljplan för 
bostäder m.m. inom Syltlöken 1, Toltorpsgatan/Dalgångsgatan i 
Mölndal

Beslut
Exploateringsavtal 3-2017 godkänns.

Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna exploateringsavtalet.

Ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat exploateringsavtal avseende genomförande av 
detaljplan för Bostäder m.m. inom fastigheten Syltlöken 1.

All mark inom detaljplanen och exploateringsområdet ägs av exploatören. Några mark-
överlåtelser, ledningsrätter eller andra nyttjanderätter erfordras ej för detaljplanens genom-
förande. Några mindre åtgärder avseende fyra besöksparkeringar på allmän plats utanför 
detaljplanen ska genomföras av staden och bekostas av exploatören. I övrigt reglerar avtalet 
exploatörens ansvar avseende bl. a. dagvattenhantering, anslutning till VA-nätet, förorenad 
mark, gestaltning av planerad bebyggelse, samt övriga genomförandefrågor på och i 
anslutning till fastigheten Syltlöken 1.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2017.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 7 februari 2017, § 17.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 mars, § 70.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Exploateringsavtal 3-2017 godkänns. Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) 
och stadsbyggnadschef Björn Marklund får i uppdrag att underteckna exploateringsavtalet.
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Beslutsgången
Ordförande frågar om kommunstyrelsen förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
 

Expedieras till 
Toltorp utveckling ekonomisk förening, planeringsutskottet
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§ 49

KS 77/17
Antagande av detaljplan för bostäder m.m. inom Syltlöken 1, 
Toltorpsgatan/- Dalgångsgatan i Mölndal - antagande

Beslut
Detaljplan för bostäder m.m. inom Syltlöken 1, upprättad 2017-02-01, antas.

Ärendet
Planområdet ligger i Toltorpsdalen vid korsningen Toltorpsgatan/Dalgångsgatan cirka 1,5 km 
norr om Mölndals innerstad. På fastigheten Syltlöken 1 har det tidigare funnits en bensinmack 
följt av en bilverkstad och biltvätt. Verksamheterna stängdes ned under 2014 och marken 
sanerades under våren 2015 för att uppfylla kraven för känslig markanvändning, vilket tillåter 
en byggnation av bostäder inom fastigheten.

Planförslaget möjliggör för uppförande av ett flerbostadshus i upp till fem våningar samt 
etablering av en mindre butik mot korsningen Toltorpsgatan - Bagerigatan för att komplettera 
med kommersiell service som saknas i området idag. Förslaget inrymmer cirka 70 lägenheter. 
Samtliga lägenheter får egen balkong eller uteplats och utöver det föreslås en gemensam-
hetsyta på huvudbyggnadens tak. Mot Toltorpsgatan placeras en byggnad i upp till två 
våningar som föreslås inrymma förrådsutrymme samt cykelparkering.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 januari 2017.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 7 februari 2017, § 18.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 71, och godkände detaljplan för 
bostäder m.m. inom Syltlöken 1.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Detaljplan för bostäder m.m. inom Syltlöken 1, upprättad 2017-02-01, antas.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Stefan Gustafsson (S), Rune Nilsson (SD) och Ingemar Johansson (C) föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Planeringsutskottet
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§ 50

KS 81/17
Försäljning av fastigheten Kikås 1:112, Lejonslättsgatan/- 
Lejonstensgatan i Mölndal, enligt avtal 42-2016, samt 
överenskommelse om fastighetsreglering angående Kikås 1:112 
m.fl., enligt avtal

Beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
Mölndalsbostäder AB har den 26 maj 2016 ansökt om markanvisning hos staden. Fastigheten 
är belägen mellan Lejonslättsgatan och Lejonstensgatan i Kikås och är i dagsläget bevuxen 
med skog. Mölndalsbostäder planerar att uppföra 56 st lägenheter upplåtna med hyresrätt. 
Lägenheterna är fördelade mellan 2:or, 3:or och 4:or i ungefär lika andelar. Markpriset 
grundar sig på en marknadsvärdering och är satt utifrån att parterna är överens om att det är 
hyresrätter som ska uppföras.

