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Ulla-Carin Moberg (MP)
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Åke Nises (V)
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Johanna Rantsi (M)
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Carina Gustafsson (M)
Kenneth Wallin (M)
Gerhard Bengtsson (M)
Arne Woxlin (M)
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Elin Andersson (FP)
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Delaram Esmaeili (FP)
Maria Martini (C)
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Fredrik Mellbin (SD)
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Christian Hansson (S) ersätter Solveig Hallin (S)
Estelle Hwatz (S) ersätter Therese Aronius (S)
Kaj Johansson (S) ersätter Tomas Angervik (S)
Shahla Alamshahi (S) ersätter Ulla-Britt Thor (S)
André Zeidan (KD) ersätter Rose-Marie Sjöholm (KD)
Linus Hedberg (M) ersätter Johan Ahlsell (M)
Isabelle Vramsten (M) ersätter Marcus Ewerstrand (M)
Ingvar Paulsson (M) ersätter Kristian Vramsten (M)
Rune Nilsson (SD) ersätter Ilona Michalowski (SD)
Mikael Brodin (SD) ersätter Peter Bjellheim (SD)
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Ulla Godin (SD) ersätter Tobias Hellström (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Harri Ikonen (S)
Kåre Widenqvist (S)
Lovisa Rambjer (S)
Roland Alkvik (S)
Anders Dahlgren (MP)
Naliya Ibrahim (MP)
Caroline Hopkins (MP)
Bengt Hedberg (M)
Bobby Bohlin (M)
Tina Höstlycke (FP)
Kjell Karlson (FP)
Sara Janhäll (C)
Lennart Börjesson (C)
Stefan Engwall (M)

Övriga närvarande Jenny Hellsten, nämndsekreterare
Håkan Ahlström, stadsdirektör

Utses att justera Marie Östh Karlsson
Hans Bergfelt

Justeringens plats och tid Stadshuset   2015-11-26   08:00

Paragrafer §149-164

Sekreterare ....................................……………………………………………………….
Jenny Hellsten

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

Underskrifter

Justerande ....................................……………………………………………………….
Marie Östh Karlsson Hans Bergfelt

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

Instans Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2015-11-18
Anslag sätts upp Anslag tas ner
Förvaringsplats för 
protokollet

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

Jenny Hellsten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§149 Meddelanden
§150 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (M) i social- och 

arbetsmarknadsnämnden
§151 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (MP) i Mölndals 

Parkerings AB och nämndeman
§152 Sotningsfrister inom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
§153 Taxa för brandskyddskontroll inom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
§154 Revidering av taxa för Mölndals stads allmänna vatten och 

avloppsanläggningar avseende avgiftsnivåer 2016
§155 Revidering av VA-taxa för Mölndals stad avseende taxa för 

gemensamhetsanläggningar, vattentankstationer och tillägg av 
avgiftsfinansierad tjänst

§156 Budget 2016 för kommunens revisorer
§157 Budget 2016 samt ekonomisk plan 2017-2018
§158 Investeringsbudget 2016 samt plan 2017-2018
§159 Naturvårdsplan för Mölndals stad - Mål och åtgärder
§160 Mölndals stads markanvisningspolicy - Riktlinjer för markanvisningar och 

genomförandeavtal
§161 Mölndals stads riktlinjer för exploateringsavtal
§162 Kvartalsrapport septemer 2015
§163 Månadsrapport oktober 2015
§164 Motion om laddstolpar för elbilar och elcyklar
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 149

Meddelanden

Beslut
Meddelandet läggs till handlingarna.

Ärendet
1. Länsstyrelsens beslut att utse Stefan Engwall till ny ersättare i kommunfullmäktige för 
Moderaterna (Dnr KS 431/15).
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 150

KS 462/15
Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (M) i 
social- och arbetsmarknadsnämnden

Beslut
Ludwig Rydin (M) befrias från sitt uppdrag.

Kenneth Viberg (M), Algot Scotts väg 16, 431 43 Mölndal, väljs till ny ersättare i socíal- och 
arbetsmarknadsnämnden.

Ärendet
Ludwig Rydin (M) har i skrivelse den 19 oktober 2015 begärt att bli entledigad från sitt 
uppdrag som ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden.

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
Ludwig Rydin (M) befrias från sitt uppdrag.

Till ny ersättare i socíal- och arbetsmarknadsnämnden föreslås Kenneth Viberg (M), Algot 
Scotts väg 16, 431 43 Mölndal.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige befriar Ludwig Rydin (M) från uppdraget som 
ersättare i social- och arbetsmarknadsnämnden och finner att så sker.

Därefter frågar ordföranden om Kenneth Viberg (M), kan väljas till ny ersättare i social- och 
arbetsmarknadsnämnden och finner att så sker.

Expedieras till 
Ludwig Rydin, Kenneth Viberg, social- och arbetsmarknadsnämnden, löneenheten, 
förtroendemannaregistret, stadshusservice

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 151

KS 493/15
Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (MP) i 
Mölndals Parkerings AB och nämndeman

Beslut
Ramon Berntsson (MP) befrias från sina uppdrag.

Camilla Lagerquist (MP), Görjelycksgatan 21, 431 34 Mölndal, väljs till ny ledamot i 
Mölndals Parkerings AB.

Erika Agering Vikström (MP), Vänortsgatan 5 B, 431 60 Mölndal, väljs till ny nämndeman.

Ärendet
Ramon Berntsson (MP) har i skrivelse den 22 oktober 2015 begärt att bli entledigad från sina 
uppdrag som ledamot i Mölndals parkerings AB och som nämndeman.

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

Förslag till beslut
Ramon Berntsson (MP) befrias från sina uppdrag.

Till ny ledamot i Mölndals Parkerings AB föreslås Camilla Lagerquist (MP), Görjelycksgatan 
21, 431 34 Mölndal.

Till ny nämndeman föreslås Erika Agering Vikström (MP), Vänortsgatan 5 B, 431 60 
Mölndal.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige befriar Ramon Berntsson (MP) från uppdraget 
som ledamot i Mölndals Parkerings AB och som nämndeman, och finner att så sker.

Därefter frågar ordföranden om Camilla Lagerquist (MP) kan väljas till ny ledamot i 
Mölndals Parkerings AB och om Erika Agering Vikström (MP) kan väljas till ny nämndeman 
och finner att så sker.
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Expedieras till 
Tingsrätten, Mölndals Parkerings AB, Ramon Berntsson, Camilla Lagerquist, Erika Agering 
Vikström, löneenheten, förtroendemannaregistret, stadshusservice
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§ 152

KS 415/15
Sotningsfrister inom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Beslut
Sotningsfrister antas att gälla från och med den 1 januari 2016.

Ärendet
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (nedan RSG) har tidigare fattat beslut om de 
föreskrifter som gäller för RSG:s verksamhet. I ett prejudicerande beslut från Högsta 
Förvaltningsdomstolen den 12 december 2013 prövar domstolen delegering av 
normgivningsmakt avseende föreskriftsrätt och slår fast att en sådan delegation inte kan ske 
från en kommun till ett kommunalförbund. Detta innebär att beslut avseende föreskrifter för 
verksamhet som grundar sig på bemyndigande till en kommun i lag eller förordning, inte kan 
delegeras från kommun till kommunalförbund.
 
