
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-09-20

Plats och tid Mölndals stadshus, kommunfullmäktigesalen kl. 18:00-19:30

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

Ej tjänstgörande ersättare Roland Alkvik (S)
Sarah Hallin (S)
Adam F Laurén (KD)
Ingvar Paulsson (M)
Staffan Holmgren (M)
Hans-Evert Renérius (M)
Tina Höstlycke (L)
Kjell Karlson (L)
Lennart Börjesson (C)

Övriga närvarande Therese Tanner (Kommunsekreterare)
Marie Werner (VD Mölndalsbostäder AB)

Utses att justera Ulrika Frick
Hans Bergfelt

Justeringens plats och tid Stadsdshuset   2017-09-27   08:00

Paragrafer §§122-143

Sekreterare ....................................……………………………………………………….
Therese Tanner

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

Underskrifter

Justerande ....................................……………………………………………………….
Ulrika Frick Hans Bergfelt

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

Instans Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Anslag sätts upp 2017-09-27

Anslag tas ner 2017-10-19

Förvaringsplats för 
protokollet

Stadshuset

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

Therese Tanner
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-09-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§122 Bolagspresentation - Mölndalsbostäder AB
§123 Meddelanden
§124 Kompletteringsval av ersättare (S) i skolnämnden
§125 Kompletteringsval av ledamot (S) i tekniska nämnden

§126 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (L) i 
byggnadsnämnden

§127 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (M) i skolnämnden
§128 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (M) i valnämnden
§129 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (M) i miljönämnden
§130 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (L) i folkhälsorådet
§131 Befrielse från uppdrag, ersättare (S) i kommunfullmäktige
§132 Befrielse från uppdrag, ersättare (MP) i kommunfullmäktige
§133 Val av nämndeman (S) i Göteborgs tingsrätt för tjänsteperioden 2016-2019
§134 Kostnader för anordnande av bostäder för nyanlända
§135 Hantering av äldre investeringar på Gunnebo Slott och Trädgårdar

§136 Svar på interpellation (C) om vägbelysning på Hällesåkersvägen och 
Spårhagavägen

§137 Svar på motion (C) om mobilfri tid i Mölndals stads skolor
§138 Svar på motion (C) om samordnad varudistributionscentral i Mölndals stad
§139 Svar på motion (SD) om att införa 37,5 h arbetsvecka i kommunal verksamhet
§140 Sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige
§141 Motion (M) om att säkra offentliga utemiljöer i Mölndals stad

§142 Interpellation (SD) till kommunstyrelsens ordförande om beslutet om 
Trygghetsvärdar i Mölndals stad

§143 Fråga (L) till kommunstyrelsens ordförande rörande hantering av beslut 
fattade i kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-09-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 122

Bolagspresentation - Mölndalsbostäder AB

Ärendet
VD Marie Werner presenterar bolaget Mölndalsbostäder AB. Presentationen innehåller 
beskrivning av bolaget, bostadsbeståndet och en redovisning av ekonomin i bolaget.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-09-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 123

Meddelanden

Ärendet
1.
Länsstyrelsens beslut att utse Anette Ek till ny ersättare i kommunfullmäktige för 
socialdemokraterna (dnr 252/17).

2.
Länsstyrelsens beslut att utse Dara Said Saber till ny ersättare i kommunfullmäktige för 
socialdemokraterna (dnr 260/17).

3.
Länsstyrelsens beslut att utse Hans-Evert Renérius till ny ersättare i kommunfullmäktige för 
moderaterna (dnr 325/17).
 
4.
Överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 21 juni 2017 angående förmånscyklar till 
anställda (dnr 474/16).

5.
Vård- och omsorgsnämndens redovisning av ej verkställda beslut, första och andra kvartalet 
2017 (dnr 293/17).

6.
Social- och arbetsmarknadsnämndens redovisning av ej verkställda beslut, andra kvartalet 
2017 (dnr 270/17).

7.
Ekonomiavdelningens månadsrapport juli 2017 (dnr 142/17).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-09-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 124

KS 426/14
Kompletteringsval av ersättare (S) i skolnämnden

Beslut
Mona Berglund Nilsson, Ålegårdsgatan 10, 431 50 Mölndal väljs till ny ersättare i 
skolnämnden.