Mölndalsbostäder ska ansöka om fastighetsreglering i överensstämmelse med tecknad 
överenskommelse, avtal 51-2016. För fastigheterna gäller detaljplan 1481-P91/4 
Hålstensområdet, fastställd 1989-04-26. Syftet med fastighetsregleringen är att möjliggöra 
exploatering av området i enlighet med detaljplanen.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 januari 2017.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 7 februari 2017, § 20.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 72.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Avtal 42-2016 och avtal 51-2016 godkänns. Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh 
Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn Marklund får i uppdrag att underteckna avtalen. 
Kommunstyrelsen får vid formella hinder i samband med försäljningens genomförande 
godkänna nödvändiga justeringar i avtalstext och/eller överlåtelse av egendomen till annan 
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juridisk person.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M) föreslår att: kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att komplet-
tera handlingen dels med en övergripande bedömning av antalet byggrätter som kan uppnås 
vid upprättande av en ny detaljplan för området, dels för att redovisa bedömningen av 
marknadsvärdet vid olika upplåtelseformer av bostäder på området.

Stefan Gustafsson (S) föreslår bifall för kommunstyrelsens förslag.
Marcus Claesson (L) och Ingemar Johansson (C) föreslår bifall till Hans Bergfelts förslag.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra. Ordförande 
finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns vid 
omröstningen:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för M, L och C förslag om återremiss

Omröstningsresultat
32 ja-röster, 28 nej-röster och 1 avstod att rösta. Med kommunallagens regler kring 
minoritetsremiss (kommunallagen, kap. 5, § 36) finner ordförande att ärendet återremitteras 
till kommunstyrelsen. Omröstningsbilaga bifogas protokollet.

Expedieras till 
Mölndalsbostäder, planeringsutskottet
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Voteringslista nr. 1
Mölndals stadsfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2017 klockan 20:04:22.
17. Godkännande av försäljning av fastigheten Kikås 1:112, Lejonslättsgatan/Lejonstensgatan i Mölndal, 
avtal 42-2016, samt överenskommelse om fastighetsreglering av Kikås 1:112 m.fl., avtal 51-2016 
(kommunstyrelsen § 72/17)

