
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Plats och tid Mölndals stadshus, kommunfullmäktigesalen  kl. 18:00-19:35

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)
Raymond Carlsson (S)
Therese Aronius (S)
Karin Vedlin (S)
Patrik Karlsson (S)
Solveig Hallin (S)
Ove Dröscher (S)
Gun Kristiansson (S)
Bernt A Runberg (S)
Lennart Wallensäter (S)
Estelle Hwatz (S)
Jennie Rodin (MP)
My Högfeldt (MP)
Annika Bjerrhede (MP)
Ulrika Frick (MP)
Rasmus Draklander (MP)
Ulla-Carin Moberg (MP)
Marie Lindqvist (V)
Jessica Wetterling (V)
Åke Nises (V)
Ana Maria Stuparich (V)
Anders Karlsson (KD)
Peter Berg Johnson (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)
Johan Ahlsell (M)
Gerhard Bengtsson (M)
Peter Librell (M)
Anders Enelund (M)
Linus Hedberg (M)
Elin Andersson (L)
Margareta Krakowski (L)
Marcus Claesson (L)
Bertil Levin (L)
Delaram Esmaeili (L)
Maria Martini (C)
Eric Nilsson (C)
Ingemar Johansson (C)
Fredrik Mellbin (SD)
Joel Olsson (SD)
Tobias Hellström (SD)
Rune Nilsson (SD)
Mikael Brodin (SD)
Roland Alkvik (S)  ersätter Stefan Gustafsson (S)
Sarah Hallin (S)  ersätter Ulla-Britt Thor (S)
Adam F Laurén (KD)  ersätter Johanna Karlsson Deucher (KD)
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Tina Höstlycke (L)  ersätter Glenn Grimhage (L)
Ulla Godin (SD)  ersätter Kjell-Åke Jönsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Dara Said Saber (S)
Stig-Ove Dahlgren (S)
Eva Johansson (S)
Lars Möglebust (S)
Anders Dahlgren (MP)
Jerker Halling (V)
Ronny Lindqvist (V)
Ingvar Paulsson (M)
Bobby Bohlin (M)
Hans-Evert Renérius (M)
Anna-Lisa Hellsing (L)
Lennart Börjesson (C)
Bo Sjölin (SD)

Övriga närvarande Håkan Ahlström (Stadsdirektör)
Therese Tanner (Kommunsekreterare)

Utses att justera Ulrika Frick
Hans Bergfelt

Justeringens plats och tid Stadshuset   2018-02-28   08:00

Paragrafer §§1-33

Sekreterare ....................................……………………………………………………….
Therse Tanner

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

Underskrifter

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

Protokollet är justerat och har tillkännagivits på den digitala anslagstavlan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§1 Meddelanden

§2 Antagande av reglemente och godkännande av avtal för gemensam 
överförmyndarnämnd med Härryda, Kungsbacka och Partille kommuner

§3 Ändring i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken avseende 
köldmedier

§4 Ändring av detaljplan 14-MÖL-3005 för Färgaren 33, 34 och 35, 
Alfhöjdsgatan Mölndal

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

§6 Val av nämndemän (L) i Göteborgs tingsrätt för valperioden 2016-2019
§7 Befrielse från uppdrag, ersättare (L) i kommunfullmäktige
§8 Befrielse från uppdrag, ersättare (SD) i kommunfullmäktige
§9 Befrielse från uppdrag, ledamot (V) i kommunfullmäktige

§10 Val av styrelse till Kvarnfallet Mölndal AB inkl. dotterbolag, ordinarie 
bolagsstämma 2018-2019

§11 Val av styrelse till Mölndalsbostäder AB inkl. dotterbolaget Faren Fastighets 
AB, ordinarie bolagsstämma 2018-2019

§12 Val av styrelse till Mölndal Energi AB, ordinarie bolagsstämma 2018-2019

§13 Val av styrelse till Mölndal Energi Nät AB, ordinarie bolagsstämma 2018-
2019

§14 Val av styrelse till Mölndals Parkerings AB, ordinarie bolagsstämma 2018-
2019

§15 Val av styrelse till Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, ordinarie 
bolagsstämma 2018-2019

§16 Val av styrelse till MölnDala Fastighets AB, ordinarie bolagsstämma 2018-
2019

§17 Val av styrelse till Forsåkers Fabriker Holding AB, ordinarie bolagsstämma 
2018-2019

§18 Val av styrelse till Forsåkers Fabriker Byggnad 213 AB, ordinarie 
bolagsstämma 2018-2019

§19 Val till Förbo, ordinarie bolagsstämma 2018-2019
§20 Val till Renova AB, ordinarie bolagsstämma 2018-2019
§21 Val till Grefab AB, ordinarie bolagsstämma 2018-2019
§22 Val till Gryaab AB, ordinarie bolagsstämma 2018-2019
§23 Stadsledningsförvaltningens verksamhetsplan 2018-2020
§24 Planeringsutskottets verksamhetsplan 2018-2020
§25 Serviceförvaltningens verksamhetsplan 2018-2020
§26 Nämndernas verksamhetsplaner 2018-2020

§27 Svar motion (M) om att Mölndals förskolor implementerar Förskolebrevets 
riktlinjer och integritetspolicy
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§28 Svar på motion och förslag om tillvägagångssätt för att uppmärksamma 
vardagshjältar

§29 Kompletterande svar på motion om hedersrelaterat våld och förtryck
§30 Svar på motion (L) om minnesmärke Kvarnbyskolan som sjukhem
§31 Svar på motion (SD) om att återinföra obsklasser i skolan

§32 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (M) i skolnämnden 
mandatperioden 2015-2018

§33 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (M) i vård- och 
omsorgsnämnden mandatperioden 2015-2018
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1

Meddelanden

Ärendet
1.
Vård- och omsorgsnämndens redovisning av ej verkställda beslut, fjärde kvartalet 2017
(dnr 293/17).
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Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2

KS 414/17
Antagande av reglemente och godkännande av avtal för gemensam 
överförmyndarnämnd med Härryda, Kungsbacka och Partille 
kommuner

Beslut
En gemensam överförmyndarnämnd omfattande Mölndal, Härryda, Kungsbacka och Partille 
kommuner inrättas fr o m den 1 januari 2019.

Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal och 
Partille kommuner godkänns.

Reglemente för nämnden för överförmyndare i samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal 
och Partille antas.

Ärendet
Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner kom under 2015 överens om att 
samverka i en gemensam överförmyndarorganisation Överförmyndare i Samverkan – 
Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille (ÖFS). Verksamhetsövergången ägde rum den
1 oktober 2015. Därefter har verksamheten utretts och kunnat konstateras fungera väl.

Samverkanskommunerna har nu enats om att även inrätta en gemensam överförmyndar-
nämnd. Nämnden föreslås träda i funktion nästa mandatperiod, således fr.o.m. den 1 januari 
2019. Mölndals stad, som är värdkommun för ÖFS, föreslås också vara värdkommun för den 
gemensamma nämnden. Den gemensamma nämnden ska bestå av fyra ledamöter och fyra 
ersättare och att varje samverkanskommun utser en ledamot och en ersättare var. Enligt 
kommunallagen är det värdkommunen (dvs Mölndals stad) som ska välja ordförande och vice 
ordförande. Enligt förslaget ska Mölndals ledamot väljas till ordförande och att ledamoten 
från Kungsbacka ska väljas som vice ordförande. Detta eftersom Kungsbacka är största 
kommunen med störst andel av budgetfördelningen.

Samverkanskommunerna har arbetat fram förslag på överenskommelse och reglemente för 
den gemensamma nämnden vilket nu underställs politisk behandling.
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Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendets behandling
Överförmyndarnämnden har behandlat ärendet den 21 november 2017, § 64.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 januari 2018, § 8.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 januari 2018, § 8.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
En gemensam överförmyndarnämnd omfattande Mölndal, Härryda, Kungsbacka och Partille 
kommuner inrättas fr o m den 1 januari 2019.

Avtal avseende gemensam överförmyndarnämnd för Härryda, Kungsbacka, Mölndal och 
Partille kommuner godkänns.

Reglemente för nämnden för överförmyndare i samverkan – Härryda, Kungsbacka, Mölndal 
och Partille antas.

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

Expedieras till 
Överförmyndarnämnden i Härryda, Kungsbacka, Mölndal och Partille kommuner
Verksamhetschef för ÖFS
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 3

KS 424/17
Ändring i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken avseende 
köldmedier

Beslut
Ändring i taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken avseende köldmedier godkänns 
och gäller från och med 1 april 2018.

Ärendet
Miljönämnden har upprättat ett förslag till ändring i taxan för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens ansvarsområde avseende köldmedier. Förslaget innebär en höjning av avgiften 
för anmälan av köldmedier samt granskning av årliga köldmedierapporter.
Taxan föreslås gälla från den 1 april 2018.

Nedanstående förändringar föreslås.

Nuvarande text i taxan: 
Handläggning av information enligt 28 § förordningen (2007:846) om fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som innehåller CFC, HCFC, halon, 
HFC - Timavgift
Förslag till ny text i taxan: 
Handläggning av information enligt 14 § Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 
innan installation eller konvertering – 1,5 timme
Nuvarande text i taxan: 
Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC vilka ska 
lämna rapport enligt 29 § förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen – 0,5 timme
Förslag till ny text i taxan: 
Återkommande tillsyn av anläggningar som är skyldiga att lämna rapport enligt 15 § 
Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser med utgångspunkt för hur många 
aggregat som ska kontrolleras
- 1-10 aggregat en timme
- 11-30 aggregat två timmar
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- mer än 30 aggregat tre timmar

Ärendets behandling
Miljönämnden har behandlat ärendet den 21 november 2017, § 98.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 10 januari 2018, § 7.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 januari 2018, § 7.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ändring i taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken avseende köldmedier godkänns 
och gäller från och med 1 april 2018.

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

Expedieras till 
Miljöförvaltningen, ekonomiavdelningen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4

KS 445/17
Ändring av detaljplan 14-MÖL-3005 för Färgaren 33, 34 och 35, 
Alfhöjdsgatan Mölndal

Beslut
Kommunfullmäktige antar ändring av detaljplan 14-MÖL-3005.

Ärendet
Syftet med detaljplanen är att upphäva del av gällande tomtindelning (akt 148 IK-3062) för 
fastigheterna Färgaren 33, 34 och 35 då den innebär ett hinder för dagens behov och framtida 
förändringar. Att ta bort den äldre regleringen över markindelning syftar till att fastslå den 
befintliga gränsen mellan Färgaren 33 och 34 samt möjliggöra en kommande ändring av 
gällande detaljplan.

Ärendets behandling
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2017, § 128.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 24 januari 2018, § 21.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar detaljplan 14-MÖL-3005.

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

Expedieras till 
Planeringsutskottet
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§ 5

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

Beslut
Karl Vilén kan befrias från sitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden från och med 1 
mars 2018.

Jakob Norrhall väljs till ny ersättare i byggnadsnämnden från och med 1 mars 2018.

Ärendet
Karl Vilén (L) har i skrivelse daterad 14 januari 2018 begärt att få bli befriad från sitt uppdrag 
som ersättare i byggnadsnämnden från och med 1 mars 2018.
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från 
uppdraget när det förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Jakob Norrhall (L), Humlevägen 24, Lindome föreslås till ny ersättare i byggnadsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande frågar först om Karl Vilén kan befrias från sitt uppdrag som ersättare i 
byggnadsnämnden och finner att så sker. Därefter frågar ordförande om Jakob Norrhall kan 
väljas till ny ersättare i byggnadsnämnden och finner att så sker.

Expedieras till 
Karl Vilén, Jakob Norrhall, byggnadsnämnden, löneenheten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6

KS 381/15
Val av nämndemän (L) i Göteborgs tingsrätt för valperioden 2016-
2019

Beslut
Carina Ekedahl väljs till ny nämndeman vid Göteborgs tingsrätt för resterande del av 
tjänstgöringsperioden 2016-2019.

