
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-03-23

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

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)
Ulla-Britt Thor (S)
Therese Aronius (S)
Karin Vedlin (S)
Patrik Karlsson (S)
Stefan Gustafsson (S)
Solveig Hallin (S)
Ove Dröscher (S)
Bernt A Runberg (S)
Rasha Riad Sandén (S)
Lennart Wallensäter (S)
Jennie Rodin (MP)
My Blomgren (MP)
Annika Bjerrhede (MP)
Ulrika Frick (MP)
Rasmus Draklander (MP)
Marie Lindqvist (V)
Jessica Wetterling (V)
Åke Nises (V)
Anders Karlsson (KD)
Hans Bergfelt (M)
Gabriela Nilsson (M)
Merjem Maslo (M)
Johanna Rantsi (M)
Kajsa Hamnén (M)
Kristian Vramsten (M)
Carina Gustafsson (M)
Kenneth Wallin (M)
Marcus Ewerstrand (M)
Johan Ahlsell (M)
Arne Woxlin (M)
Peter Librell (M)
Elin Andersson (L)
Margareta Krakowski (L)
Glenn Grimhage (L)
Marcus Claesson (L)
Delaram Esmaeili (L)
Eric Nilsson (C)
Ingemar Johansson (C)
Kjell-Åke Jönsson (SD)
Joel Olsson (SD)
Tobias Hellström (SD)
Estelle Hwatz (S) (ersättare)  ersätter Gun Kristiansson (S)
Anders Dahlgren (MP) (ersättare)  ersätter Ulla-Carin Moberg (MP)
Jerker Halling (V) (ersättare)  ersätter Ana Maria Stuparich (V)
Johanna Karlsson Deucher (KD) (ersättare)  ersätter Peter Berg Johnson (KD)
André Zeidan (KD) (ersättare)  ersätter Rose-Marie Sjöholm (KD)
Anders Enelund (M) (ersättare)  ersätter Gerhard Bengtsson (M)
Joakim Wikström (L) (ersättare)  ersätter Bertil Levin (L)
Sara Janhäll (C) (ersättare)  ersätter Maria Martini (C)
Rune Nilsson (SD) (ersättare)  ersätter Ilona Michalowski (SD)
Mikael Brodin (SD) (ersättare)  ersätter Peter Bjellheim (SD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-03-23

Ej tjänstgörande ersättare Kaj Johansson (S)
Shahla Alamshahi (S)
Jasmine Znar Machiani (S)
Kåre Widenqvist (S)
Lovisa Rambjer (S)
Roland Alkvik (S)
Naliya Ibrahim (MP)
Agneta Caspersen (MP)
Isabelle Vramsten (M)
Ingvar Paulsson (M)
Bengt Hedberg (M)
Bobby Bohlin (M)
Stefan Engwall (M)
Tina Höstlycke (L)

Övriga närvarande Birgitta Evans (S) (Vald revisor)
Peter Österberg (L) (Vald revisor)
Håkan Ahlström  (Stadsdirektör)
Suzanna Bengtsson (Kommunsekreterare)

Utses att justera Stefan Gustafsson
Marcus Claesson

Justeringens plats och tid Stadshuset, stadsledningsförvaltningen   2016-03-31   08:00

Paragrafer §§27-42

Sekreterare ....................................……………………………………………………….
Suzanna Bengtsson

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

Underskrifter

Justerande ....................................……………………………………………………….
Stefan Gustafsson Marcus Claesson

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

Instans Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2016-03-23

Anslag sätts upp Anslag tas ner

Sista dag för överklagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Stadshuset, stadsledningsförvaltningen

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

Suzanna Bengtsson

2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-03-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§27 Bolagspresentation - Kvarnfallet Mölndal AB
§28 Meddelanden
§29 Revisionsrapport; Granskning kompetensförsörjning av behöriga lärare

§30 Revisionsrapport; Uppföljning av granskning kvalitet produktionsmått inom 
äldreomsorg