Detta medför att RSG:s medlemskommuner måste fatta beslut om och föreskriva de 
sotningsfrister som RSG ska tillämpa i sin verksamhet. För att samma frister ska gälla för hela 
räddningstjänstförbundet är det viktigt att samtliga medlemskommuner var för sig fattar 
likalydande beslut.
 
RSG ansvarar enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778), LSO, för sotning, rengöring 
och brandskyddskontroll. Enligt 3 kap 1 § förordningen om skydd mot olyckor (2003:789) 
ska en kommun meddela föreskrifter om hur ofta rengöring (sotning) ska ske. Förordningen 
ger kommunerna möjlighet att lokalt bestämma fristerna.
 
För att underlätta kommunernas ställningstagande har Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) utarbetat allmänna råd. I MSB:s allmänna råd (MSBFS 2014:6) finns det 
rekommendationer hur ofta sotning bör ske. Dessa är baserade på vilken årsmedeltemperatur 
man har för orten. Denna medeltemperatur står i förhållande till användningsgraden av eldstad 
(ex. värmepanna) och det därpå följande underhållsbehovet. Detta underhållsbehov, sotningen 
eller rengöringen, är en brandförebyggande åtgärd.
 
Vid utarbetande av förslag till sotningsfrister för Räddningstjänstförbundets sex 
medlemskommuner har RSG inte funnit någon anledning till att avvika från MSB:s allmänna 
råd. Bilagda förslag till sotningsfrister följer rekommendationerna.
 
Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 oktober 2015, § 117.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 oktober 2015, § 147.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar sotningsfrister att gälla från och med den 1 januari 2016.

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

Expedieras till 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
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§ 153

KS 416/15
Taxa för brandskyddskontroll inom Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg

Beslut
1. Med stöd av 3 kap 6 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor antas taxa för 
brandskyddskontroll i enlighet med bilaga.

2. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska för varje avgiftsår justera taxan enligt Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL) Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Vid 
justeringen ska det PKV som publiceras vid SKL:s skatteprognos i oktober månad året innan 
ny taxa fastställs tillämpas. Justeringen ska göras med det index som gäller för det avgiftsår 
som justeringen avser.

3. Taxan gäller för åren 2016 till och med 2019 med den justering som sker enligt punkt 2.

Ärendet
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (nedan RSG) har till och med år 2013 fattat beslut om 
de taxor som gäller i förbundets verksamhet. I ett prejudicerande beslut från Högsta 
Förvaltningsdomstolen den 12 december 2013 slår domstolen fast att beslut, när det gäller 
taxor i en verksamhet som grundar sig på bemyndigande till en kommun i lag eller 
förordning, inte kan delegeras från kommun till kommunalförbund. Detta har medfört att  
RSG:s medlemskommuner numer måste fatta beslut om de taxor som RSG ska tillämpa i sin 
verksamhet.
 
För att på ett likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela räddningstjänstförbundet är det av 
yttersta vikt att samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut. En översyn 
av taxan för brandskyddskontroll har gjorts inför att RSG från och med den 1 januari 2016 
kommer utföra brandskyddskontroll i egen regi.
 
Nu gällande brandskyddskontrolltaxa är av historiska skäl konstruerad så att priset man 
betalar för objekt i småhus blir olika beroende på vilken medlemskommun man bor i. 
Förändringarna i den nya taxan innebär att taxan blir enhetlig för hela RSG:s förbundsområde. 
Den nya taxan innebär inte en högre kostnad för det betalande kollektivet som helhet men 
enhetliggörandet av nivåerna innebär att kostanden för småhus blir högre i tre 
medlemskommuner och lägre i övriga tre.
 
Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 oktober 2015, § 118.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 oktober 2015, § 248.
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Förslag till beslut
1. Med stöd av 3 kap 6 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor antas taxa för 
brandskyddskontroll i enlighet med bilaga.

2. Räddningstjänstförbundet Storgöteborg ska för varje avgiftsår justera taxan enligt Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL) Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Vid 
justeringen ska det PKV som publiceras vid SKL:s skatteprognos i oktober månad året innan 
ny taxa fastställs tillämpas. Justeringen ska göras med det index som gäller för det avgiftsår 
som justeringen avser.

3. Taxan gäller för åren 2016 till och med 2019 med den justering som sker enligt punkt 2.

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

Expedieras till 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
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§ 154

KS 436/15
Revidering av taxa för Mölndals stads allmänna vatten och 
avloppsanläggningar avseende avgiftsnivåer 2016

Beslut
Höjning av brukningsavgiften inom VA-taxan enligt taxebilaga B, daterat den 3 september 
2015 godkänns. Den fasta avgiften för mindre vattenmätare höjs till 1000 kronor per år 
exklusive moms. Den rörliga avgiften blir 18,20 kronor per kubikmeter vatten exklusive 
moms. Dagvattenavgiften förblir oförändrad. De nya avgifterna börjar gälla från och med den 
1 januari 2016.

Ärendet
Nuvarande brukningsavgift för Mölndals stads allmänna vatten- och avloppsanläggning 
antogs av kommunfullmäktige den 25 mars 2015, § 43, att gälla från och med den 1 april 
2015. Med 2015-års VA-taxa förskjuten ett kvartal blev därmed intäkterna lägre än budgeterat 
för innevarande år. Avgiftsnivån i nuvarande taxa för de mindre vattenmätarna är 980 kr per 
år och den rörliga avgiften 17,80 kr per kubikmeter.

Behovet av underhåll av kommunens ledningsnät ökar i takt med stigande ålder på ledningar 
och anläggningar. Andra omständigheter som också påverkar underhållsbehovet är 
klimatförändringar med ökande nederbörd, ökade krav på att säkerställa 
dricksvattenkvaliteten och ökade krav avseende att minska driftstörningar i form av inläckage 
av tillskottsvatten till spillavloppsnätet och bräddningar av orenat avloppsvatten. För 
verksamheten innebär detta ett fortsatt ökat behov av inventeringar och undersökningar, och 
därefter underhållsåtgärder eller reinvesteringar. Under 2014-2015 har mycket arbete lagts på 
att ta fram underlag samt förnyelseplaner för ledningsnäten. Av planerna ska framgå hur vi 
strategiskt ska arbeta med inventeringar och prioriteringar av åtgärder.

Målsättningen är att planerna ska beslutas i nämnden senast under våren 2016. Inventeringar 
och underlag för prioritering av driftsförbättringar och åtgärder på ledningarna samt 
uppkomna kapitalkostnader finansieras inom driftsbudgeten, medan de faktiska åtgärderna 
finansieras inom investeringsbudgeten. Därigenom förutsätter ett aktivt 
ledningsförnyelsearbete att medel tillförs inom såval investeringsbudget som driftsbudget.

Gryaab som driver regionens avloppsreningsverk dit Mölndals avloppsvatten förs har aviserat 
en höjd avgift med 2 miljoner kronor inför 2016. Verksamheten gav under åren 2012 och 
2013 ett överskott, vilket överfördes till 2014 som en skuld till VA-kollektivet. En skuld till 
kollektivet ska enligt vattentjänstlagen användas inom tre år. Skulden användes till största 
delen under 2014 för ökade insatser i VA-anläggningen, främst i form av underhållsåtgärder i 
vattendistributionsnätet, samt som ett planerat underskott i samband med att taxan för 2014 
fastställdes. Skulden uppgick vid årsskiftet till 400 000 kr, vilket planeras användas under 
innevarande år.
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Ärendets behandling
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 september 2015.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 28 september 2015, § 75.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 oktober 2015, § 119.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 oktober 2015, § 249.