Ärendet
Tingsrätten Göteborg har entledigat Peter Tyrhandske (L) från uppdraget som nämndeman. 
Fullmäktige har därför att välja en en ny nämndeman.

Förslag till beslut
Carina Ekedahl (L), Ålegårdsgatan 114, Mölndal, föreslås till ny nämndeman vid Göteborgs 
Tingsrätt.

Beslutsgång
Ordförande frågar om Carina Ekedahl kan väljas till ny nämndeman vid Göteborgs tingsrätt 
för resterande del av tjänstgöringsperioden 2016-2019 och finner att så sker.

Expedieras till 
Carina Ekedahl, tingsrätten
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§ 7

KS 1/18
Befrielse från uppdrag, ersättare (L) i kommunfullmäktige

Beslut
Joakim Wikström befrias från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Ärendet
Joakim Wikström (L) har i skrivelse daterad 31 december 2017 begärt att få bli befriad från 
sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från 
uppdraget när det förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordförande frågar först om Joakim Wikström kan befrias från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige och finner att så sker.

Därefter meddelar ordförande att länsstyrelsen tillskrivs för att utse ny ersättare till 
kommunfullmäktige.

Expedieras till 
Joakim Wikström, länsstyrelsen
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§ 8

KS 7/18
Befrielse från uppdrag, ersättare (SD) i kommunfullmäktige

Beslut
Rune Andersson befrias från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Ärendet
Rune Andersson (SD) har i skrivelse daterad 21 december 2017 begärt att få bli befriad från 
sitt uppdrag som ersättare i i kommunfullmäktige.
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från 
uppdraget när det förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordförande frågar om Rune Andersson kan befrias från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige och finner att så sker.

Därefter meddelar ordförande att länsstyrelsen tillskrivs för att utse ny ersättare till 
kommunfullmäktige.

Expedieras till 
Rune Andersson, länsstyrelsen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 9

KS 63/18
Befrielse från uppdrag, ledamot (V) i kommunfullmäktige

Beslut
Ana Maria Stuparich befrias från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från och med 
1 april 2018.

Ärendet
Ana Maria Stuparich (V) har i skrivelse daterad 31 januari 2018 begärt att få bli befriad från 
sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige från och med den 1 april 2018.
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från 
uppdraget när det förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordförande frågar om Ana Maria Stuparich kan befrias från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige från och med 1 april 2018 och finner att så sker.

Därefter meddelar ordförande att länsstyrelsen tillskrivs för att utse ny ledamot till 
kommunfullmäktige.

Expedieras till 
Ana Maria Stuparich, länsstyrelsen
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§ 10

KS 22/18
Val av styrelse till Kvarnfallet Mölndal AB inkl. dotterbolag, 
ordinarie bolagsstämma 2018-2019

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2019:

Styrelseledamöter
Marie Östh Karlsson (S)
Ove Dröscher (S)
Ulrika Frick (MP)
Hans Bergfelt (M)
Kajsa Hamnén (M)

Ordförande
Marie Östh Karlsson (S)

Vice ordförande
Hans Bergfelt (M)

Lekmannarevisorer
Thomas Svensson (S)
Claes Olsson (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse fem ledamöter i bolagsstyrelsen för Kvarnfallet Mölndal AB 
inkl. Affärsfastigheter i Mölndal AB, Mölndal Centrum Koljan 1 Fastighets AB, Mölndal 
Centrum Karpen 12 Fastighets AB, Mölndal Centrum Byggnads Fastighets AB och Mölndal 
Centrum Fiskarna KB, varav en ordförande och en vice ordförande. Även två lekmanna-
revisorer ska utses.

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 31 januari 2018, § 1.
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Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2019:

Styrelseledamöter
Marie Östh Karlsson (S)
Ove Dröscher (S)
Ulrika Frick (MP)
Hans Bergfelt (M)
Kajsa Hamnén (M)

Ordförande
Marie Östh Karlsson (S)

Vice ordförande
Hans Bergfelt (M)

Lekmannarevisorer
Thomas Svensson (S)
Claes Olsson (M)

Ledamöternas förslag till beslut
Marcus Claesson (L) föreslår bifall till valberedningens förslag .

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

Protokollsanteckning
Marcus Claesson (L) medges lämna följande anteckning till protokollet:
Partierna har nu gjort en bred översyn av den politiska organisationen och föreslår några 
ändringar inför kommande mandatperiod, i synnerhet för att lyfta sociala hållbarhetsfrågor.
I översynen har den politiska styrningen av stadens bolag inte ingått.
Staden har ett utpräglat presidiestyre där ordförande och vice ordförande deltar i avsevärt 
många fler sammanhang än fritidspolitiker. Det gör att kunskapsglappet kan bli stort, och det 
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ligger ett större ansvar på presidierna och speciellt ordföranden att informera. I bolagsstyrelser 
är denna kunskapsöverföring extra viktig, med tanke på det personliga sysslomannaansvar 
varje styrelseledamot har.
Staden äger flera mycket aktiva kommunala bolag där framförhandlade avtal finns mellan 
bolag och en eller flera av stadens nämnder. Några av våra valda styrelseledamöter kan då 
uppfattas som att sitta på två olika stolar, vilket gör det svårt att veta i vilken roll ledamoten 
agerar - bolaget först eller nämnden först? Reglerna för olika typer av jäv löser många av 
dessa situationer, men tyvärr inte alla.
Stockholms Stadshus AB tog 2015 fram en e-bok ”Styrelseboken II” på 56 sidor, som 
behandlar just ovanstående och många andra frågor där ledamöter kan behöva stöd i sitt 
aktiva styrelsearbete, att göra avvägningar och i att förhålla sig till flera olika styrdokument 
och lagar som kommunallagen, aktiebolagslagen, redovisningslagar, offentlighetsprinciper 
och upphandlingslagstiftning.
Webblänk:
http://stadshusab.stockholm.se/globalassets/styrelseboken_ii_ebok.pdf