§31 Ägardirektiv för Kvarnfallet Mölndal AB
§32 Bolagsbildning hos MölnDala Fastighets AB
§33 Val av styrelse och lekmannarevisorer till Forsåkers Fabriker Holding AB
§34 Val av styrelse och lekmannarevisorer till Forsåkers Fabriker Byggnad 23 AB
§35 Val av ersättare (MP) till kultur- och fritidsnämnden

§36 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (M) till 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, förbundsfullmäktige

§37 Befrielse från uppdrag, ledamot (M) i kommunfullmäktige
§38 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (M) i byggnadsnämnden
§39 Svar på interpellation (SD) om ensamkommande barn
§40 Svar på fråga (L) om fortsatt långa köer till Kulturskolan

§41 Motion (L) om att Mölndals stad ska sluta med porträttfotografering i skolor och 
förskolor

§42 Motion (L) om att utveckla stadsparken till en året-runt park
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-03-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27

Bolagspresentation - Kvarnfallet Mölndal AB

Ärendet
Dagens sammanaträde
VD Håkan Ahlström informerar om Kvarnfallet Mölndal AB, som är ett helägt aktiebolag och 
är moderbolaget i koncernen Kvarnfallet Mölndal AB. Bolaget äger i sin tur följande 
dotterbolag: Mölndal Energi AB, Mölndalsbostäder AB, Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, 
Mölndals Parkerings AB och MölnDala Fastighets AB.
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor. Ordföranden tackar för informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-03-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28

Meddelanden

Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Ärendet
1.                                     
Redovisning av social- och arbetsmarknadsnämndens ej verkställda beslut fjärde kvartalet 
2015 (Dnr KS 313/15).
 
2.                                     
Preliminärt bokslut 2015 (Dnr KS 76/16).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-03-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29

KS 88/16
Revisionsrapport; Granskning kompetensförsörjning av behöriga 
lärare

Beslut
Revisionsrapport om granskning kompetensförsörjning av behöriga lärare läggs till 
handlingarna.

Ärendet
Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mölndals stad 
genomfört en granskning avseende kompetensförsörjning av behöriga lärare. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om skolnämnden respektive utbildningsnämnden har 
säkerställt kompetensförsörjning av lärare utifrån skollagens krav.
 
Utifrån granskningen bedömer EY att utbildningsnämnden i huvudsak har säkerställt 
kompetensförsörjning av legitimerade och behöriga lärare i enlighet med skollagen. 
Utbildningsnämnden har av revisorerna rekommenderats att förbättra vissa delar av 
uppföljningen av kompetensförsörjningen med målet att säkerställa att nämnden fortsatt får 
regelbunden rapportering kring kompetensförsörjningen.
 
Utifrån granskningen bedömer EY att skolnämnden i huvudsak har säkerställt 
kompetensförsörjning av legitimerade och behöriga lärare i enlighet med skollagen. 
Skolnämnden har av revisorerna rekommenderats att förbättra vissa rutiner och viss planering 
i syfte att säkerställa kompetensförsörjning enligt skollagens krav.
 
Ärendets behandling
Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 januari 2016.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 28 januari 2016, § 5.
 
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 februari 2016.
Skolnämnden har behandlat ärendet den 9 mars 2016, § 22.

Förslag till beslut
Dagens sammanträde
Vald revisor, Birgitta Evans (S) , redogör för revisonsrapporten.
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor. Ordföranden tackar för föredragningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-03-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 

Expedieras till 
Revisorerna, utbildningsnämnden, skolnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-03-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30

KS 93/16
Revisionsrapport; Uppföljning av granskning kvalitet 
produktionsmått inom äldreomsorg

Beslut
Revisionsrapport om uppföljning av granskning kvalitet produktionsmått inom äldreomsorg 
läggs till handlingarna.

Ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mölndals stad har Ernst & Young (EY) 
genomfört en uppföljande granskning av målstyrning och kvalitet i målarbetet. Granskningen 
har syftat till att följa upp den granskning revisorerna gjorde av kvalitet- och produktionsmått 
inom äldreomsorgen 2013 samt att granska hur vård- och omsorgsnämnden använder och 
utvecklar kvalitetsuppföljningen så att den speglar den utförda vård- och omsorgen.