Ärendet
Vid föregående fullmäktigemöte befriades en ersättare i skolnämnden från sitt uppdrag. 
Ersättaren representerade socialdemokraterna och vid dagens sammanträde ska ny ersättare 
till skolnämnden väljas.

Förslag till beslut
Mona Berglund Nilsson (S), Ålegårdsgatan 10, 431 50 Mölndal, föreslås till ny ersättare i 
skolnämnden.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om Mona Berglund Nilsson kan väljas till ny ersättare i skolnämnden och 
finner att så sker.

Expedieras till 
Mona Berglund Nilsson, skolnämnden, löneenheten
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Sammanträdesdatum
2017-09-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 125

KS 428/14
Kompletteringsval av ledamot (S) i tekniska nämnden

Beslut
Kerstin Thompson, Krokslättsgatan 4 B, 431 67 Mölndal, väljs till ny ledamot i tekniska 
nämnden.
Carina Pettersson, Lammevallsgatan 42 A,  431 43 Mölndal, väljs till ny ersättare i tekniska 
nämnden.

Ärendet
Vid föregående fullmäktigemöte befriades en ledamot i tekniska nämnden från sitt 
uppdrag. Ledamoten representerade socialdemokraterna och vid dagens sammanträde ska 
ny ledamot till tekniska nämnden väljas.

Förslag till beslut
Kerstin Thompson (S), Krokslättsgatan 4 B, 431 67 Mölndal, föreslås till ny ledamot i 
tekniska nämnden.
Carina Pettersson (S), Lammevallsgatan 42 A, 431 43 Mölndal, föreslås till ny ersättare i 
tekniska nämnden.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om Kerstin Thompson kan väljas till ny ledamot i tekniska nämnden och 
finner att så sker.
Ordförande frågar därefter om Carina Pettersson kan väljas till ny ersättare i tekniska 
nämnden och finner att så sker.

Expedieras till 
Kerstin Thompson, Carina Pettersson, tekniska nämnden, löneenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-09-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 126

KS 422/14
Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (L) i 
byggnadsnämnden

Beslut
Karin Karlson befrias från sitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden från och med
1 oktober 2017.
Karl Vilén, Stensjögatan 24 B, 431 66 Mölndal väljs till ny ersättare i byggnadsnämnden från 
och med 1 oktober 2017.

Ärendet
Karin Karlson (L) har i skrivelse 20 juni 2017 begärt att, från den 1 oktober 2017, få bli 
befriad från sitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden.

Enligt 4 kap. 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från 
uppdraget när det förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Karl Vilén (L), Stensjögatan 24 B, 431 66 Mölndal förslås till ny ersättare i 
byggnadsnämnden.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige befriar Karin Karlson från sitt uppdrag som 
ersättare i byggnadsnämnden från och med 1 oktober 2017 och finner att så sker. Ordförande 
frågar därefter om Karl Vilén (L) kan väljas till ny ersättare i byggnadsnämnden från och med 
1 oktober 2017 och finner att så sker.

Expedieras till 
Karin Karlson, Karl Vilén, byggnadsnämnden, löneenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-09-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 127

KS 426/14
Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (M) i 
skolnämnden

Beslut
Robert Engström befrias från sitt uppdrag som ersättare i skolnämnden.
Fredrik Lindqvist, Eklanda Hage 1 D, 431 49 Mölndal, väljs till ny ersättare i skolnämnden.

Ärendet
Robert Engström (M) har i skrivelse daterad 28 augusti 2017 begärt att få bli befriad från sitt 
uppdrag som ersättare i skolnämnden.
 
Enligt 4 kap. 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från 
uppdraget när det förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Fredrik Lindqvist (M), Eklanda Hage 1 D, 431 49 Mölndal, föreslås till ny ersättare i 
skolnämnden.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige befriar Robert Engström från sitt uppdrag som 
ersättare i skolnämnden och finner att så sker. Ordförande frågar därefter om Fredrik 
Lindqvist kan väljas till ny ersättare i skolnämnden och finner att så sker.