Expedieras till 
Kvarnfallet AB, Affärsfastigheter i Mölndal AB,Mölndal Centrum Koljan 1 Fastighets AB, 
Mölndal Centrum Karpen 12 Fastighets AB, Mölndal Centrum Byggnads Fastighets AB, 
Mölndal Centrum Fiskarna KB, de valda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 11

KS 23/18
Val av styrelse till Mölndalsbostäder AB inkl. dotterbolaget Faren 
Fastighets AB, ordinarie bolagsstämma 2018-2019

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2019:

Styrelseledamöter
Sven-Ove Johansson (S)
Elpida Georgitsi (S)
Bengt Odlöw (S)
Marie Lindqvist (V)
Peter Berg Johnson (KD)
Linus Hedberg (M)
Kristian Vramsten (M)
Martin Olsson (L)
Carin Hedqvist (C)

Ordförande
Sven-Ove Johansson (S)

Vice ordförande 
Kristian Vramsten (M)

Lekmannarevisorer
Thomas Svensson (S)
Peter Östberg (L)

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.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 31 januari 2018, § 2.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2019:
Styrelseledamöter
Sven-Ove Johansson (S)
Elpida Georgitsi (S)
Bengt Odlöw (S)
Marie Lindqvist (V)
Peter Berg Johnson (KD)
Linus Hedberg (M)
Kristian Vramsten (M)
Martin Olsson (L)
Carin Hedqvist (C)

Ordförande
Sven-Ove Johansson (S)

Vice ordförande 
Kristian Vramsten (M)

Lekmannarevisorer
Thomas Svensson (S)
Peter Östberg (L)

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

Expedieras till 
Mölndalsbostäder AB, Faren Fastighets AB, de valda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12

KS 24/18
Val av styrelse till Mölndal Energi AB, ordinarie bolagsstämma 
2018-2019

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2019:

Styrelseledamöter
Ralf Lorentzon (S)
Bernt A Runberg (S)
Jennie Rodin (MP)
Jan Kronberg (V)
Adam F Laurén (KD)
Gerhard Bengtsson (M)
Peter Librell (M)
Kjell Karlson (L)
Rolf Claesson (C)

Ordförande 
Jennie Rodin (MP)

Vice ordförande 
Gerhard Bengtsson (M)

Lekmannarevisorer
Hans Pettersson (S)
Claes Olsson (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse nio ledamöter i bolagsstyrelsen för Mölndal Energi AB, varav 
en ordförande och en vice ordförande. Även två lekmannarevisorer ska utses.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 31 januari 2018, § 3.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2019:
Styrelseledamöter
Ralf Lorentzon (S)
Bernt A Runberg (S)
Jennie Rodin (MP)
Jan Kronberg (V)
Adam F Laurén (KD)
Gerhard Bengtsson (M)
Peter Librell (M)
Kjell Karlson (L)
Rolf Claesson (C)

Ordförande 
Jennie Rodin (MP)

Vice ordförande 
Gerhard Bengtsson (M)

Lekmannarevisorer
Hans Pettersson (S)
Claes Olsson (M)

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

Expedieras till 
Mölndal Energi AB, de valda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13

KS 25/18
Val av styrelse till Mölndal Energi Nät AB, ordinarie bolagsstämma 
2018-2019

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2019:

Styrelseledamöter
Jennie Rodin (MP)
Gerhard Bengtsson (M)
Ralf Lorentzon (S)

Ordförande 
Jennie Rodin (MP)

Vice ordförande 
Gerhard Bengtsson (M)

Lekmannarevisorer
Hans Pettersson (S)
Claes Olsson (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter i bolagsstyrelsen för Mölndal Energi Nät AB, 
varav en ordförande och en vice ordförande. Även två lekmannarevisorer ska utses. 
Ordförande och vice ordförande i Mölndal Energi AB är också ledamöter, och tillika 
ordförande och vice ordförande i Mölndal Energi Nät AB.

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 31 januari 2018, § 4.

23



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2019:

Styrelseledamöter
Jennie Rodin (MP)
Gerhard Bengtsson (M)
Ralf Lorentzon (S)

Ordförande 
Jennie Rodin (MP)

Vice ordförande 
Gerhard Bengtsson (M)

Lekmannarevisorer
Hans Pettersson (S)
Claes Olsson (M)

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

Expedieras till 
Mölndal Energi Nät AB, de valda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14

KS 26/18
Val av styrelse till Mölndals Parkerings AB, ordinarie bolagsstämma 
2018-2019

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2019:

Styrelseledamöter
Tomas Angervik (S)
Lennart Wallensäter (S)
Camilla Lagerkvist (MP)
Ronny Lindqvist (V)
Carina Gustafsson (M)
Marcus Ewerstrand (M)
Bertil Levin (L)

Ordförande 
Tomas Angervik (S)

Vice ordförande 
Bertil Levin (L)

Lekmannarevisorer
Birgitta Evans (S)
Cesar Mirzaei Langroodi (L)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse sju ledamöter i bolagsstyrelsen för Mölndals Parkerings AB, 
varav en ordförande och en vice ordförande. Även två lekmannarevisorer ska utses.

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 31 januari 2018, § 5.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2019:

Styrelseledamöter
Tomas Angervik (S)
Lennart Wallensäter (S)
Camilla Lagerkvist (MP)
Ronny Lindqvist (V)
Carina Gustafsson (M)
Marcus Ewerstrand (M)
Bertil Levin (L)

Ordförande 
Tomas Angervik (S)

Vice ordförande 
Bertil Levin (L)

Lekmannarevisorer
Birgitta Evans (S)
Cesar Mirzaei Langroodi (L)

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

Expedieras till 
Mölndals Parkerings AB, de valda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15

KS 27/18
Val av styrelse till Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, ordinarie 
bolagsstämma 2018-2019

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2019:

Styrelseledamöter
Lennart Wallensäter (S)
Shahla Alamshahi (S)
Caroline Hopkins (MP)
Ivar Gustafsson (KD)
Merjem Maslo (M)
Johan Ahlsell (M)
Åsa Kramér (L)
Göran Bengtsson, länsöverdirektör
Lars Sjöberg, tidigare 1:e intendent, Nationalmuseum
 