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Sven-Ove Johansson (ordf.)              (S)       Alla                                              X    
Maria  Rantsi (1:e v ordf.)             (M)       Alla                                              X   
Kader  Hamakarim (2:e v ordf.)          (MP)      Alla      Anders Dahlgren                         X    
Marie Östh Karlsson                     (S)       Alla                                              X    
Stefan Gustafsson                       (S)       Alla                                              X    
Solveig  Hallin                         (S)       Alla                                              X    
Ove Dröscher                            (S)       Alla                                              X    
Gun Kristiansson                        (S)       Alla                                              X    
Bernt A Runberg                         (S)       Alla      Estelle   Hwatz                         X    
Ulrika Frick                            (MP)      Alla                                              X    
My  Blomgren                            (MP)      Alla                                              X    
Rasmus Draklander                       (MP)      Alla                                              X    
Marcus Claesson                         (L)       Alla                                              X   
Glenn Grimhage                          (L)       Alla                                              X   
Hans Bergfelt                           (M)       Alla                                              X   
Kajsa Hamnén                            (M)       Alla                                              X   
Gabriela Nilsson                        (M)       Alla                                              X   
Marcus  Ewerstrand                      (M)       Alla                                              X   
Kristian  Vramsten                      (M)       Alla      Ingvar Paulsson                         X   
Peter  Librell                          (M)       Alla                                              X   
Delaram Esmaeili                        (L)       Alla                                              X   
Bertil Levin                            (L)       Alla      Joakim Wikström                         X   
Ulla-Carin  Moberg                      (MP)      Alla                                              X    
Jennie Rodin                            (MP)      Alla                                              X    
Annika   Bjerrhede                      (MP)      Alla                                              X  
Ralf  Lorentzon                         (S)       Alla                                              X    
Therese Aronius                         (S)       Alla                                              X    
Tomas  Angervik                         (S)       Alla                                              X    
Karin Vedlin                            (S)       Alla                                              X    
Elpida Georgitsi                        (S)       Alla                                              X    
Raymond  Carlsson                       (S)       Alla                                              X    
Pernilla  Övermark                      (S)       Alla                                              X    
Patrik Karlsson                         (S)       Alla                                              X    
Lennart Wallensäter                     (S)       Alla                                              X    
Rasha Riad Sandén                       (S)       Alla                                              X    
Ulla-Britt Thor                         (S)       Alla                                              X    
Peter Berg Johnson                      (KD)      Alla                                              X    
Johanna Karlsson Deucher                (KD)      Alla                                              X    
Anders Karlsson                         (KD)      Alla                                              X    
Margareta Krakowski                     (L)       Alla                                              X   
Elin Andersson                          (L)       Alla                                              X   
Maria Martini                           (C)       Alla      Sara Janhäll                            X   
Anders  Enelund                         (M)       Alla                                              X   
Johanna  Rantsi                         (M)       Alla                                              X   
Merjem Maslo                            (M)       Alla      Bengt Hedberg                           X   
Gerhard  Bengtsson                      (M)       Alla                                              X   
Johan  Ahlsell                          (M)       Alla                                              X   
Carina  Gustafsson                      (M)       Alla                                              X   
Linus  Hedberg                          (M)       Alla                                              X   
Ingemar  Johansson                      (C)       Alla                                              X   

Transport: 27 22 1 0

31



Transport: 27 22 1 0

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Eric Nilsson                            (C)       Alla                                              X   
Ana Maria  Stuparich                    (V)       Alla                                              X    
Åke Nises                               (V)       Alla                                              X    
Marie Lindqvist                         (V)       Alla                                              X    
Jessica  Wetterling                     (V)       Alla      Jerker Halling                          X    
Ilona Michalowski                       (SD)      Alla      Rune Nilsson                            X    
Peter  Bjellheim                        (SD)      Alla      Mikael  Brodin                          X   
Fredrik Mellbin                         (SD)      Alla                                              X   
Kjell-Åke Jönsson                       (SD)      Alla                                              X   
Joel Olsson                             (SD)      Alla                                              X   
Tobias  Hellström                       (SD)      Alla                                              X   

SUMMA: 32 28 1 0
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§ 51

KS 362/16
Svar på motion (L) om att rusta upp Bohusleden

Beslut
Motionen är besvarad i och med tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den
27 december 2016.

Ärendet
Glenn Grimhage (L) föreslår i en motion daterad den 21 september 2016 att Bohusleden i 
Mölndal rustas upp avseende skyltning och framkomlighet, att det årligen genomförs ett 
löpande underhåll för att hålla leden i fullgott skick och att informationstavlor om leden och 
om Mölndals stad placeras ut vid strategiska platser längs med leden.
 
I motionen kan utläsas att Bohusleden är en friluftsled som bl.a. passerar genom Mölndals 
kommun. Det är en populär led där många vandrar eller cyklar och upplever den härliga 
naturen på nära håll. Sträckan som Mölndals stad ansvarar för är ca 2 mil lång och längs leden 
finns det både intressanta fornminnen, kulturplatser och vindskydd med grillplatser att stanna 
till vid och njuta av naturen. Problemet med Mölndalssträckan är att det idag på flera håll är 
ett eftersatt underhåll exv. behöver märkningen längs med leden förbättras, etapper finns där 
det delvist är svårt att komma fram, spångar behöver bytas ut eller kompletteras och vind-
skydden behöver underhållas.
 