Expedieras till 
Robert Engström, Fredrik Lindqvist, skolnämnden, löneenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-09-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 128

KS 430/14
Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (M) i 
valnämnden

Beslut
Robert Engström befrias från sitt uppdrag som ledamot i valnämnden.
Staffan Holmgren, Flyttfågelvägen 17, 437 38 Lindome, väljs till ny ledamot i valnämnden.
Carina Gustafsson, Eklanda Hage 14, 431 49 Mölndal, väljs till ny ersättare i valnämnden.

Ärendet
Robert Engström (M) har i skrivelse daterad 28 augusti 2017 begärt att få bli befriad från sitt 
uppdrag som ledamot i valnämnden.
 
Enligt 4 kap. 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från 
uppdraget när det förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Staffan Holmgren (M), Flyttfågelvägen 17, 437 38 Lindome, föreslås till ny ledamot i 
valnämnden.
Carina Gustafsson (M), Eklanda Hage 14, 431 49 Mölndal, föreslås till ny ersättare i 
valnämnden.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige befriar Robert Engström från sitt uppdrag som 
ledamot i valnämnden och finner att så sker. Ordförande frågar därefter om Staffan 
Holmgren kan väljas till ny ledamot i valnämnden och finner att så sker. Ordförande frågar 
sedan om Carina Gustafsson kan väljas till nya ersättare i valnämnden och finner att så sker.

Expedieras till 
Robert Engström, Staffan Holmgren, Carina Gustafsson, valnämnden, löneenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-09-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 129

KS 425/14
Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (M) i 
miljönämnden

Beslut
Isabelle Vramsten befrias från sitt uppdrag som ledamot i miljönämnden.
Annikka Hedberg, Brevbäraregatan 10, 431 66 Mölndal, väljs till ny ledamot i miljönämnden.
Kenneth Viberg, Algot Scotts Gata 16, 431 45 Mölndal, väljs till ny ersättare i miljönämnden.

Ärendet
Isabelle Vramsten (M) har i skrivelse daterad 5 september 2017 begärt att få bli befriad från 
sitt uppdrag som ledamot i miljönämnden.
 
Enligt 4 kap. 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från 
uppdraget när det förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Annikka Hedberg (M), Brevbäraregatan 10, 431 66 Mölndal, föreslås till ny ledamot i 
miljönämnden.
Kenneth Viberg (M), Algot Scotts Gata 16, 431 45 Mölndal, föreslås till ny ersättare i 
miljönämnden.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige befriar Isabelle Vramsten från sitt uppdrag som 
ledamot i miljönämnden och finner att så sker. Ordförande frågar därefter om Annikka 
Hedberg kan väljas till ny ledamot i miljönämnden och finner att så sker. Ordförande frågar 
sedan om om Kenneth Viberg kan väljas till ny ersättare i miljönämnden och finner att så 
sker.

Expedieras till 
Isabelle Vramsten, Annikka Hedberg, Kenneth Viberg, miljönämnden, löneenheten
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-09-20

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 130

KS 437/14
Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (L) i 
folkhälsorådet

Beslut
Dagmar Callgard befrias från sitt uppdrag som ledamot i folkhälsorådet.
Anna Lisa Hellsing, Våmmedalsvägen 136, 428 31 Kållered, väljs till ny ledamot i 
folkhälsorådet.

Ärendet
Dagmar Callgard (L) har i skrivelse daterad 3 september 2017 begärt att få bli befriad från sitt 
uppdrag som ledamot i folkhälsorådet.
 
Enligt 4 kap. 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från 
uppdraget när det förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Anna Lisa Hellsing (L), Våmmedalsvägen 136, 428 31 Kållered, föreslås till ny ledamot i 
folkhälsorådet.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige befriar Dagmar Callgard från sitt uppdrag som 
ledamot i folkhälsorådet och finner att så sker. Ordförande frågar därefter om Anna Lisa 
Hellsing kan väljas till ny ledamot i folkhälsorådet och finner att så sker.