Ordförande 
Lennart Wallensäter (S)
 
Vice ordförande 
Johan Ahlsell (M)
 
Lekmannarevisorer
Birgitta Evans (S)
Peter Eckerström (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse nio ledamöter i bolagsstyrelsen för Gunnebo Slott och 
Trädgårdar AB, varav en ordförande och en vice ordförande. Även två lekmannarevisorer ska 
utses.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 31 januari 2018, § 6.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2019:
Styrelseledamöter
Lennart Wallensäter (S)
Shahla Alamshahi (S)
Caroline Hopkins (MP)
Ivar Gustafsson (KD)
Merjem Maslo (M)
Johan Ahlsell (M)
Åsa Kramér (L)
Göran Bengtsson, länsöverdirektör
Lars Sjöberg, tidigare 1:e intendent, Nationalmuseum
 
Ordförande 
Lennart Wallensäter (S)
 
Vice ordförande 
Johan Ahlsell (M)
 
Lekmannarevisorer
Birgitta Evans (S)
Peter Eckerström (M)

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

Expedieras till 
Gunnebo Slott och Trädgårdar, de valda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16

KS 28/18
Val av styrelse till MölnDala Fastighets AB, ordinarie bolagsstämma 
2018-2019

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2019:

Styrelseledamöter
Patrik Karlsson (S)
Ulla-Carin Moberg (MP)
Jan Jonsson (V)
Kent Klarenius (KD)
Gabriela Nilsson (M)
Johanna Rantsi (M)
Hans Broberg (L)

Ordförande 
Patrik Karlsson (S)

Vice ordförande 
Hans Broberg (L)

Lekmannarevisorer
Jan-Erik Lindström (S)
Claes Olsson (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse sju ledamöter i bolagsstyrelsen för MölnDala Fastighets AB, 
varav en ordförande och en vice ordförande. Även två lekmannarevisorer ska utses.

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 31 januari 2018, § 7.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2019:

Styrelseledamöter
Patrik Karlsson (S)
Ulla-Carin Moberg (MP)
Jan Jonsson (V)
Kent Klarenius (KD)
Gabriela Nilsson (M)
Johanna Rantsi (M)
Hans Broberg (L)

Ordförande 
Patrik Karlsson (S)

Vice ordförande 
Hans Broberg (L)

Lekmannarevisorer
Jan-Erik Lindström (S)
Claes Olsson (M)

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

Expedieras till 
MölnDala Fastighets AB, de valda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17

KS 29/18
Val av styrelse till Forsåkers Fabriker Holding AB, ordinarie 
bolagsstämma 2018-2019

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2019:

Styrelseledamöter
Patrik Karlsson (S)
Hans Broberg (L)
Ulla-Carin Moberg (MP)

Ordförande
Patrik Karlsson (S)

Vice ordförande
Hans Broberg (L)

Lekmannarevisorer
Jan-Erik Lindström (S)
Claes Olsson (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse 3 ledamöter i bolagsstyrelsen för Forsåkers Fabriker Holding 
AB, varav en ordförande och en vice ordförande. Även två lekmannarevisorer ska utses.

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 31 januari 2018, § 8.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2019:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Styrelseledamöter
Patrik Karlsson (S)
Hans Broberg (L)
Ulla-Carin Moberg (MP)

Ordförande
Patrik Karlsson (S)

Vice ordförande
Hans Broberg (L)

Lekmannarevisorer
Jan-Erik Lindström (S)
Claes Olsson (M)

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

Expedieras till 
Forsåkers Fabriker Holding AB, de valda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18

KS 30/18
Val av styrelse till Forsåkers Fabriker Byggnad 213 AB, ordinarie 
bolagsstämma 2018-2019

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2019:

Styrelseledamöter
Patrik Karlsson (S)
Hans Broberg (L)
Ulla-Carin Moberg (MP)

Ordförande
Patrik Karlsson (S)

Vice ordförande
Hans Broberg (L)

Lekmannarevisorer
Jan-Erik Lindström (S)
Claes Olsson (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse 3 ledamöter till bolagsstyrelsen för Forsåkers Fabriker Byggnad 
213 AB, varav en ordförande och en vice ordförande. Även två lekmannarevisorer ska utses.

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 31 januari 2018, § 9.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2019:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Styrelseledamöter
Patrik Karlsson (S)
Hans Broberg (L)
Ulla-Carin Moberg (MP)

Ordförande
Patrik Karlsson (S)

Vice ordförande
Hans Broberg (L)

Lekmannarevisorer
Jan-Erik Lindström (S)
Claes Olsson (M)

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

Expedieras till 
Forsåkers Fabriker Byggnad 213 AB, de valda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19

KS 31/18
Val till Förbo, ordinarie bolagsstämma 2018-2019

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2019:

Styrelseledamöter
Gun Kristiansson (S)
Annikka Hedberg (M)

Suppleanter
Vakant (V)
Anita Almqvist (L)

Lekmannarevisor
Jan-Erik Lindström (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse två ledamöter, samt två suppleanter i bolagsstyrelsen för Förbo. 
Även en lekmannarevisor ska utses.
Ordförandeposten i Förbo innehas av Härryda kommun.

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 31 januari 2018, § 10.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2019:

Styrelseledamöter
Gun Kristiansson (S)
Annikka Hedberg (M)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Suppleanter
Vakant (V)
Anita Almqvist (L)

Lekmannarevisor
Jan-Erik Lindström (S)
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om valberedningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Förbo, de valda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20

KS 32/18
Val till Renova AB, ordinarie bolagsstämma 2018-2019

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2019:

Styrelseledamot
Anders Enelund (M)

Lekmannarevisor (ersättare)
Peter Eckerström (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse en ledamot i bolagsstyrelsen för Renova AB. Även en 
lekmannarevisor (ersättare) ska utses.
 
Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 31 januari 2018, § 11.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2019:

Styrelseledamot
Anders Enelund (M)

Lekmannarevisor (ersättare)
Peter Eckerström (M)
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om valberedningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Expedieras till 
Renova AB, de valda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21

KS 33/18
Val till Grefab AB, ordinarie bolagsstämma 2018-2019

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2019:

Styrelseledamot
Ralf Lorentzon (S)

Lekmannarevisor (ersättare)
Peter Eckerström (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse en ledamot i bolagsstyrelsen för Grefab AB. Även en 
lekmannarevisor (ersättare) ska utses.
 
Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 31 januari 2018, § 12.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2019:

Styrelseledamot
Ralf Lorentzon (S)

Lekmannarevisor (ersättare)
Peter Eckerström (M)
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om valberedningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Expedieras till 
Grefab AB, de valda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22

KS 34/18
Val till Gryaab AB, ordinarie bolagsstämma 2018-2019

Beslut
Följande person utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till slutet 
av ordinarie bolagsstämma 2019:

Styrelseledamot
Gun Kristiansson (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse en ledamot i bolagsstyrelsen för Gryaab AB.
 
Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 31 januari 2018, § 13.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Följande person utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2018 till slutet 
av ordinarie bolagsstämma 2019:

Styrelseledamot
Gun Kristiansson (S)
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om valberedningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Gryaab AB, Gun Kristiansson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 23

KS 429/17
Stadsledningsförvaltningens verksamhetsplan 2018-2020

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendet
Enligt stadens styrprinciper ska varje nämnd upprätta en verksamhetsplan. 
Verksamhetsplanen följs upp i nämndens verksamhetsberättelse efter beslut i 
kommunstyrelsen 2005.

Kommunstyrelsen utgör nämnd för tre förvaltningar; stadsledningsförvaltningen, 
stadsbyggnadsförvaltningen (planeringsutskottet) och serviceförvaltningen (service-
utskottet). Stadsledningsförvaltningens verksamhetsplan är en av kommunstyrelsens tre 
verksamhetsplaner.

Upplägget av stadsledningsförvaltningens verksamhetsplan 2018-2020 har påverkats av 
Mölndal Vision 2022 och dess styrning av verksamheternas inriktning, samt av den 
reviderade programförklaringen.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 11 december 2017 samt förslag till 
verksamhetsplan.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 januari 2018, § 11.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 januari 2018, § 16.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordförande frågar om informationen kan noteras till protokollet och finner att så sker.

Expedieras till 
Stadsledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-02-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 24

KS 448/17
Planeringsutskottets verksamhetsplan 2018-2020

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendet
Nämnderna ska årligen, senast i december, anta en verksamhetsplan. Kommunstyrelsen tar 
del av handlingen som ett led i den lagstadgade uppsiktsplikten. Stadsbyggnadsförvaltningen 
har utformat ett förslag till verksamhetsplan som är gemensam för byggnadsnämnden och 
planeringsutskottet.

Ärendets behandling
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 5 december 2017, § 134.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 januari 2018, § 17.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordförande frågar om informationen kan noteras till protokollet och finner att så sker.

Expedieras till 
Planeringsutskottet
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§ 25

KS 428/17
Serviceförvaltningens verksamhetsplan 2018-2020

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendet
Verksamhetsplanen inriktas på prioriterade mål från kommunfullmäktige samt mål från 
serviceutskottet som är styrande för förvaltningens verksamhet. Målen ligger sedan till grund 
för verksamhetens handlingsplaner och aktiviteter.

Serviceförvaltningens ambition är att driva utveckling och leverans av servicetjänster till 
Mölndals stads övriga förvaltningar, så i verksamhetsplanen 2018-2020 fokuserar 
förvaltningen på kompetens- och verksamhetsutveckling samt den fortsatta utvecklingen av 
det systematiska kvalitetsarbetet.

• Förvaltningen kommer under 2018 att fortsätta fokusera på det systematiska kvalitetsarbetet 
för att säkerställa en god, jämn och hållbar serviceleverans.

• Den växande staden tillsammans med de köpande förvaltningars behov och förväntning på 
en flexibel och kundorienterad service kräver en flexibel och anpassningsbar organisation 
med så kort ledtider som möjligt. Tillsammans med svårigheterna kring kompetensförsörjning 
och heltidsanställning som norm så är detta en organisatorisk utmaning.

• Staden växer i en allt snabbare takt och serviceförvaltningen önskar att så tidigt som möjligt 
få delta i de olika ny- och ombyggnationsprojekten med syfte att verka för hållbara 
materialval och en god verksamhetsmiljö.

Ärendets behandling
Serviceutskottet har behandlat ärendet den 14 december 2017, § 25.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 januari 2018, § 18.
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Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordförande frågar om informationen kan noteras till protokollet och finner att så sker.

Expedieras till 
Serviceförvaltningen
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§ 26

KS 439/17
Nämndernas verksamhetsplaner 2018-2020

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendet
Av stadens styrprinciper framgår att varje nämnd ska upprätta en verksamhetsplan. En 
enhetlig dokumentstruktur tillämpas. Verksamhetsplanerna visar bland annat hur nämnderna 
knyter an till de verksamhetsmål som kommunfullmäktige har fastställt med utgångspunkt 
från Mölndal Vision 2022. Dokumenten delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
som information.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 9 januari 2018.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 januari 2018, § 19.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordförande frågar om informationen kan noteras till protokollet och finner att så sker.

Expedieras till 
Samtliga berörda nämnder
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§ 27

KS 156/17
Svar motion (M) om att Mölndals förskolor implementerar 
Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy

Beslut
Motionen avstyrks.

Ärendet
Moderaterna har inkommit med en motion gällande implementering av Förskolebrevets 
riktlinjer och dess integritetspolicy i stadens förskolor. Skolförvaltningen ser inget behov av 
ytterligare riktlinjer och styrdokument i frågan utan att det räcker med de styrdokument med 
medföljande stödmaterial som finns och som håller på att tas fram inom staden och det 
systematiska och långsiktiga arbete som redan sker.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för handläggning den
20 mars 2017, § 54.
Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till skolnämnden för yttrande.
Skolnämnden har behandlat ärendet den 13 september 2017, § 64.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 4 oktober 2017, § 134.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 oktober 2017, § 247.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avstyrks.