Förslag till beslut
Höjning av brukningsavgiften inom VA-taxan enligt taxebilaga B, daterat den 3 september 
2015 godkänns. Den fasta avgiften för mindre vattenmätare höjs till 1000 kronor per år 
exklusive moms. Den rörliga avgiften blir 18,20 kronor per kubikmeter vatten exklusive 
moms. Dagvattenavgiften förblir oförändrad. De nya avgifterna börjar gälla från och med den 
1 januari 2016.

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

Expedieras till 
Tekniska nämnden, ekonomiavdelningen
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§ 155

KS 437/15
Revidering av VA-taxa för Mölndals stad avseende taxa för 
gemensamhetsanläggningar, vattentankstationer och tillägg av 
avgiftsfinansierad tjänst

Beslut
Revidering av taxa för Mölndals stads allmänna vatten- och avloppsanläggning som ger en 
mer rättvis hantering av gemensamhetsanläggningar samt komplettering för tillfälligt vatten, 
godkänns. 

Förädringarna börjar gälla den 1 januari 2016. 

Nivå på avgift, enligt bifogad handling C, daterad den 19 augusti 2015, för registerhållning 
avseende fettavskiljare, oljeavskiljare och dagvattenanläggning antas att gälla från den 1 
januari 2016 under förutsättning att taxetexten förändras enligt förslaget.

Ärendet
Gemensamhetsanläggningar för enbart dricksvatten eller dricksvatten och spillvattenavlopp 
erhåller en reduktion på brukningsavgifterna eftersom dessa har en gemensam anläggning för 
vatten och avlopp där de själva bekostar drift och underhåll. I samband med arbetet med VA i 
omvandlingsområden har uppdagats att motsvarande reduktion inte finns för 
gemensamhetsanläggning för enbart spillvatten. För att göra taxan mer rättvis behöver 
taxetexten revideras.

Bilaga C till VA-taxan är den del av brukningstaxan som VA-huvudmannen använder för att 
debitera viss uppdrags- och uthyrningsverksamhet som är nödvändig för bedrivande av 
verksamheten. I samband med att den kommunala anläggningen kompletteras med 
vattentankstationer där verksamhetsutövare kan tanka vatten behöver avgiftnivåer för 
brukandet av dessa regleras.

Tekniska förvaltningen kompletterar sina register med fettavskiljare, oljeavskiljare och 
dagvattenanläggningar. Denna komplettering och framtida ajourhållning är förenad med en 
arbetsinsats. Arbetsinsatsen behöver kostnadstäckas. En mindre avgift för registerhållning i 
anläggningarna föreslås. Föreliggande förslag till avgiftsnivå för punkt i) nedan förutsätter att 
beslut om avgiften fattas i kommunfullmäktige, i annat fall utgår denna punkt.

Ärendets behandling
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 25 augusti 2015.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 28 september 2015, § 74.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 oktober 2015, § 120.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 oktober 2015, § 250.
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Förslag till beslut
Revidering av taxa för Mölndals stads allmänna vatten- och avloppsanläggning som ger en 
mer rättvis hantering av gemensamhetsanläggningar samt komplettering för tillfälligt vatten, 
godkänns. 

Förädringarna börjar gälla den 1 januari 2016. 

Nivå på avgift, enligt bifogad handling C, daterad den 19 augusti 2015, för registerhållning 
avseende fettavskiljare, oljeavskiljare och dagvattenanläggning antas att gälla från den 1 
januari 2016 under förutsättning att taxetexten förändras enligt förslaget.

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

Expedieras till 
Tekniska nämnden, ekonomiavdelningen
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§ 156

KS 508/15
Budget 2016 för kommunens revisorer

Beslut
Valda revisorer beviljas ett anslag på 2,5 mnkr i 2016 års budget.

Ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, ska fullmäktiges presidium bereda valda 
revisorers budget. Förslaget till budget 2015 för revisionen bygger på 2015 års anslag med en 
uppräkning för löne- och prisförändringar.

Förslag till beslut
Valda revisorer beviljas ett anslag på 2,5 mnkr i 2016 års budget.

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

Expedieras till 
Revisorerna, ekonomiavdelningen
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§ 157

KS 350/15
Budget 2016 samt ekonomisk plan 2017-2018

Beslut
De kommunala nämndernas reviderade utgiftstak och därmed totala kommunbidrag för 2016 
fastställs enligt följande 1:

 Byggnadsnämnden                                               14,5 mnkr
 Kommunfullmäktige                                            11,6 mnkr
 Kommunstyrelsen, exkl. serviceutskottet          161,3 mnkr
 Kommunstyrelsen, serviceutskottet                       0,0 mnkr
 Kultur- och fritidsnämnden                                140,5 mnkr
 Miljönämnden                                                      10,4 mnkr
 Skolnämnden                                                   1 233,5 mnkr
 Social- och arbetsmarknadsnämnden                 257,5 mnkr
 Tekniska nämnden, skattefin. verksamhet         143,9 mnkr
 Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet   -9,0 mnkr
 Utbildningsnämnden                                          284,1 mnkr
 Vård- och omsorgsnämnden                              954,0 mnkr

Totalt                                                                         3 203,1 mnkr
 
1) Utöver beslutat utgiftstak i juni har tekniska justeringar främst med anledning av stadens 
interna hyresmodell (varav viss ytterligare justering skett jämfört med budgetberedningens 
förslag), utfasning av och sänkt internt pålägg för så kallat kommunalt lönebidrag, flytt av 
föreningsbidrag, sänkt intern ränta samt flytt av kapitalkostnader avseende reservaggregat och 
installationer för färskvattenförsörjning gjorts. Därutöver sker justering för avgående 
driftskostnader för sporthall i södra kommundelen, reducerad hyra för Katrinebergsskolan, 
förändrad maxtaxa inom äldreomsorgen samt utökat avkastningskrav inom tekniska 
nämndens affärsdrivande verksamhet.

Kommunfullmäktige fastställer stadens driftbudget för år 2016 i enlighet med upprättat 
budgetförslag.

Kommunfullmäktige godkänner att 0,3 mnkr flyttas från kommunstyrelsen 
kommunbidragsområde ”KS övrigt” till kommunfullmäktige kommunbidragsområde 
”Kommunfullmäktige” för att täcka obudgeterade kostnader.

Kommunfullmäktige godkänner att 1,8 mnkr flyttas från kommunstyrelsen 
kommunbidragsområde ”KS övrigt” till social- och arbetsmarknadsnämnden avseende bidrag 
till Kvinnojouren Frideborg, Brottsofferjouren och Hela Människan RIA Mölndal.
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Kommunfullmäktige godkänner att 0,1 mnkr flyttas från kommunstyrelsen 
kommunbidragsområde ”KS övrigt” till kultur- och fritidsnämnden avseende bidrag till 
Föreningsarkivet.

Kommunfullmäktige antar plan för år 2017 och 2018 enligt upprättat förslag.

Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Mölndals stad i 
enlighet med förslag i budgetdokumentet.

Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål för staden i enlighet med förslag i 
budgetdokumentet.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att inom ramen för investeringsbudgeten 
omfördela medel mellan olika investeringsobjekt.

Kommunfullmäktige fastställer ett takbelopp på 1 700 mnkr för borgen till Mölndalsbostäder 
AB till och med år 2016.

Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att verkställa upplåning 2016 upp till 
kassaflödesanalysens beräknade volym, det vill säga högst 133 mnkr.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att via arbetsgivar- och 
organisationsutskottet, efter prioritering, vid behov fördela det centrala utrymme på 12,6 mnkr 
som avsatts för lönekompensation/särskilda lönesatsningar 2016.

Kommunfullmäktige beslutar ändra kommunstyrelsens budgetförslag genom att 0,2 mnkr 
flyttas från kultur- och fritidsnämndens kommubidragsområde "bibliotek, museum och 
kulturspecialister" till kommunbidragsområde "ungdoms- och samhällsarbete".

Ärendet
Driftbudget och investeringsbudget beskriver två separata delar av stadens ekonomi. I 
driftbudgeten fastslås nämnders och styrelsers ekonomiska ramar som i Mölndals stad kallas 
kommunbidrag. Kommunbidragen ska täcka de olika verksamheternas kostnader för t.ex. 
personal, skolböcker och måltider.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2015 att fördela totalt 3 220,6 mnkr som utgiftstak för 
nämnderna, och fastställde samtidigt de kommunala nämndernas utgiftstak för 2016, enligt 
följande (mnkr):

 Byggnadsnämnden                                                 14,7 mnkr
 Kommunfullmäktige                                              11,3 mnkr
 Kommunstyretsen, exkl. serviceutskottet             161,7 mnkr
 Kommunstyrelsen, serviceutskottet                          0,0 mnkr
 Kultur- och fritidsnämnden                                   142,6 mnkr
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 Miljönämnden                                                         10,4 mnkr
 Skolnämnden                                                      1 242,2 mnkr
 Social- och arbetsmarknadsnämnden                    255,6 mnkr
 Tekniska nämnden, skattefin. verksamhet            145,7 mnkr
 Tekniska nämnden, affiirsdrivande verksamhet      -4,0 mnkr
 Utbildningsnämnden                                             284,3 mnkr
 Vård- och omsorgsnämnden                                  956,1 mnkr

Totalt                                                                             3 220,6 mnkr
 
För löneökningar enligt avtal 2016 avsattes utöver fördelat till nämnderna ett centralt 
utrymme. Prioritering av vidare fördelning till nämnderna avsågs ske av kommunstyrelsen, 
lämpligen genom arbetsgivar- och organisationsutskottet som utövar kommunstyrelsens 
befogenheter som personalorgan.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2015, § 106, § 107, § 108 samt § 109.
Byggnadsnämnden har behandlat ärendet den 15 september 2015, § 83.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 15 september 2015, § 92.
Kommunstyrelsens serviceutskott har behandlat ärendet den 21 september 2015, § 20.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 24 september 2015, § 62.
Miljönämnden har behandlat ärendet den 22 september 2015, § 109.
Skolnämnden har behandlat ärendet den 16 september 2015, § 77.
Social- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet den 24 september 2015, § 83.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 28 september 2015, § 73.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 17 september 2015, § 94.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 17 september 2015, § 90.

Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 13 oktober 2015, § 18.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 oktober 2015, § 254, och föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas reviderade utgiftstak och därmed 
totala kommunbidrag för 2016 enligt följande 1:

 Byggnadsnämnden                                                 14,5 mnkr
 Kommunfullmäktige                                               11,6 mnkr
 Kommunstyrelsen, exkl. serviceutskottet             161,3 mnkr
 Kommunstyrelsen, serviceutskottet                          0,0 mnkr
 Kultur- och fritidsnämnden                                   140,5 mnkr
 Miljönämnden                                                         10,4 mnkr
 Skolnämnden                                                      1 233,5 mnkr
 Social- och arbetsmarknadsnämnden                    257,5 mnkr
 Tekniska nämnden, skattefin. verksamhet            143,9 mnkr
 Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet      -9,0 mnkr
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 Utbildningsnämnden                                             284,1 mnkr
 Vård- och omsorgsnämnden                                  954,0 mnkr

Totalt                                                                             3 203,1 mnkr
 
1) Utöver beslutat utgiftstak i juni har tekniska justeringar främst med anledning av stadens 
interna hyresmodell (varav viss ytterligare justering skett jämfört med budgetberedningens 
förslag), utfasning av och sänkt internt pålägg för så kallat kommunalt lönebidrag, flytt av 
föreningsbidrag, sänkt intern ränta samt flytt av kapitalkostnader avseende reservaggregat och 
installationer för färskvattenförsörjning gjorts. Därutöver sker justering för avgående 
driftskostnader för sporthall i södra kommundelen, reducerad hyra för Katrinebergsskolan, 
förändrad maxtaxa inom äldreomsorgen samt utökat avkastningskrav inom tekniska 
nämndens affärsdrivande verksamhet.

Kommunfullmäktige fastställer stadens driftbudget för år 2016 i enlighet med upprättat 
budgetförslag.

Kommunfullmäktige godkänner att 0,3 mnkr flyttas från kommunstyrelsen 
kommunbidragsområde ”KS övrigt” till kommunfullmäktige kommunbidragsområde 
”Kommunfullmäktige” för att täcka obudgeterade kostnader.

Kommunfullmäktige godkänner att 1,8 mnkr flyttas från kommunstyrelsen 
kommunbidragsområde ”KS övrigt” till social- och arbetsmarknadsnämnden avseende bidrag 
till Kvinnojouren Frideborg, Brottsofferjouren och Hela Människan RIA Mölndal.

Kommunfullmäktige godkänner att 0,1 mnkr flyttas från kommunstyrelsen 
kommunbidragsområde ”KS övrigt” till kultur- och fritidsnämnden avseende bidrag till 
Föreningsarkivet.

Kommunfullmäktige antar plan för år 2017 och 2018 enligt upprättat förslag.

Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Mölndals stad i 
enlighet med förslag i budgetdokumentet.

Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål för staden i enlighet med förslag i 
budgetdokumentet.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att inom ramen för investeringsbudgeten 
omfördela medel mellan olika investeringsobjekt.

Kommunfullmäktige fastställer ett takbelopp på 1 700 mnkr för borgen till Mölndalsbostäder 
AB till och med år 2016.

Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att verkställa upplåning 2016 upp till 
kassaflödesanalysens beräknade volym, det vill säga högst 133 mnkr.
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Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att via arbetsgivar- och 
organisationsutskottet, efter prioritering, vid behov fördela det centrala utrymme på 12,6 mnkr 
som avsatts för lönekompensation/särskilda lönesatsningar 2016.
 

Förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S), Ulrika Frick (MP), Marie Lindqvist (V) och Peter Berg Johnson 
(KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag, med tillägget att 0,2 mnkr flyttas 
från kultur- och fritidsnämndens kommubidragsområde "bibliotek, museum och 
kulturspecialister" till kommunbidragsområde "ungdoms- och samhällsarbete".