Expedieras till 
Dagmar Callgard, Anna Lisa Hellsing, folkhälsorådet, löneenheten
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Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 131

KS 252/17
Befrielse från uppdrag, ersättare (S) i kommunfullmäktige

Beslut
Anette Ek befrias från sitt uppdrag som ersättare i fullmäktige.

Länsstyrelsen tillskrivs för att utse en ny ersättare.

Ärendet
Anette Ek (S), har inkommit med skrivelse daterad 27 juli 2017 och begärt att få bli befriad 
från uppdraget som ersättare 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
Beslutsgång
Ordförande frågar om fullmäktige befriar Anette Ek från sitt uppdrag som ersättare i 
fullmäktige och finner att så sker. Ordförande meddelar även att länsstyrelsen tillskrivs för att 
utse en ny ersättare.

Expedieras till 
Anette Ek, länsstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 132

KS 334/17
Befrielse från uppdrag, ersättare (MP) i kommunfullmäktige

Beslut
Agneta Caspersen befrias från sitt uppdrag som ersättare i fullmäktige. 

Länsstyrelsen tillskrivs för att utse en ny ersättare.

Ärendet
Agneta Caspersen (MP) har inkommit med skrivelse daterad 6 september 2017 och begärt att 
få bli befriad från uppdraget som ersättare 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
Beslutsgång
Ordförande frågar om fullmäktige befriar Agneta Caspersen från sitt uppdrag som ersättare i 
fullmäktige och finner att så sker. Ordförande meddelar även att länsstyrelsen tillskrivs för att 
utse en ny ersättare.

Expedieras till 
Agneta Caspersen, länsstyrelsen
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Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 133

KS 381/15
Val av nämndeman (S) i Göteborgs tingsrätt för tjänsteperioden 
2016-2019

Beslut
Ny nämndeman väljs vid nästkommande sammanträde.

Ärendet
Göteborgs tingsrätt har beslutat att entlediga Lovisa Rambjer (S) från uppdraget som 
nämndeman vid Göteborgs tingsrätt avseende tjänstgöringsperioden 2016-2019. 
Kommunfullmäktige ska utse ny nämndeman för återstående tjänstgöringstid.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att socialdemokraterna inkommer med förslag till ny nämndeman vid 
nästkommande sammanträde.

Expedieras till 
Socialdemokraterna
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 134

KS 365/16
Kostnader för anordnande av bostäder för nyanlända

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden medges att överskrida sitt utgiftstak för år 2017 med 
maximalt 9,6 mnkr till följd av anordnandet av bostäder för nyanlända.

Reservation
Samtliga ledamöter från (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Ärendet
Kommunstyrelsen uppdrog den 25 januari åt stadsledningsförvaltningen att återkomma till 
styrelsen när underskotten för anordnandet av boenden för nyanlända klarnat. 
Lokalförsörjningsavdelningen inom stadsledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 23 mars 
2017 redovisat beräknade kostnader för bostäder till nyanlända. Beräkningen redovisar 
kostnaden per år. Under 2017 blir kostnaden sannolikt lägre beroende på olika driftstarter.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 april 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2017, § 82.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 juni 2017, § 172.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Social- och arbetsmarknadsnämnden medges att överskrida sitt utgiftstak för år 2017 med 
maximalt 9,6 mnkr till följd av anordnandet av bostäder för nyanlända.

Ledamöternas förslag till beslut
Joel Olsson (SD) föreslår avslag på kommunstyrelsens förslag.
Merjem Maslo (M), med instämmande av Marie Östh Karlsson (S), föreslår bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Reservation
Samtliga ledamöter från (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Expedieras till 
Social- och arbetsmarknadsnämnden, ekonomiavdelningen
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Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 135

KS 205/17
Hantering av äldre investeringar på Gunnebo Slott och Trädgårdar

Beslut
Kommunstyrelsen beviljas ett investeringsanslag på 3,9 mnkr för att överta de gjorda 
investeringarna Rehabiliteringsträdgård, Ny teaterplats, Lantgården inkl stängsling samt 
övervåning till snickeriet vid Gunnebo slott, medel disponeras från stadens rörelsekapital.