Granskningen visar att målsstyrningen har tydliggjorts sedan granskningen 2013. 
Granskningen visar även att nämnden delvis utvecklat kvalitetsledningssystemet genom 
införandet av egenkontroll och verksamhetsuppföljning. Granskningen visar att uppföljning i 
enlighet med nuvarande kvalitetsledningssystem inte genomförts under 2014 och 2015.

De rekommendationer nämnden ges är att:
• Säkerställa att kommande ledningssystem implementeras och följs upp.
• Egenkontroller utförs av samtliga enheter.
• Utveckla styrning så att verksamheterna och dess medarbetare är delaktiga i utformandet 
och uppföljning av aktiviteterna.
• Utveckla uppföljningen så att enhetscheferna får återkoppling på sitt arbete med mål och 
aktiviteter.
• Utveckla uppföljningen så att enhetscheferna får återkoppling på sitt arbete kopplat till 
kvalitetsledningssystemet.
 
Ärendets behandling
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 januari 2016.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 28 januari 2016, § 9.

Förslag till beslut
Dagens sammanträde
Vald revisor, Peter Österberg (L), redogör för revisionsrapporten.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-03-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor. Ordföranden tackar för föredragningen.

Expedieras till 
Revisorerna, vård- och omsorgsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-03-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31

KS 56/16
Ägardirektiv för Kvarnfallet Mölndal AB

Beslut
Ägardirektiv för Kvarnfallet Mölndal AB enligt bilaga 1 fastställs, med ändringen att punkt 3 
i bilaga 1 tas bort; Bolaget ska upprätta och fastställa ägardirektiv för sina dotterbolag. 
Bolaget ska informera kommunstyrelsen om ändringar i ägardirektiven för dotterbolagen. 
Bolagets styrelse ska se till att ägardirektiv blir antagna av bolagsstämman i respektive 
dotterbolag.

Ärendet
Under år 2015 har en process för översyn av ägardirektiv genomförts. I arbetet har berörda 
bolags VD-ar medverkat och arbetet har letts av stadsdirektören.
 
Styrelsen för Kvarnfallet Mölndal AB antog den 9 december 2015 i enlighet med gällande 
ägardirektiv för bolaget nya ägardirektiv för Mölndal Energi AB, Mölndalsbostäder AB, 
MölnDala Fastighets AB, Mölndals Parkerings AB samt Gunnebo Slott och Trädgårdar AB. 
De av Kvarnfallet Mölndal AB antagna direktiven för dotterbolagen är bifogade till ärendet, 
som information.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 februari 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 februari 2016, § 20.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 mars 2016, § 38.

Förslag till beslut
Ägardirektiv för Kvarnfallet Mölndal AB enligt bilaga 1 fastställs, med ändringen att punkt 3 
i bilaga 1 tas bort; Bolaget ska upprätta och fastställa ägardirektiv för sina dotterbolag. 
Bolaget ska informera kommunstyrelsen om ändringar i ägardirektiven för dotterbolagen. 
Bolagets styrelse ska se till att ägardirektiv blir antagna av bolagsstämman i respektive 
dotterbolag.

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

Expedieras till 
Kvarnfallet Mölndal AB
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2016-03-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32

KS 554/15
Bolagsbildning hos MölnDala Fastighets AB

Beslut
Bolagsbildning i enlighet med punkt 4 i MölnDala Fastighets AB´s handling 
"Investeringsbeslut Byggnad 23, Forsåker", reviderad den 2 december 2015, godkänns.
 
Förslag till bolagsordning för Forsåkers Fabriker Holding AB enligt bilaga, och förslag till 
bolagsordning för Forsåkers Fabriker Byggnad 23 AB enligt bilaga, godkänns.
 
Kommunfullmäktige utser styrelse och lekmannarevisorer för Forsåkers Fabriker Holding AB 
och Forsåkers Fabriker Byggnad 23 AB.

Ärendet
MölnDala Fastighets AB (MFAB) har som uppgift att utveckla och forma Forsåker till en 
levande stadsmiljö. Området på ca 24 ha kommer att genomgå en stor omvandling de 
kommande åren. Styrelsen för MFAB har hos moderbolaget Kvarnfallet Mölndal AB 
förankrat sin avsikt att genom ombyggnad göra byggnad 23 till kontor och möteslokaler. 
Byggnaden är placerad i mitten av det område som i framtiden kommer att bli hjärtat i den 
blivande stadsdelen Forsåker. Byggnaden har högt kulturhistoriskt värde.
 