Ledamöternas förslag till beslut
Merjem Maslo (M) föreslår att motionen ska anses besvarad i och med det arbete som 
skolförvaltningen redan bedriver.
Tomas Angervik (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande konstarerar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Expedieras till 
Skolförvaltningen
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§ 28

KS 94/17
Svar på motion och förslag om tillvägagångssätt för att 
uppmärksamma vardagshjältar

Beslut
Motionen avstyrks med hänvisning till de omfattande resurser som krävs för att kunna 
planera, samordna och genomföra motionens intention.

Ärendet
Kajsa Hamnén (M) föreslår i motion att Mölndals stad årligen ska uppmärksamma 
vardagshjältar. Folkhälsorådet har lämnat yttrande och föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka 
motionen. Kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågar nu förslag på tillvägagångssätt.
 
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 22 februari 2017, § 33, remitterat motionen till kommun-
styrelsen. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till folkhälsorådet för yttrande.
Folkhälsorådet har behandlat ärendet den 24 maj 2017, § 7.
Arbetsutskottet remitterade motionen för utarbetande av tillvägagångssätt den 16 augusti 
2017, § 109.
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 1 december 2017.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 december 2017, § 166.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 januari 2018, § 12.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avstyrks med hänvisning till de omfattande resurser som krävs för att kunna 
planera, samordna och genomföra motionens intention.

Ledamöternas förslag till beslut
Kajsa Hamnén (M) föreslår, med instämmande av Marcus Claesson (L), bifall till motionen.
Rune Nilsson (SD) föreslår, med instämmande av Marie Östh Karlsson (S) och Pernilla 
Övermark (S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Expedieras till 
Stadsledningsförvaltningen
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§ 29

KS 285/16
Kompletterande svar på motion om hedersrelaterat våld och 
förtryck

Beslut
Motionen anses besvarad och:

 att samverkansplattformarna NOSAM och SSPF ombeds att göra en bedömning 
angående behov av en kartläggning angående förekomst av hedersrelaterat våld,

 att representanter från NOSAM och SSPF under våren 2018 deltar på något av 
Brottsförebyggande rådets möten för att diskutera fortsatt arbete angående att 
motverka förekomsten av hedersrelaterat våld, och

 att Brottsförebyggande rådet ges i uppdrag att bevaka frågan och årligen avge en 
lägesrapport till kommunstyrelsen och ev behov av ytterligare åtgärder.

Reservation
Samtliga ledamöterna för Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Elin Anderssons (L) m.fl. förslag till beslut.

Ärendet
Motionen har i grunden ett förslag i två delar. Dels att Mölndals stad ska kartlägga förekomst 
av hedersrelaterat våld och förtryck bland barn och ungdomar, dels att staden ska upprätta en 
gemensam handlingsplan gällande arbetet med hedersrelaterat våld och förtyck. Det finns en 
mängd olika begrepp som används rörande heder, mäns våld mot kvinnor och andra socialt 
förtryckande strukturer. Den gemensamma nämnaren är att det till största del handlar om män 
som utsätter kvinnor för olika former av förtryck.

Uppfattningen bland professionella i staden (anställda och chefer inom SKF, SAF, UTF och 
KFF samt Polisen) är att hedersrelaterat våld och förtryck inte är vanligt förekommande i 
Mölndal men att det kan finnas ett mörkertal på grund av att de drabbade inte synliggörs. 
Gemensamt för de intervjuade är också att det vore bra med en gemensam riktning gällande 
hur vi ska arbeta med frågan våld i nära relationer, där hedersvåld och förtryck är en del.
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Motionen återremitterades den 21 juni 2017, § 115 på förslag av ledamöterna Elin Andersson 
(L), Ulrika Frick (MP) samt Kader Hamakarim (MP) där Ulrika Frick och Elin Andersson 
önskade kompletterande information.

Återremissen innehöll bl.a. begäran om att få en tydligare bild av olika samverkansplattformar 
som kan bidra till med en mer heltäckande kartläggning av förekomsten av hedersrelaterat 
våld i vår kommun än bara LUPP-enkäten samt synpunkten att all personal i staden som 
arbetar med barn och unga måste få fördjupad kunskap i hedersproblematik. 
Stadsledningsförvaltningen har bemött de synpunkter och frågor som framförts i återremissen 
i separat tjänsteskrivelse.

Om en översyn visar att behov finns av gemensam handlingsplan gällande våld i nära 
relationer där hedersproblematik är en del, bör omfattningen av en sådan handlingsplan 
bedömas för att kunna avgöra om den ska upprättas inom ramen för respektive förvaltning 
eller om resurser behöver tillsättas för att samordna och upprätta handlingsplanen.
 
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 15 juni 2016, § 118, remitterat motionen till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till stadsledningsförvaltningen för 
beredning.
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2017, § 70.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 7 juni 2017, § 169.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 21 juni 2017, § 115.
Stadsledningsförvaltningens kompletterande tjänsteskrivelse daterad 28 november 2017.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 december 2017, § 165.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 januari 2018, § 11.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad och:

 att samverkansplattformarna NOSAM och SSPF ombeds att göra en bedömning 
angående behov av en kartläggning angående förekomst av hedersrelaterat våld,
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 att representanter från NOSAM och SSPF under våren 2018 deltar på något av 
Brottsförebyggande rådets möten för att diskutera fortsatt arbete angående att 
motverka förekomsten av hedersrelaterat våld, och

 att Brottsförebyggande rådet ges i uppdrag att bevaka frågan och årligen avge en 
lägesrapport till kommunstyrelsen och ev behov av ytterligare åtgärder.

Ledamöternas förslag till beslut
Elin Andersson (L) föreslår, med instämmande av Delaram Esmaeli (L) och Johanna Rantsi 
(M), bifall till motionen.
Ulrika Frick (MP) föreslår, med instämmande av Marie Östh Karlsson (S), bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

Votering begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för Ulrika Fricks m.fl. förslag
Nej-röst för Elin Anderssons m.fl. förslag

Med röstsiffrorna 37 ja-röster mot 24 nej-röster finner ordförande att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Ulrika Fricks m.fl förslag.