Ärendet
Enligt gällande avtal mellan staden och Gunnebo Slott och Trädgårdar ska bolaget inte äga 
fast egendom. De investeringar som ska klassas som fast egendom ska tillhöra fastigheten och 
därmed ägas av staden. Fyra projekt, som klassificeras som fast egendom, tas upp i denna 
tjänsteskrivelse. Projekten har genomförts utan att det funnits anslag eller att beviljat anslag 
har överskridits. De fyra projekt som det handlar om är; Rehabiliteringsträdgård, Ny teater-
plats, Lantgården inkl stängsling av västra halvön samt övervåningen i Snickeribyggnaden. I 
bolagets styrelse har beslut tagits om satsningarna men eftersom dessa investeringar är att 
betrakta som fast egendom ska de ägas av staden och i staden har inte anslag för satsningarna 
beviljats på ett sådant sätt att staden utan särskilt beslut kan betala för dessa satsningar.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 24 april 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 juni 2017, § 96.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 30 augusti 2017, § 201.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beviljas ett investeringsanslag på 3,9 mnkr för att överta de gjorda 
investeringarna Rehabiliteringsträdgård, Ny teaterplats, Lantgården inkl stängsling samt 
övervåning till snickeriet vid Gunnebo slott, medel disponeras från stadens rörelsekapital.

Ledamöternas förslag till beslut
Lennart Wallensäter (S) föreslår beslut enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens förslag och 
finner att så sker.

Protokollsanteckning
Glenn Grimhage (L) medges lämna följande protokollsanteckning:
Då det klart framgår att bolaget Gunnebo Slott och Trädgårdar AB inte följt gällande 
arrendeavtal, då avseende investeringar av fast egendom och förseelsen inte kan anses som 
ringa, vill vi påtala om en erinran och uppmanar bolaget till en bättre efterlevnad av 
arrendeavtalet med staden.

Expedieras till 
Gunnebo Sott och Trädgårdar, ekonomiavdelningen
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§ 136

KS 290/17
Svar på interpellation (C) om vägbelysning på Hällesåkersvägen 
och Spårhagavägen

Beslut
Ärendet bordläggs till nästkommande möte.

Ärendet
Kommunfullmäktige medgav den 21 juni 2017, 121, att interpellation rörande vägbelysning 
på Hällesåkersvägen och Spårhagavägen fick ställas till tekniska nämndens ordförande. Eric 
Nilsson (C) som ställt interpellationen är inte på plats vid dagens sammanträde och därför 
beslutas att interpellationen besvaras om möjligt vid nästkommande sammanträde.
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§ 137

KS 475/16
Svar på motion (C) om mobilfri tid i Mölndals stads skolor

Beslut
Motionen avslås.

Reservation
Samtliga ledmöter för (C) och (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Ärendet
Centerpartiet har inkommit med en motion gällande mobilfri tid i skolan. Motionären vill att 
möjligheterna att införa mobilfri tid i Mölndals skolor ses över.

Skolförvaltningen ser inget behov av en allmän regel om mobilfri skola, utan anser att det 
räcker med den rätt skollagen ger rektorerna att själva göra den bedömningen med medverkan 
av eleverna. En allmän regel skulle åsidosätta dels elevernas rättigheter att vara med och 
utforma en sådan regel i, dels rektorns uppgift att organisera och leda arbetet på skolan, vilket 
bland annat innebär ansvar för att utarbeta de ordningsregler som behövs på skolan. 
Ordningsregler ska utarbetas under medverkan av eleverna, men det är rektor som i lag har ett 
utpekat ansvar att besluta om dem. Dessutom är digitala verktyg en naturlig del av skolan 
idag. Skolverket liksom skolförvaltningen uppmuntrar digitaliseringen och ser den som en 
möjlighet. Vi vill sträva efter att stärka elevernas kritiska förhållningssätt till information på 
internet och se de digitala verktygen som en möjlighet. Att införa en allmän regel för mobilfri 
skola är att inskränka på rektorernas ansvar för ordningsregler på skolan liksom möjligen att 
utveckla skolans strategi för en ökad digitalisering.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 14 december 2016, § 199, remitterat motionen till kommun-
styrelsen.
Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till skolnämnden för beredning.
Skolnämnden har behandlat ärendet den 7 juni 2017, § 52.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 augusti 2017, § 107.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 30 augusti 2017, § 205.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avstyrks.