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 21 september 2016, § 138, remitterat motionen till kommun-
styrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till tekniska 
nämnden för beredning.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 december 2016.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 30 januari 2017, § 8, och beslutat lämna 
förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande över motionen och anser motionen med det 
besvarad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 februari 2017, § 22.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 66.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Motionen är besvarad i och med tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den
27 december 2016.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Glenn Grimhage (L) föreslår bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer de två förslagen mot 
varandra och finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning 
begärs och följande beslutsgång godkänns:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Glenn Grimhages förslag

Omröstningsresultat
Med siffrorna 36 ja-röster, 22 nej-röster och 3 som avstod att rösta finner ordförande att 
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsen förslag. Omröstningsbilaga bifogas protokollet.

Expedieras till 
Tekniska nämnden
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Voteringslista nr. 2
Mölndals stadsfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2017 klockan 20:08:55.
18. Svar på motion (L) om att rusta upp Bohusleden (kommunstyrelsen § 66/17)

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Sven-Ove Johansson (ordf.)              (S)       Alla                                              X    
Maria  Rantsi (1:e v ordf.)             (M)       Alla                                              X    
Kader  Hamakarim (2:e v ordf.)          (MP)      Alla      Anders Dahlgren                         X    
Marie Östh Karlsson                     (S)       Alla                                              X    
Stefan Gustafsson                       (S)       Alla                                              X    
Solveig  Hallin                         (S)       Alla                                              X    
Ove Dröscher                            (S)       Alla                                              X    
Gun Kristiansson                        (S)       Alla                                              X    
Bernt A Runberg                         (S)       Alla      Estelle   Hwatz                         X    
Ulrika Frick                            (MP)      Alla                                              X    
My  Blomgren                            (MP)      Alla                                              X    
Rasmus Draklander                       (MP)      Alla                                              X    
Marcus Claesson                         (L)       Alla                                              X   
Glenn Grimhage                          (L)       Alla                                              X   
Hans Bergfelt                           (M)       Alla                                              X    
Kajsa Hamnén                            (M)       Alla                                              X    
Gabriela Nilsson                        (M)       Alla                                              X    
Marcus  Ewerstrand                      (M)       Alla                                              X    
Kristian  Vramsten                      (M)       Alla      Ingvar Paulsson                         X   
Peter  Librell                          (M)       Alla                                              X   
Delaram Esmaeili                        (L)       Alla                                              X   
Bertil Levin                            (L)       Alla      Joakim Wikström                         X   
Ulla-Carin  Moberg                      (MP)      Alla                                              X  
Jennie Rodin                            (MP)      Alla                                              X   
Annika   Bjerrhede                      (MP)      Alla                                              X    
Ralf  Lorentzon                         (S)       Alla                                              X    
Therese Aronius                         (S)       Alla                                              X    
Tomas  Angervik                         (S)       Alla                                              X    
Karin Vedlin                            (S)       Alla                                              X    
Elpida Georgitsi                        (S)       Alla                                              X    
Raymond  Carlsson                       (S)       Alla                                              X    
Pernilla  Övermark                      (S)       Alla                                              X    
Patrik Karlsson                         (S)       Alla                                              X    
Lennart Wallensäter                     (S)       Alla                                              X    
Rasha Riad Sandén                       (S)       Alla                                              X    
Ulla-Britt Thor                         (S)       Alla                                              X    
Peter Berg Johnson                      (KD)      Alla                                              X    
Johanna Karlsson Deucher                (KD)      Alla                                              X    
Anders Karlsson                         (KD)      Alla                                              X    
Margareta Krakowski                     (L)       Alla                                              X   
Elin Andersson                          (L)       Alla                                              X   
Maria Martini                           (C)       Alla      Sara Janhäll                            X   
Anders  Enelund                         (M)       Alla                                              X   
Johanna  Rantsi                         (M)       Alla                                              X   
Merjem Maslo                            (M)       Alla      Bengt Hedberg                           X   
Gerhard  Bengtsson                      (M)       Alla                                              X   
Johan  Ahlsell                          (M)       Alla                                              X   
Carina  Gustafsson                      (M)       Alla                                              X   
Linus  Hedberg                          (M)       Alla                                              X  
Ingemar  Johansson                      (C)       Alla                                              X  