Hans Bergfelt (M) föreslår bifall till Moderaternas budgetförslag, Bilaga A, med tillägget att 
0,2 mnkr flyttas från kultur- och fritidsnämndens kommubidragsområde "bibliotek, museum 
och kulturspecialister" till kommunbidragsområde "ungdoms- och samhällsarbete".

Marcus Claesson (FP) föreslår bifall till Folkpartiets budgetförslag, Bilaga B, med tillägget att 
0,2 mnkr flyttas från kultur- och fritidsnämndens kommubidragsområde "bibliotek, museum 
och kulturspecialister" till kommunbidragsområde "ungdoms- och samhällsarbete".

Ingemar Johansson (C) föreslår bifall till Centerpartiets budgetförslag, Bilaga C, med tillägget 
att 0,2 mnkr flyttas från kultur- och fritidsnämndens kommubidragsområde "bibliotek, 
museum och kulturspecialister" till kommunbidragsområde "ungdoms- och samhällsarbete".

Beslutsgång
Ordförande finner att det finns fyra förslag till beslut, Marie Östh Karlssons (S) m.fl. förslag, 
Hans Bergfelts (M) förslag, Marcus Claessons (FP) förslag och Ingemar Johanssons (C) 
förslag samt ett tillägg. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Marie Östh Karlssons (S) m.fl. förslag. 

Reservation
Hans Bergfelt (M), Maria Rantsi (M), Gabriela Nilsson (M), Merjem Maslo (M), Johanna 
Rantsi (M), Kajsa Hamnén (M), Carina Gustafsson (M), Kenneth Wallin (M), Gerhard 
Bengtsson (M), Arne Woxlin (M), Peter Librell (M), Linus Hedberg (M), Isabelle Vramsten 
(M), Ingvar Paulsson (M), Elin Andersson (FP), Margareta Krakowski (FP), Glenn Grimhage 
(FP), Marcus Claesson (FP), Bertil Levin (FP), Delaram Esmaeili (FP), Maria Martini (C), 
Eric Nilsson (C) och Ingemar Johansson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina 
egna förslag.
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Expedieras till 
Samtliga nämnder och utskott, ekonomiavdelningen
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§ 158

KS 265/15
Investeringsbudget 2016 samt plan 2017-2018

Beslut
Tidigare antagen investeringsbudget/plan för åren 2016-2018 revideras enligt bilaga D. 
Främst genom anpassning av totalanslag och förändringar mellan åren. Anslaget avseende 
förskolor justeras upp med 10 mnkr inom perioden med anledning av förskjutning av tidigare 
antagande om förbrukning av budgeterat utrymme för Stallbackens förskola under 2015. 
Anslag avseende utrymme för lokalanpassningar och inventarier för etablering av nya 
boenden inom social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde tillkommer totalt 
med 11,5 mnkr. Projektet Mölndals innerstad justeras med anpassning till senast kända 
förutsättningar enligt ingångna avtal. Främst genom att inkomsterna redovisas redan 2015. 
Byte av konstgräs vid Lindevi tidigareläggs med anledning av underhållsbehov. Därutöver 
sker vissa justeringar i kolumnen beräknad förbrukning 2015 för anpassning till totalanslaget 
för fleråriga projekt.

Investeringsbudget/plan 2016-2018 fastställs i enlighet med upprättat budgetförslag.

Ärendet
Driftbudget och investeringsbudget beskriver två separata delar av stadens ekonomi. I 
investeringsbudgeten budgeteras de planerade investeringarna, till exempel byggandet av nya 
förskolor, gång- och cykelvägar och motionsanläggningar. En investering medför 
driftkostnader som belastar driftbudgeten under hela nyttjandeperioden, till exempel i form av 
avskrivningar och reparationer.

Under höstens budgetprocess har framkommit behov av att revidera kommunfullmäktiges 
beslut om Investeringsbudget/plan den 17 juni 2015. Detaljerna som avviker framgår av 
bilaga.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2015, § 108.

Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 13 oktober 2015, § 19.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 oktober 2015, § 255, och föreslår att tidigare 
antagen investeringsbudget/plan för åren 2016-2018 revideras enligt bilaga. Främst genom 
anpassning av totalanslag och förändringar mellan åren. Anslaget avseende förskolor justeras 
upp med 10 mnkr inom perioden med anledning av förskjutning av tidigare antagande om 
förbrukning av budgeterat utrymme för Stallbackens förskola under 2015. Anslag avseende 
utrymme för lokalanpassningar och inventarier för etablering av nya boenden inom social- 
och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde tillkommer totalt med 11,5 mnkr. Projektet 
Mölndals innerstad justeras med anpassning till senast kända förutsättningar enligt ingångna 
avtal. Främst genom att inkomsterna redovisas redan 2015. Byte av konstgräs vid Lindevi 

23



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

tidigareläggs med anledning av underhållsbehov. Därutöver sker vissa justeringar i kolumnen 
beräknad förbrukning 2015 för anpassning till totalanslaget för fleråriga projekt.

Kommunfullmäktige fastställer Investeringsbudget/plan 2016-2018 i enlighet med upprättat 
budgetförslag.

Förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S), Ulrika Frick (MP), Marie Lindqvist (V), Peter Berg Johnson (KD), 
Hans Bergfelt (M) och Ingemar Johansson (C) förslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Marcus Claesson (FP) föreslår ändring av investgeringsbudgeten enligt Folkpartiets förslag, 
Bilaga B.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Marie Östh Karlssons (S) 
m.fl. förslag, dels Marcus Claessons (FP) förslag. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med Marie Östh Karlssons (S) m.fl. förslag.

Reservation
Elin Andersson (FP), Margareta Krakowski (FP), Glenn Grimhage (FP), Marcus Claesson 
(FP), Bertil Levin (FP), och Delaram Esmaeili (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Folkpartiets förslag.

Expedieras till 
Samtliga nämnder och utskott, ekonomiavdelningen
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§ 159

KS 455/15
Naturvårdsplan för Mölndals stad - Mål och åtgärder

Beslut
Kommunfullmäktige antar dokumentet Mål och åtgärder, Naturvårdsplan för Mölndals stad –  
med följande ändringar;

Sid 18, punkt 3, lägg till ..... där det är möjligt på frivillig basis.
Sid 21, inga ändringar, d.v.s. bör står kvar.
Sid 23, punkt 3 ska ej bort och punkt 6 ska inledas med Utreda möjligheten att .....

Ärendet
Den nya naturvårdsplanen är en uppdatering av 1998 års Naturvårdsplan och utgör ett viktigt 
underlag för att kunna uppnå en ekologisk hållbar utveckling enligt Mölndals stads Vision 
2022 och relevanta kommunfullmäktigemål. Naturvårdsplanen har även direkt koppling till 
sex av miljömålen. I naturvårdsplanen klargörs Mölndals stads principer och mål för 
naturvårdsarbetet.

Det övergripande naturvårdsmålet är att staden bevarar och ökar den biologiska mångfalden 
av nu eller tidigare naturligt förekommande arter och naturtyper. Samtidigt ska människans 
möjligheter till rika naturupplevelser föras vidare till kommande generationer och 
naturresurser ska nyttjas långsiktigt och hållbart.