Ledamöternas förslag till beslut
Maria Martini (C) föreslår, med instämmande av Mikael Brodin (SD) och Ingemar Johansson 
(C), bifall till motionen.
Tomas Angervik (S) föreslår, med instämmande av Johanna Rantsi (M), Marie Lindqvist (V), 
Ulrika Frick (MP) och Anders Karlsson (KD), bifall till kommustyrelsens förslag.
Marcus Claesson (L) föreslår att motionen ska anses besvarad genom att varje grundskola i 
Mölndals stad ska ha aktuella ordningsregler för hur medtagen privatägd hemelektronik, t.ex. 
mobiltelefoner, får och inte får användas under skoltid inom skolans område för att motverka 
bl.a. stök och e-mobbning.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut och ställer dem mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och avslår motionen.

Reservation
Samtliga ledmöter för (C) och (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Expedieras till 
Skolnämnden
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§ 138

KS 436/16
Svar på motion (C) om samordnad varudistributionscentral i 
Mölndals stad

Beslut
Motionen avslås.

Ärendet
Ingemar Johansson (C) föreslår i en motion daterad 15 november 2016 att Mölndals stad 
utreder möjligheten att inrätta en samordnad varudistributionscentral.

Serviceförvaltningen anser att motionen ska avstyrkas då det inte är aktuellt att införa en 
samordnad varudistribution för stadens livsmedelsinköp under avtalsperioden 2018-2022 
gällande avtal "Avtalsområde GR kommuner avseende livsmedel grossist. UB40114233". 
Samordnad varudistribution innebär att ansvaret för distributionen överförs från enskilda 
varuleverantörer och grossister, framförallt gällande livsmedel, till stadens verksamhet. 
Kundpackat och sorterat gods levereras till en distributionsterminal, där det kan förvaras 
under en kortare period, för omlastning och vidare distribution till de olika enheterna med ett 
gemensamt fordon. Observera att samdistribution inte omfattar lagerhållning eller 
ompackning av varor. Genom att samordna leveranser kan antalet transporter inom staden 
reduceras vilket kan vara en del i arbetat med att minska miljöpåverkan samt öka 
trafiksäkerheten framförallt vid förskolor och skolor. En annan potentiell effekt kan vara 
möjligheten för mindre leverantörer att lämna anbud direkt till staden då leverans på 
enhetsnivå inte längre är ett SKALL-krav. Ett införande av samordnad varudistribution kräver 
investeringar i infrastruktur som en för livsmedel godkänd distributionsterminal med kapacitet 
att ta mot både kyl- och frysvaror samt en för ändamålet lämplig fordonsflotta eller externt 
upphandlad speditör. I nuvarande livsmedelsavtal och upphandlingsunderlag är avtalspriserna 
beräknade på gemensam och direkt distribution vilket betyder kostnader för leveranser inte 
finns att tillgå. En utredning som tar i beaktning ovan aspekter kräver resurser, både 
ekonomiska och personella. Kommunfullmäktige har beslutat att stadens ska ingå i den 
centrala livsmedelsupphandlingen "Avtalsområde GR kommuner avseende livsmedel grossist. 
UB40114233" med avtalsperiod 2018 till 2022 så en eventuell utredning bör genomföras 
närmare utgång av sagda avtal, så ekonomiska konsekvenser som avtalspriser, kostnad för 
spedition såväl som investering och drift av en distributionscentral och miljöaspekter etc. kan 
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vara mer aktuella och utgöra ett för tidpunkten mer korrekt beslutsunderlag. 
Serviceförvaltningen kommer dock nogsamt att följa utvecklingen av samordnad varu-
distribution under tiden.