Projektet avses bli realiserat inom ett nyskapat dotterdotterbolag till MFAB. Överföringen av 
byggnad 23 till det nyskapade bolaget görs för motsvarande bokfört/skattemässigt värde om 
ca 1,8 mnkr. Någon vinst för MFAB avses inte uppkomma i samband med överföringen.
 
Det nya kontorshuset avses rymma ett antal hyresgäster och bli en plattform för möten och 
verksamheter i Forsåker. Det blir ett första steg i MFAB:s strävan att uppnå god och 
tillgänglig social service i området.
 
Ärendets behandling
Kvarnfallet Mölndal AB har behandlat ärendet den 9 december 2015, § 49.
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 februari 2016, tillsammans med förslag till 
respektive bolagsordning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 februari 2016, § 23.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 mars 2016, § 39.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Bolagsbildning i enlighet med punkt 4 i MölnDala Fastighets AB´s handling 
"Investeringsbeslut Byggnad 23, Forsåker", reviderad den 2 december 2015, godkänns.
 
Förslag till bolagsordning för Forsåkers Fabriker Holding AB enligt bilaga, och förslag till 
bolagsordning för Forsåkers Fabriker Byggnad 23 AB enligt bilaga, godkänns.
 
Kommunfullmäktige utser styrelse och lekmannarevisorer för Forsåkers Fabriker Holding AB 
och Forsåkers Fabriker Byggnad 23 AB.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
MölnDala Fastighets AB
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§ 33

KS 81/16
Val av styrelse och lekmannarevisorer till Forsåkers Fabriker 
Holding AB

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2016 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2017:
 
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)
 
Uppdraget är oarvoderat, endast mötesarvode betalas ut.

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
Kommunfullmäktiges valberedning har behandlat ärendet den 9 mars 2016, § 12.

Förslag till beslut
Följande personer är föreslagna:
 
Styrelseledamöter
Patrik Karlsson (S)
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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
Ordföranden frågar om föreslagna personer kan väljas och finner att så sker.

Expedieras till 
Forsåkers Fabriker Holding AB, de valda, gruppledarna, förtroendemannaregistret, 
informationscentralen
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§ 34

KS 82/16
Val av styrelse och lekmannarevisorer till Forsåkers Fabriker 
Byggnad 23 AB

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2016 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2017:

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)
 
Uppdraget är oarvoderat, endast mötesarvode betalas ut.

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

Ärendets behandling
Kommunfullmäktiges valberedning har behandlat ärendet den 9 mars 2016, § 13.

Förslag till beslut
Följande personer är föreslagna:
 
Styrelseledamöter
Patrik Karlsson (S)
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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
Ordföranden frågar om föreslagna personer kan väljas och finner att så sker.

Expedieras till 
Forsåkers Fabriker Byggnad 23 AB, de valda, gruppledarna, förtroendemannaregistret, 
informationscentralen
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§ 35

KS 424/14
Val av ersättare (MP) till kultur- och fritidsnämnden

Beslut
Mats-Ola Vennström (MP), Hagaliden 15, 437 91 Lindome, väljs till ny ersättare i kultur- och 
fritidsnämnden.

Ärendet
En ny ersättare (MP) i kultur- och fritidsnämnden ska utses då Safia Omar Abdi (MP) har gått 
bort.

Förslag till beslut
Till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden föreslås Mats-Ola Vennström (MP), Hagaliden 
15, 437 91 Lindome.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om Mats-Ola Vennström (MP) kan väljas och finner att så sker.

Expedieras till 
Mats-Ola Vennström, kultur- och fritidsnämnden, löneenheten, förtroendemannaregistret, 
informationscentralen
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§ 36

KS 433/14
Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (M) till 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, förbundsfullmäktige

Beslut
Kenneth Wallin (M) befrias från sitt uppdrag.

Maria Rantsi (M), Brännåsvägen 50, 431 33 Mölndal, väljs till ny ledamot i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, förbundsfullmäktige.