Transport: 31 16 3 0
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Transport: 31 16 3 0

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Eric Nilsson                            (C)       Alla                                              X   
Ana Maria  Stuparich                    (V)       Alla                                              X    
Åke Nises                               (V)       Alla                                              X    
Marie Lindqvist                         (V)       Alla                                              X    
Jessica  Wetterling                     (V)       Alla      Jerker Halling                          X    
Ilona Michalowski                       (SD)      Alla      Rune Nilsson                            X   
Peter  Bjellheim                        (SD)      Alla      Mikael  Brodin                          X   
Fredrik Mellbin                         (SD)      Alla                                              X   
Kjell-Åke Jönsson                       (SD)      Alla                                              X   
Joel Olsson                             (SD)      Alla                                              X   
Tobias  Hellström                       (SD)      Alla                                              X   

SUMMA: 35 23 3 0
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§ 52

KS 357/16
Svar på motion (SD) om  att inrätta en fond för Luciafirande i 
Mölndals stad

Beslut
Motionen avslås.

Ärendet
Rune Nilsson (SD) föreslår i en motion daterad den 13 september 2016 att Mölndals kommun 
startar en fond, där Svenska kyrkans församlingar i Mölndals kommun kan söka medel för 
arrangemang och annonsering av Luciatåg för allmänheten i kyrkan. Mölndals kommun bör 
därmed också tillföra 50 000 kr/år. Fonden bör dessutom vara öppen för frivilliga donationer. 
Motionären anser att Lucia är en av våra finaste och ljusaste traditioner i vintermörkret, 
oavsett om man är troende eller inte. Det är också en av våra mest internationellt 
uppmärksammade svenska traditioner. För att stödja de frivilliga krafter inom Svenska kyrkan 
i Mölndals kommun som önskar arrangera Luciafiranden för allmänheten, bör staden därför 
skapa en fond och tillföra förslagsvis 50 000 kr/år. Där kan sedan församlingarna som så 
önskar söka medel för Luciafirandet. Dessa medel är tänkta att användas till arrangemang i 
Kyrkorna för allmänheten. Dels till arrangemanget som sådant, men också för annonsering 
och information så att allmänheten vet att det arrangeras ett Luciafirande.
 
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 21 september 2016, § 139, remitterat motionen till kommun-
styrelsen för beredning.
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 15 februari 2017, § 23.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 67.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Motionen avslås.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Rune Nilsson (SD) föreslår bifall till motionen. 
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Anders Dahlgren (MP) och Åke Nises (V) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och frågar om kommunstyrelsens förslag 
till beslut kan antas och finner att så sker.

 

Expedieras till 
Stadsledningsförvaltningen
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§ 53

KS 136/17
Motion (SD) om att införa 37,5 (h) arbetsvecka i kommunal 
verksamhet

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
I en motion daterad 13 mars 2017 föreslår Rune Nilsson (SD) att Mölndal ska införa 
möjlighet att använda 37,5 h/vecka eller 7,5 h/dag  som ny heltidsarbetstid för de enheter 
inom kommunen som önskar.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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§ 54

KS 156/17
Motion (M) om att Mölndals förskolor implementerar 
Förskolebrevetsriktlinjer och integritetspolicy

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
Carina Gustafsson (M) och Merjem Maslo (M) föreslår i en motion daterad 20 mars 2017 
att Mölndals stads samtliga förskolor implementerar förskolebrevets riktlinjer och dess 
integritetspolicy. Förskolebrevet syftar till att minska sexuella övergrepp på barn genom att 
tidigt lära dem om integritet och gränser.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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§ 55