Ärendets behandling
Kommmunfullmäktige har den 16 november 2016, § 185, remitterat motionen till 
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till serviceutskottet för beredning.
Serviceutskottet har behandlat ärendet den 24 maj 2017, § 8.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 16 augusti 2017, § 108.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 30 augusti 2017, § 206.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avstyrks.

Ledamöternas förslag till beslut
Marcus Claesson (L) föreslår att motionen ska anses besvarad i och med service-
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ingemar Johansson (C) bifaller Marcus Claessons förslag.
Peter Berg Johnson (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och avslår motionen.

Omröstning
Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns: Ja-röst för kommunstyrelsens förslag, 
nej-röst för Marcus Claessons m.fl. förslag.

Med röstsiffrorna 41 ja-röster, 13 nej-röster och 5 avstår finner ordförande att kommun-
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag och avslår motionen.
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Expedieras till 
Serviceförvaltningen
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Omröstningslista 
Svar på motion (C) om samordnad varudistributionscentral i Mölndals stad (kommunstyrelsen § 206/17)

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                                              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                                              X    
Ulrika Frick                            (MP)      Alla                                              X    
My  Högfeldt                            (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                                              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      Anders Dahlgren                         X    
Annika   Bjerrhede                      (MP)      Alla                                              X    
Ralf  Lorentzon                         (S)       Alla                                              X    
Therese Aronius                         (S)       Alla      Estelle   Hwatz                         X    
Tomas  Angervik                         (S)       Alla                                              X    
Karin Vedlin                            (S)       Alla      Shahla Alamshahi                        X    
Elpida Georgitsi                        (S)       Alla                                              X    
Raymond  Carlsson                       (S)       Alla      Kåre Widenqvist                         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                                              X   
Anders  Enelund                         (M)       Alla                                              X    
Johanna  Rantsi                         (M)       Alla                                              X    
Merjem Maslo                            (M)       Alla                                              X    
Gerhard  Bengtsson                      (M)       Alla                                              X   
Johan  Ahlsell                          (M)       Alla      Isabelle Vramsten                       X    
Carina  Gustafsson                      (M)       Alla                                              X   
Linus  Hedberg                          (M)       Alla                                              X  
Ingemar  Johansson                      (C)       Alla                                              X   
Eric Nilsson                            (C)       Alla      Sara Janhäll                            X   
Ana Maria  Stuparich                    (V)       Alla                                              X    
Åke Nises                               (V)       Alla      Jerker Halling                          X    
Marie Lindqvist                         (V)       Alla                                              X    
Jessica  Wetterling                     (V)       Alla                                              X    
Rune Nilsson                            (SD)      Alla                                              X  
Peter  Bjellheim                        (SD)      Alla      Mikael  Brodin                          X  
Fredrik Mellbin                         (SD)      Alla                                              X  
Kjell-Åke Jönsson                       (SD)      Alla      Ulla Godin                              X 
Joel Olsson                             (SD)      Alla                                              X  
Tobias  Hellström                       (SD)      Alla                                              X 

SUMMA: 41 13 5 2
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§ 139

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

Beslut
Motionen avslås.

Ärendet
Rune Nilsson (SD) har lämnat in en motion, daterad 13 mars 2017, om att sänka arbetstiden, 
för heltidsanställda med veckoarbetstidsmåttet 40 timmar, med 6,25 %. Detta skulle, enligt 
motionären, göras så att alla kommunala enheter får möjligheten att frivilligt rösta igenom en 
sänkning av arbetstiden.