Mölndals mest värdefulla naturområden har pekats ut och klassats enligt svensk standard för 
naturinventering avseende biologisk mångfald (NVI), SS 199000:2014. För att kunna uppfylla 
lagstiftningens krav, uppfylla miljömålen och bygga ett hållbart samhälle har riktlinjer för 
skydd och hänsyn utformats som ett verktyg för bevarandet av de värdefulla 
områdena. Riktlinjerna bör tillämpas vid samhällsplanering och tillståndsärenden som rör 
områden med naturvärden.

Naturvårdsplanen har tagits fram i samverkan mellan miljöförvaltningen, 
stadsbyggnadsförvaltningen, serviceförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och 
tekniska förvaltningen - naturvårdsplanegruppen. Naturvårdsplanegruppen kommer att arbeta 
med naturvårdsplanens genomförande och uppföljning enligt samma förfarande som vid den 
tidigare naturvårdsplanen från 1998.

Arbetet har skett inom ramen för ett LONA-projekt, vilket innebär att det finansierats upp till 
50 procent med statligt bidrag från lokala naturvårdssatsningen.

Ett brett samråd genomfördes under perioden 16 september – 1 december 2013. Beslutet om 
att anta naturvårdsplan för Mölndals stad fattas av kommunfullmäktige.
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Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2015.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 13 oktober 2015, § 97.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 oktober 2015, § 258, och föreslår att 
kommunfullmäktige antar Naturvårdsplan för Mölndals stad – Mål och åtgärder, med följande 
ändringar;

Sid 18, punkt 3, lägg till ..... där det är möjligt på frivillig basis.
Sid 21, inga ändringar, d.v.s. bör står kvar.
Sid 23, punkt 3 ska ej bort och punkt 6 ska inledas med Utreda möjligheten att .....

Förslag till beslut
My Blomgren (MP), Stefan Gustafsson (S), Annika Bjerrede (MP), Peter Berg Johnson (KD) 
och Ingemar Johansson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kajsa Hamnén (M) och Marcus Claesson (FP) föreslår följande ändringar i dokumentet Mål 
och åtgärder, Naturvårdsplan för Mölndals stad;
Sid 18, under Principer, punkt tre ska bort.
Sid 21, stycke 7, andra meningen ska det stå kan istället för bör.
Sid 23, punkt 3 och punkt 6 ska bort.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens förslag, 
dels Kajsa Hamnén (M) och Marcus Claessons (FP) förslag. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservation
Hans Bergfelt (M), Maria Rantsi (M), Gabriela Nilsson (M), Merjem Maslo (M), Johanna 
Rantsi (M), Kajsa Hamnén (M), Carina Gustafsson (M), Kenneth Wallin (M), Gerhard 
Bengtsson (M), Arne Woxlin (M), Peter Librell (M), Linus Hedberg (M), Isabelle Vramsten 
(M), Ingvar Paulsson (M), Elin Andersson (FP), Margareta Krakowski (FP), Glenn Grimhage 
(FP), Marcus Claesson (FP), Bertil Levin (FP), Delaram Esmaeili (FP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Expedieras till 
Planeringsutskottet
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Sammanträdesdatum
2015-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 160

KS 457/15
Mölndals stads markanvisningspolicy - Riktlinjer för 
markanvisningar och genomförandeavtal

Beslut
Upprättad markanvisningspolicy för Mölndals stad antas.

Ärendet
En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en exploatör som ger 
exploatören ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med 
kommunen om överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.

En ny lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) har trätt i kraft den 1 
januari 2015. Enligt denna ska alla kommuner som tillämpar markanvisningsförfarandet 
upprätta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter 
och mål för överlåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och 
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning.

Då Mölndals stad i förekommande fall tillämpar markanvisningsförfarandet har 
stadsbyggnadsförvaltningen upprättat ett förslag till markanvisningspolicy med riktlinjer för 
markanvisningar och genomförandeavtal.

Riktlinjerna tar upp de punkter som anges i lagtexten och beskriver de principer, 
förutsättningar och villkor som tillämpas av staden. Riktlinjerna ska ge staden möjlighet att 
anpassa markanvisningen utifrån varje enskilt utbyggnadsprojekt samtidigt som det ska ge 
tilltänkta exploatörer en god bild av hur staden arbetar med markanvisningar.

I samband med upprättandet av markanvisningspolicyn har avstämning och jämförelser gjorts 
med andra kommuner i Göteborgsregionen.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 september 2015.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 13 oktober 2015, § 99.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 oktober 2015, § 260.

Förslag till beslut
Upprättad markanvisningspolicy för Mölndals stad antas.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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§ 161

KS 458/15
Mölndals stads riktlinjer för exploateringsavtal

Beslut
Upprättade riktlinjer för exploateringsavtal i Mölndals stad antas.

Ärendet
Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en kommun och 
en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen.

Ändrade regler i plan- och bygglagen har trätt i kraft den 1 januari 2015. Enligt dessa ska en 
kommun som avser att ingå exploateringsavtal anta riktlinjer som anger utgångspunkter och 
mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av 
kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har 
betydelse för bedömningen av konsekvenserna att ingå ett exploateringsavtal.

Då Mölndals stad regelmässigt upprättar exploateringsavtal med berörda fastighetsägare i 
samband med nya detaljplaner har stadsbyggnadsförvaltningen upprättat förslag till riktlinjer 
för exploateringsavtal.

Riktlinjerna tar upp de punkter som anges i lagtexten och beskriver de principer, 
förutsättningar och villkor som tillämpas av staden vid upprättande av exploateringsavtal. 
Avtalet ska säkerställa att detaljplanen kan antas och genomföras på ett sådant sätt att kraven 
på ett välfungerande bebyggelseområde blir tillgodosedda. Fastighetsägaren ska ha god insikt 
i vilka krav och förutsättningar som gäller vid genomförandet av en detaljplan.

I samband med upprättandet av riktlinjerna har avstämning och jämförelser gjorts med andra 
kommuner i Göteborgsregionen.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 september 2015.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 13 oktober 2015, § 100.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 oktober 2015, § 261.

Förslag till beslut
Upprättade riktlinjer för exploateringsavtal i Mölndals stad antas.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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§ 162

KS 184/15
Kvartalsrapport septemer 2015

Beslut
Kvartalsrapport september 2015 läggs till handlingarna.

Ärendet
Kvartalsrapporter är mer omfattande än månadsrapporter. Utöver driftredovisning och 
resultaträkning ingår prognoser över investeringar och kassaflöde samt viss information kring 
organisationens utveckling och förutsättningar. Kassaflödesanalysen innehåller en bedömning 
av likviditetsutvecklingen.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 september 2015, § 263.

Förslag till beslut
Kvartalsrapport september 2015 läggs till handlingarna.

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

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen
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§ 163

KS 184/15
Månadsrapport oktober 2015

Beslut
Månadsrapport oktober 2015 läggs till handlingarna.

Ärendet
Ekonomiavdelningen har upprättat en månadsrapport för oktober 2015.

Förslag till beslut
Sven-Ove Johansson (S) föreslår att månadsrapporten läggs till handlingarna och finner att så 
sker.
 

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen

33



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-11-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 164

KS 507/15
Motion om laddstolpar för elbilar och elcyklar

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
Ingemar Johansson (C) har lämnat en motion daterat den 16 november 2015 som rör 
laddstolpar för elbilar och elcyklar.