Expedieras till 
Brottsförebyggande rådet
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Omröstningslista 
Svar på motion (L) om att kartlägga och förebygga hedersrelaterat förtryck 
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      Roland Alkvik                           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      Tina Höstlycke                          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                                              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    
Estelle Hwatz                           (S)       Alla                                              X    
Ulla-Britt Thor                         (S)       Alla      Sarah Hallin                            X    
Peter Berg Johnson                      (KD)      Alla                                              X    
Johanna Karlsson Deucher                (KD)      Alla      Adam F Laurén                           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                                              X   
Carina  Gustafsson                      (M)       Alla                                              X   
Linus  Hedberg                          (M)       Alla                                              X   
Ingemar  Johansson                      (C)       Alla                                              X   

Transport: 28 22 0 0
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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                                              X    
Rune Nilsson                            (SD)      Alla                                              X    
Mikael Brodin                           (SD)      Alla                                              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: 37 24 0 0
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§ 30

KS 237/17
Svar på motion (L) om minnesmärke Kvarnbyskolan som sjukhem

Beslut
Motionen tillstyrks i punkt ett om att uppföra en historisk skylt, samt att motionen avstyrks i 
punkt två med hänsyn till gällande lagstiftning.

Ärendet
Margareta Krakowski (L) har i en motion 17 maj 2017 föreslagit att Mölndal uppmärksammar 
Kvarnbyskolans historia som sjukhem bl.a. genom att upprätta ett minnesmärke.

Avseende det första förslaget om Mölndals stad bör sätta upp ett minnesmärke över 
händelserna i Kvarnbyskolan 1945, hör frågan ihop med stadens övergripande strategier för 
historisk skyltning, vilka behöver uppdateras. Olika skyltformer - minnemärke, minnesplakett 
och historisk informationsskylt - har olika status och funktion vilket behöver tydliggöras. I 
motionen föreslås ett minnemärke, men motionärens avsikt är en historisk informationsskylt 
inne i eller utanför skolan.
Det andra förslaget gäller den formella frågan om Mölndals stadsmuseum, genom ett politiskt 
beslut, kan åläggas att utforska och tillgängliggöra en viss historisk händelse. Den1 juli 2017 
antogs en ny museilag (SFS 2017:563) vilken förstärker museernas självständiga ställning 
genom lagens 5 § "Museihuvudmännen ska säkerställa att ett museum har ett 
bestämmandeinflytande över verksamhetens innehåll". Museilagen tydliggör att beslut om 
museernas detaljerade verksamhetsinnehåll inte får fattas politiskt, oavsett om det aktuella 
museet är överens med politikerna om innehållet i beslutet eller inte.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för handläggning den 17 maj 
2017, § 93.
Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat ärendet till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 14 december 2017, § 103.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 januari 2018, § 4.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 januari 2018, § 13.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen tillstyrks i punkt ett om att uppföra en historisk skylt, samt att motionen avstyrks i 
punkt två med hänsyn till gällande lagstiftning.

Ledamöternas förslag till beslut
Margareta Krakowski (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

Expedieras till 
Kultur- och fritidsförvaltningen, skolförvaltningen
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§ 31

KS 279/17
Svar på motion (SD) om att återinföra obsklasser i skolan

Beslut
Motionen avstyrks.

Ärendet
Rune Nilsson (SD) förslår i motion inlämnad 13 juni 2017 att sk. OBS-klasser ska återinföras 
i skolan. Skolnämnden har yttrat sig i ärendet och finner att nuvarande reglering i skollagen 
ger möjlighet att ge stöd enskilt eller i särskild undervisningsgrupp. Skollagens 5 kapitel 
reglerar möjligheterna att tillförsäkra elever trygghet och studiero. Skolnämnden bedömer att 
nuvarande reglering är tillräcklig för att skapa studiero och för att ge stöd och undervisning 
utanför ordinarie undervisningsgrupp. Skolan ska i första hand verka för en inkludering av 
samtliga elever.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktige remitterade motionen till kommunstyrelsen för handläggning den 21 juni 
2017, § 118.
Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat ärendet till skolnämnden för yttrande.
Skolnämnden har behandlat ärendet 6 december 2017, § 118.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 januari 2018, § 5.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 januari 2018, § 14.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avstyrks.

Ledamöternas förslag till beslut
Rune Nilsson (SD) föreslog bifall till motionen.
Tomas Angervik (S) föreslår, med instämmande av Johanna Rantsi (M), Åke Nises (V), 
Kristian Vramsten (M), Ana Maria Stuparich (V), Gun Kristiansson (S) och Patrik Karlsson 
(S), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
 

Expedieras till 
Skolförvaltningen
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§ 32

KS 426/14
Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (M) i 
skolnämnden mandatperioden 2015-2018

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendet
Carina Gustafsson (M) har i skrivelse daterad 19 februari 2018 begärt att få bli befriad från 
sitt uppdrag som ersättare i skolnämnden.
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från 
uppdraget när det förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet kan bordläggas och kan behandlas vid nästkommande 
sammanträde och finner att förslaget antas.
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§ 33

KS 431/14
Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (M) i 
vård- och omsorgsnämnden mandatperioden 2015-2018

Beslut
Frida Frisk befrias från uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Rolf Andersson väljs till ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden.

Ärendet
Frida Frisk (M) har i skrivelse daterad 19 februari 2018 begärt att få bli befriad från sitt 
uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
 
Enligt 4 kap. 6 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från 
uppdraget när det förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Rolf Andersson (M), Bäckstensgatan 9, Mölndal, föreslås till ny ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande frågar först om Frida Frisk kan befrias från uppdraget som ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden och finner att så sker.

Därefter frågar ordförande om Rolf Andersson kan väljas till ny ersättare i vård- och 
omsorgsnämnden och finner att så sker.

Expedieras till 
Frida Frisk, Rolf Andersson vård-och omsorgsnämnden
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