Ärendet
Kenneth Wallin (M) har i en skrivelse den 14 februari 2016 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, förbundsfullmäktige.
 
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
Kenneth Wallin (M) befrias från sitt uppdrag.

Till ny ledamot i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, förbundsfullmäktige, föreslås Maria 
Rantsi (M), Brännåsvägen 50, 431 33 Mölndal.

Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige befriar Kenneth Wallin (M) från uppdraget 
som ledamot i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, förbundsfullmäktige, och finner att så 
sker.
 
Ordföranden frågar därefter om Maria Rantsi (M) kan väljas till ny ledamot i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, förbundsfullmäktige, och finner att så sker.
 

Expedieras till 
Kenneth Wallin, Maria Rantsi, Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg, förtroendemannaregistret
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§ 37

KS 80/16
Befrielse från uppdrag, ledamot (M) i kommunfullmäktige

Beslut
Kenneth Wallin (M) befrias från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillskrivs för att utse en ny ledamot (M) i 
kommunfullmäktige.

Ärendet
Kenneth Wallin (M) har i en skrivelse den 14 februari 2016 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

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

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige befriar Kenneth Wallin (M) från uppdraget som 
ledamot i kommunfullmäktige och finner att så sker.

Ordföranden meddelar även att länsstyrelsen i Västra Götalands län ska tillskrivas för att utse 
en ny ledamot (M).

Expedieras till 
Länsstyrelsen, Kenneth Wallin, löneenheten, förtroendemannaregistret, informationscentralen
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§ 38

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

Beslut
Kenneth Wallin (M) befrias från sitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden.

Staffan Holmgren (M), Flyttfågelvägen 17, 437 38 Lindome, väljs till ny ersättare i 
byggnadsnämnden.

Ärendet
Kenneth Wallin (M) har i skrivelse den 14 februari 2016 begärt att bli befriad från sitt 
uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden.

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
Kenneth Wallin (M) befrias från sitt uppdrag.

Till ny ersättare i byggnadsnämnden föreslås Staffan Holmgren (M), Flyttfågelvägen 17,
437 38 Lindome.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige befriar Kenneth Wallin (M) från uppdraget som 
ersättare i byggnadsnämnden och finner att så sker.

Därefter frågar ordföranden om Staffan Holmgren (M), kan väljas till ny ersättare och finner 
att så sker.

Expedieras till 
Kenneth Wallin, Staffan Holmgren, byggnadsnämnden, löneenheten, 
förtroendemannaregistret, informationscentralen
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§ 39

KS 105/16
Svar på interpellation (SD) om ensamkommande barn

Beslut
Interpellationen är besvarad i och med svar från kommunstyrelsens ordförande.

Ärendet
Tobias Hellström (SD) har i en skrivelse den 21 februari 2016 begärt att få ställa en 
interpellation till kommunstyrelsens ordförande om ensamkommande barn.

Ärendets  behandling
Kommunfullmäktige har på sammanträde den 24 februari 2016, § 24, beslutat att 
interpellationen får ställas.
 
Dagens sammanträde
Marie Östh Karlssons (S) interpellationssvar, daterat den 11 mars 2016, är medskickat till 
dagens sammanträde.
 
I den efterföljande debatten deltar, förutom Tobias Hellström (SD) och Marie Östh Karlsson 
(S), även Merjem Maslo (M) och Anders Dahlgren (MP).

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordföranden frågar om interpellationen kan anses vara besvarad i och med svar från 
kommunstyrelsens ordförande och finner att så sker.
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§ 40

KS 109/16
Svar på fråga (L) om fortsatt långa köer till Kulturskolan

Beslut
Frågan är besvarad i och med svar från skolnämndens ordförande.

Ärendet
Glenn Grimhage (L) har i en skrivelse den 21 februari 2016 begärt att få ställa fråga till 
skolnämndens ordförande om fortsatt långa köer till Mölndals kulturskola:
 
*  Vad blev resultatet av den grundliga genomgången?
*  På vilket sätt avser du genomföra en utveckling av tillgängligheten till kulturskolan?
 