Förslag till beslut
Sven-Ove Johansson (S) föreslår att motionen remitteras till kommunstyrelsen och finner att 
så sker.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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MODERATERNAS FÖRSLAG TILL BUDGET OCH
PLAN FÖR 2016-20 18

1. Sammanfattning

Moderatemas f~5rslag till budget och plan flir 2016-2018 bygger på ft5ljande förutsättningar;

• Det redan tidigarefattade beslutet i kommunfullmäktige i juni månad om utgiftstak
flir 2016 och kommunal skattesats (ofi5rändrad) ligger fast. Enda undantaget är ett
tillskott f~5r Extra val redan nästa ar, samt vissa justeringar av närmast teknisk karaktär
vilka ocksa sammanfaller med budgetberedningens fl5rslag.

• För de tillkommande åren 2017 och 2018 tillfiirs resurser fi5r ny verksamhet i
huvudsakligen samma nivå som i majoritetens fi5rs lag med vissa ändringar. Mest
påtagligt flir den kommunala verksamheten är att Skolnämnden erhaller ett ytterligare
tillskott på 2 Mkr fi5r sommarskola/läxhjälp flir att få fler godkända elever samt
ytterligare 0,6 Mkr flir att kunna ft5rdubbla stadens toleransprojekt. Vard- och
omsorgsnämnden tillf~irs 2 Mkr för fler äldreboendeplatser och för samtliga nämnder
aterfi5rs det schablonavdrag som gjorts i majoritetens förslag för att tillföra
kommunstyrelsen centrala medel.

• Jämfört med majoritetens budgetförslag så förstärks kommunens resultat under
trearsperioden och uppgår till +55 Mkr för 2017 och +53 Mkr för 2018. Därmed
uppf~’lls också kommunens finansiella mål (resultatnivån 1,5%) för dessa år.
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2. Förutsättningar inför de kommande åren

Under de åtta år Alliansen hade ansvar för stadens ekonomi kunde såväl kommunens
ekonomiska ställning stärkas, den kommunala verksamheten tillskjutas mer pengar och
skatten sänkas.

Mellan 2006 och 2014 ökade de årliga resurserna till den kommunala verksamheten från
knappt 3 miljarder till drygt 4 miljarder (externa utgifter - såväl drift som investering).
Samtidigt kombinerades denna betydande satsning på verksamheten med att redovisa
årsresultat i boksluten på i genomsnitt drygt +100 Mkr samt sänka den kommunala
utdebiteringen från 21,14 kr till 20,26 kr.

Kommunens dåvarande budgetarbete lade grunden för att kommunens stärkte sin ekonomiska
ställning vilket också underlättar arbetet med budget för de kommande åren. De ekonomiska
och politiska förutsättningarna byggde på fler skattebetalare och/eller fler arbetade timmar
istället för på högre skatter. På så sätt skapades också nya resurser till den kommunala
verksamheten. Därmed kunde medborgarna vara trygga med att välfärden inte bara blev en
tillfällig förmån utan en långvarig trygghet.

Nu finns dock skäl att peka på de osäkerheter som främst är att hänföra till Sveriges
ekonomiska utveckling på grund av regeringens politik.

Den svenska ekonomin är sedan ett antal år i en konjunkturåterhämtning. Den inhemska
efterfrågan ökar och BNP växer. De följande åren kan antas att den svenska ekonomin
befinner sig i balans. Men medan de tidigare åren innebar att ökad sysselsättning gav ökat
skatteunderlag ser vi nu mot en situation då vår befolkning växer snabbare än
sysselsättningsökningen. Den främsta förklaringen till detta är ett omfattande svenskt
ansvarstagande för flyktingsituationen och svårigheten att på kort sikt se att en ökad
befolkning, med krav också på kommunala insatser, nu möts med tillräckligt antal fler ijobb
och motsvarande ökning av landets samlade skatteunderlag.

1 Svenska kommunförbundets senaste prognos görs fö(jande
bedömning de närmaste åren (procentuellförändring):

2016 2017 2018

BNP-utveckling 3,4% 2,6% 2,3%
Skatteunderlag 5,4% 4,4% 4,6%
Realt skatteunderlag 2,7% 1,2% 0,7%

Källa. SKL cirkulär 15:29 (2015-10-08)
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Så trots att skattunderlaget växer också de närmaste åren så är en avgörande förutsättning för
att kommunsektorns kostnadsökningar skall kunna mötas med motsvarande tillväxt i
skatteunderlaget att fler får chansen till jobb. Det är i denna del det finns det anledning att
känna betydande oro kring regeringens politik som i sin budgetproposition nu satsat mera på
bidrag och skattehöjningar än jobb.

3. Förslag till budget och plan 2016--2018

3.1 Budget för 2016

1juni månad föreslog samtliga partier i Alliansen andra utgiftsramar för 2016 än det som
sedan blev majoritetens beslut. Samtliga förslag från Allianspartierna byggde bland annat på
ett bättre ekonomiskt resultat för 2016. Moderaterna som föreslog en skattesänkning med 10
öre villkorade också densamma med att inga försämringar skulle ske vad avser
skatteunderlagets utveckling, eller förändringar i skatteutjämningssystemet, fram tills slutligt
beslut denna höst om budget/plan 20l6--2018.

Sedan halvårsskiftet har de externa ekonomiska förutsättningarna ändats genom att
kommunens prognos av skatteintäkter och skatteutjämning fått räknas ner med 18,6 Mkr.
Trots vissa förbättringar, närmast av teknisk karaktär, är ett tidigare svagt resultat i
majororitetens budget nu är nere i 26 Mkr för 2016.

Vi menar samtidigt att kommunens fastställda budgetprocess, där våren används för att
fastställa nästa års utgiftsramar för verksamheten och där höstprocessen i huvudsak behandlar
planåren därefter, leder till att det bör finnas uppenbara skäl att upphäva kommunfullmäktiges
redan fattade beslut.

Därmed har vi valt att låta 2016 års utgiftsramar och beslut om oförändrad skattesats vara en
“given” förutsättning. Detta förhållningssätt underlättas av att kommunens ekonomiska
ställning är utomordentligt god efter åtta år med Alliansstyre. Dejusteringar som gjorts för
2016 har närmast teknisk karaktär, eller är nu kända förskjutningar av investeringar, och
sammanfaller med majoritetens budgetförslag. Emellertid med ett undantag.

1 den parlamentariska situationen i Sveriges riksdag där den nuvarande rödgröna regeringen
endast vilar på 38% av riksdagens mandat, och där det visat sig att statsminister Stefan
Löfven har haft betydande svårigheter konstruktivt förhandla fram ett bredare stöd för sin
politik som mera avspeglar riksdagens sammansättning, finns det nu efter den s.k
Decemberöverenskommelsen upphörande anledning att se situationen att vi kan möta såväl
regeringsombildning som extra val redan 2016. Vi har därför, som enda justering i förhållande
till majoritetens budgetförslag, avsatt 1,1 Mkr för “Extra val 2016”.
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3.2 Planåren 2017--2018

1 moderaternas förslag till budget för planåren 201 7--20 18 är den tydligaste skillnaden jämfört
med majoritetens budgetförslag, avseende verksamheten, ett tillskott för ytterligare satsningar
inom skolan.