KS 157/17
Motion (M) om att starta en Fritidsbank i Mölndal

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
Kajsa Hamnén (M), Ingvar Paulsson (M) och Johan Ahlsell (M) föreslår in en motion daterad 
28 februari 2017 att det ska inrättas en fritidsbank i Mölndal. På en fritidsbank kan med-
borgare låna sportutrustning under en begränsad tid utan kostnad.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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§ 56

KS 159/17
Motion (L) om att motverka klotter och skadegörelse snabbare

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
Marcus Claesson (L) föreslår i en motion daterad 21 mars 2017 att Mölndal ska arbeta mer 
aktivt mot klotter och skadegörelse genom följande förslag:
1. Säkerställ att klottersaneringsrutinen från 2011 följs.
2. Förenkla inrapportering av klotter och annan skadegörelse, t.ex. via klotter@molndal.se, 
SMS/MMS, mobilapp, utöver dagens formulär på stadens hemsida.
3. Vidareförmedla inkomna felanmälningar i möjligaste mån till andra fastighetsägare för att 
hålla vår offentliga miljö så hel, ren och trivsam som möjligt.
4. Kontakta de få lokala organisationer som förfular vår stad genom återkommande 
klistermärken på papperskorgar, elskåp, stolpar, trafikskyltar, med mera och påtala det 
olämpliga.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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§ 57

KS 31/17
Planprogram för stadsdelen Pedagogen Park, fastigheterna 
Växthuset 1 och 2, del av Solängen 1:104 m.fl.

Beslut
Upprättat planprogram samt programsamrådsredogörelse gällande stadsdelen Pedagogen 
Park, fastigheterna Växthuset 1 och 2, del av Solängen 1:104 m.fl. antas. Planprogrammet 
kommer fungera som underlag för kommande arbete med detaljplan över området.
 
Kommunfullmäktige uppdrar också åt stadsbyggnadsförvaltningen att särskilt studera 
byggnadshöjderna öster om Bifrostgatan samt breddning av Bifrostgatan i kommande 
detaljplaneprocess.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 29 april 2015, § 113, att uppdra åt stadsbyggnads-
förvaltningen att upprätta ett planprogram för stadsdelen Pedagogen Park. Ett samrådsförslag 
har upprättats för att ge berörda möjligheten att ta ställning till övergripande frågor. Totalt har 
55 yttranden inkommit. Flera synpunkter berörde höjder på föreslagen bebyggelse, 
utformning av bebyggelsen som angränsar till befintliga bostadsområden, en ändrad 
utformning av Bifrostgatan samt oro för ökade trafikmängder. Samrådstiden pågick mellan 
den 22 september - 19 oktober 2016 och ett samrådsmöte genomfördes den 5 oktober 2016.
Efter genomfört samråd har programmet bearbetats till den handling som nu ska godkännas 
politiskt, för att därefter fungera som stöd och underlag under fortsatt planarbete.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 december 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 10 januari 2017, § 4.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 25 januari 2017, § 36.
Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet den 22 februari 2017, § 9.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 14 mars 2017, § 37.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 22 mars 2017, § 80.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Upprättat planprogram samt programsamrådsredogörelse gällande stadsdelen Pedagogen 
Park, fastigheterna Växthuset 1 och 2, del av Solängen 1:104 m.fl. antas. Planprogrammet 
kommer fungera som underlag för kommande arbete med detaljplan över området.
 
Kommunfullmäktige uppdrar också åt stadsbyggnadsförvaltningen att särskilt studera 
byggnadshöjderna öster om Bifrostgatan samt breddning av Bifrostgatan i kommande 
detaljplaneprocess.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Ingemar Johansson (C) förslår att ingen byggnation ska ske öster om Bifrostleden, i övrigt 
bifall till förslaget.
Stefan Gustafsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
 
Reservation
Ingemar Johansson (C) och Eric Nilsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån 
för Ingemar Johanssons förslag.

Expedieras till 
Aspelin Ramm Fastigheter AB, planeringsutskottet
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