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har på sammanträde den 24 februari 2016, § 26, beslutat att frågan får 
ställas.

Dagens sammanträde
Skolnämndens ordförande Solveig Hallin (S) svarar på frågan.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordföranden frågan om frågan kan anses vara besvarad i och med svar från skolnämndens 
ordförande och finner att så sker.
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§ 41

KS 170/16
Motion (L) om att Mölndals stad ska sluta med porträttfotografering 
i skolor och förskolor

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
Glenn Grimhage (L) föreslår i en motion daterad den 23 mars 2016 att Mölndals stad i första 
hand ska upphöra med individuell porträttfotografering i skola och förskola, alternativt i andra 
hand upphöra med porträttfotografering under skoltid samt då också gör en 
leverantörsupphandling med villkor som förebygger riskerna med press, utsatthet och 
skuldsättning. Som bakgrund anges att det inom Mölndals skolor och förskolor varje 
terminsstart av tradition genomförs skolfotografering där skolan beställer klass-/gruppfoton, 
och föräldrar mer eller mindre tvingas beställa individuella barn-/elevporträtt, ofta till 
krångliga villkor. Mölndals stad gör ingen central upphandling om vilka fotografer som 
anlitas eller tillhörande villkor, varför priser och avbeställningsrutiner ser väldigt olika ut. Ett 
porträttpaket kan kosta runt 500 kr per barn, med stor variation. Mölndals stad har ca 10 000 
barn och elever i förskola och grundskola.
 
Motionären menar vidare att fotografering dessutom sker under ordinarie skoltid, vilket 
inkräktar på undervisningen för både elever och lärare. En situation där föräldrar känner sig 
pressade att köpa dyra porträttpaket, en del riskerar t.o.m. att hamna i en skuldfälla, är 
naturligtvis inte bra. Barn kan mobbas om de inte har några skolkort att byta med, och lärare 
tvingas utanför skolans huvuduppdrag slösa värdefull lektionstid på att t.ex. invänta 
fotografer. Syftet med individuella barn-/elevporträtt kan också starkt ifrågasättas då många 
idag så gott som dagligen tar olika selfies och groupies med mobilkameror, läsplattor, m.m. 
Flera kommuner i Sverige har redan tagit bort den individuella porträttfotograferingen.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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§ 42

KS 169/16
Motion (L) om att utveckla stadsparken till en året-runt park

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
Glenn Grimhage (L) och Margareta Krakowski (L) föreslår i en motion daterad den 23 mars 
2016 att Mölndals stad utvecklar stadsparken till en all-aktivitetspark med aktivitetsytor för 
barn, vuxna och årsrika med rekreationsmöjligheter för alla invånare och besökare i staden, 
och att parken ska vara tillgänglighetsanpassad för alla året om, samt att redskap för utlåning 
till olika aktiviteter finns tillgängliga.
 
Som bakgrund anges att Mölndal har ett stort och fint grönområde som ligger mitt i centrum, 
men det är tomt och ödsligt idag. Nu när centrum byggs om till en modern innerstad är tiden 
också mogen att göra om stadsparken till en park som kan fyllas med liv och rörelse. Det 
pågår ett arbete med upprustning av parken, men den behöver en rejäl förbättring och göras 
om till en all-aktivitetspark som kan erbjuda olika möjligheter till social och fysisk aktivitet 
för alla åldrar, året om. Man ska kunna leka, träna, sola, svalka fötterna i bassängen på 
sommaren, se på utomhusbio och åka skridskor under vintern.
 
Mölndals stad borde titta på två av de utflyktparker som finns i Göteborg - Plikta i 
Slottsskogen och Positivparken i Västra Frölunda - som är väl utvecklade sociala mötesplatser 
och där alla kan ha roligt samtidigt. Motionärerna vill därför att stadsparken omvandlas till en 
levande och attraktiv plats där människor kan träffas, umgås och bara vara, något som 
motionärerna också tror leder till ökad livskvalitet, mindre stress, skapar sociala relationer och 
i förlängningen en bättre folkhälsa. Det som man särskilt vill värna om är att parken ska vara 
anpassad för mångfald och en öppen året-runt park.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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