Arbetstidsmått m.m. regleras av kollektivavtal, såväl centrala som lokala. Kollektivavtal 
gäller alla inom respektive kollektivavtalsområde, och inte enskilda medarbetare eller enheter. 
Det går inte att rösta om en enhet ska införa arbetstidsförkortning eller inte. En enskild 
förvaltningschef, verksamhetschef eller enhetschef kan inte sluta kollektivavtal för sin 
förvaltning, verksamhet eller enhet. För Mölndals stads räkning kan bara HR-chefen eller 
förhandlingschefen sluta kollektivavtal, och det på kollektivavtalsområde.

Ärendets behandling
Kommmunfullmäktige har den 22 mars 2017, § 53, remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till arbetsgivar- och 
organisationsutskottet för beredning.
Arbetsgivar- och organisations-utskottet har behandlat ärendet den 13 juni 2017, § 19.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 30 augusti 2017, § 207.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avstyrks med hänvisning till rådande kollektivavtal.

Ledamöternas förslag till beslut
Rune Nilsson (SD) 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 
HR-avdelningen
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§ 140

KS 305/17
Sammanträdesplan 2018 för kommunfullmäktige

Beslut
Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige antas.

Ärendet
Inför varje nytt år beslutar kommunfullmäktige och kommunstyrelsen om sammanträdestider 
för sina respektive organ. Ett förslag till sammanträdestider för 2018 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott har upprättats av stadslednings-
förvaltningen.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens förslag till sammanträdestider daterad 8 augusti 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 16 augusti 2017, § 114.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 30 augusti 2017, § 209.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Sammanträdestider för kommunfullmmäktige 2018 antas.

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

Expedieras till 
Kommunikations- och kanslienheten
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§ 141

KS 339/17
Motion (M) om att säkra offentliga utemiljöer i Mölndals stad

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
Kristian Vramsten (M) har i en motion daterad 18 september 2017 föreslagit att tekniska 
förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan som syftar till att fysiskt förhindra att motor-
drivna fordon kan köra i utemiljöer där motortrafik vanligtvis är förbjuden. Detta för att säkra 
utemiljöer från motorbaserad terrorism.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordförande frågar om motionen får läggas och finner att så sker. Därefter frågar ordförande 
om motionen kan remitteras till kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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§ 142

KS 342/17
Interpellation (SD) till kommunstyrelsens ordförande om beslutet 
om Trygghetsvärdar i Mölndals stad

Beslut
Interpellationen får ställas och kommer om möjligt besvarars vid nätkommande sammanträde.

Ärendet
Mikael Brodin (SD) har i skrivelse daterad 19 september begärt att få ställa en interpellation 
till kommunstyrelsens ordförande:
Att åsidosätta väktaren med den erfarenhet och kompetens den har, så undrar jag vad som 
ligger till grund till detta då man vill skapa trygghet i staden?
Vad skall dessa trygghetsvärdar ha för bakgrund och utbildning?
Hur har ni i stort, tänkt utbilda dessa ”Trygghetsvärdar”?
Ligger det någon sanning i att man har för avsikt att ge dessa Trygghetstjänster i första hand 
till arbetslösa nyanlända, utlänningar?
Hur ser ni då på riskerna att man istället skapar så kallade medborgargarden?

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordförande finner att interpellationen får ställas och att den, om möjligt, besvaras vid 
nästkommande sammanträde.

Expedieras till 
Kommunstyrelsens ordförande
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§ 143

KS 341/17
Fråga (L) till kommunstyrelsens ordförande rörande hantering av 
beslut fattade i kommunfullmäktige

Beslut
Frågan anses besvarad i och med svar från kommunstyrelsens ordförande.

Ärendet
Glenn Grimhage (L) har i skrivelse daterad den 20 september 2017 begärt att få ställa en fråga 
till kommunstyrelsens ordförande rörande hanteringen och implementeringen av beslut som 
kommunfullmäktige fattat:
Hur säkerställer du att de beslut som fattas av Kommunfullmäktige, också blir 
implementerade och omhändertagna på rätt sätt så som Kommunfullmäktige beslutat om?

Kommunstyrelsens ordförande svarar på frågan.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordförande finner att frågan får ställas och att den anses besvarad i och med kommun-
styrelsens ordförandes svar.
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