Vi tillför medel för “sommarskola/läxhjälp”, vilket finns med i Alliansens budgetförslag
sedan tidigare, samt ytterligare pengar för en möjlig fördubbling av stadens “toleransprojekt”.
Kostnader för nuvarande omfattning av toleransprojektet finns sedan tidigare i skolnämndens
ram.

För vård- och omsorgsnämnden innebär vår ändring att verksamheten kan utövas på ett
kostnadseffektivare sätt, i det fall nämnden själva i sitt budgetunderlag pekat på att detta är
möjligt. Samtidigt påtalar nämnden behov av utökade resurser bl.a för att möta behoven från
allt fler äldre, varför vi utnyttjar det frigjorda resursutrymmet och tillför ytterligare tillskott
för fler äldreomsorgsplatser.

Samtliga nämnder tillförs också åter de schablonavdrag som majoriteten föreslagit för att
skapa utrymme för ett nytt anslag till kommunstyrelsen på 3Mkr för “centralt
utvecklingsanslag inkl. utvecklingsledare”. Behovet har enligt vår mening inte kunnat
motiveras tillräckligt väl. Även om tillskottet som återförs till var och en av nämnderna är
relativt litet så innebär detta likväl att sju av de nio nämnder som utgör eget
kommunbidragsområde får mer resurser i moderaternas budgetförslag än i majoritetens.

Efter påbörjad dialog mellan ägarna av Förbo AB menar vi att kommunen borde kunna
erhålla en utdelning om 2,7 Mkr/år fr.o.m 2017.

För planåren 2017 och 2018 föreslås följande förändringar Jämfört med bud,getberedningens
(ma/oritetens) förslag;

Konununstyrelsen (-2,8 Mkr)

-2,8 Mkr “centralt utvecklingsanslag.. 3Mkr”. Medlen återförs till respektive nämnd.

Kultur- och Fritidsnämnden (+0,lMkr)

+0,1 Mkr Schablonavdrag för “centralt utvecklingsanslag..” återförs till nämnden

Skolnämnden (+3,8Mkr)

+2,OMkr Utökad sommarskola!läxhjälp för att få fler godkända elever”

+0,6 Mkr Toleransprojektet fördubblas

+1,2 Mkr Schablonavdrag för “centralt utvecklingsanslag..” återförs till nämnd
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Social- och arbetsmarknadsnämnden (+0,2Mkr från 2018)

+0,2 Mkr Schablonavdrag för “centralt utvecklingsanslag..” återfiirs till nämnden

-0,2 Mkr Rättelse för 2017 pga avvecklat vårdnadsbidrag enl. ny lagstiftning.

Tekniska nämnden (+0,lMkr)

+0,1 Mkr Schablonavdrag för “centralt utvecklingsanslag.. .“ återförs till nämnden

Utbildningsnämnden (+0,3Mkr)

+ 0,3 Mkr Schablonavdrag för “centralt utvecklingsanslag. . .“ återförs till nämnden

Vård- och omsorgsnämnden (-5,1 Mkr)

+2,0 Mkr Volymökning för behov av fler platser inom äldreboenden

+0,9 Mkr Schablonavdrag för “centralt utvecklingsanslag...” återförs till nämnden

-4,5 Mkr lägre kostnader för nuvarande hemtjänst i egen regi

-2,0 Mkr lägre kostnad för äldreboendeplatser genom entreprenad

-1,5 Mkr lägre kostnad för nuvarande daglig verksamhet

Ovri2t (-2,5 Mkr)

- 2,5 Mkr Ökade aktieutdelning från Förbo AB fr.o.m 2017 medför +2,5 Mkr på finansiella intäkter

Not. Minustecken ovan är en utgiftsminskning/intäktsökning och sänker nämndens
budgetram (resultatförbättring). Plustecken är en utg~’flsökning/intäIctsminskning
och innebär ett tillskott till nämndens budgetram (resultatförsämring).

3.3 Det ekonomiska resultatet

Ovanstående förändringar innebär, jämfört med majoritetens budgetförslag, en
resultatförbättring med ca 6 Mkr årligen för 2017 och 2018. Resultatet för respektive år
uppgår till +55 Mkr (2017) och +53 Mkr (2018). Därmed uppnås kommunens finansiella mål
om en resultatnivå på 1,5% (eg. nettokostnadernas andel av skatter och statsbidrag skall inte
överstiga 98,5%).
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En avstämning av kommunens finansiella mål över den senaste sexårsperioden blir enligt
följ ande:

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Resultat Mkr (blandmodell) 98 31 71 25 55 54
Nettokostnadsandel (%) 96,7 99,0 97,7 99,2 98,4 98,5
Genomsnitt under perioden 98,2 %

3.3 Statsbidrag möjliggör tillskott utöver budget

Den rödgröna regeringen utlovar nu betydande statsbidrag framöver till kommunsektom.
Inom skolans område till bland annat lärarlöner, lågstadielyft, minskade barngrupper i
förskolan, elevhälsa och lärlingsutbildning på gymnasiet. Till den kommunala äldreomsorgen
finns förslag på statsbidrag för att möjliggöra ökad bemanning och inom det sociala området
föreslås ökade bidrag för mottagandet av flyktingar och för arbetsmarknadsinsatser.

Fortfarande finns oklarheter om bidragens slutliga utformning och de satsningar som
Alliansens budget skulle medfört för innevarande år verkställdes aldrig av regeringen. Det
finns dock skäl att förutsätta att nya statsbidrag tillförs kommunerna under nästa år.

Vi förutsätter att nämnderna söker dessa bidrag förutsatt att dessa inte är förknippade med
sådana villkor att de långsiktigt är direkt kostnadsdrivande för verksamheten. Skolnämnden
arbetar redan med framtagande av underlag för bLa ansökan av statsbidrag för det s.k
lågstadielyftet samt mindre barngrupper i förskolan. Vård- och omsorgsnämnden torde kunna
räkna med fördubblat statsbidrag från 2016 för en stärkt bemanning inom äldreomsorgen.

Från och med den 1januari 2016 föreslås också schablonersättningen för nyanlända höjas.
Samtidigt tas den tidigare prestationersättningen bort. 1 praktiken innebär detta en höjning på
mellan 10-50% per individ beroende på tidigare prestationsbaserad ersättning.

Inom ramen för skatteutjämningssystemet finns emellertid en osäkerhet när det gäller bidrag
till kommunsektorn. Budgetförslaget baseras på att de generella statsbidragen ligger fast
nominellt och ingen uppräkning sker. Finansdepartementet har också tagit fram förslag om
nya förändringar som om de genomförs påtagligt ökar kommunens kostnader. 1 dagsläget
förefaller regeringen dock att avvakta i denna fråga.
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3.4 Inriktning och text i budgethandlingen

För fZ5rsta gången har mera omfattande textmässiga tillägg av allmänpolitisk karaktär gjorts i
förslaget till budget efter att budgetberedningen avslutat sitt arbete. Texterna har inte varit
tillgängliga för granskning av budgetberedningens ledamöter.

Vi föreslår därför att sidorna 3-15 utgår ur budgethandlingen, samt att texten avseende
“Vision och KF-mål” (s. 18-22) anpassas till den inriktning som framgår av bilaga 4 och som
föreslogs av Alliansen på Kommunfullmäktige den 20 15-06-17.

4. Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta

~ föreslå kommunfullmäktige att bifalla budgetberedningens förslag till budget och plan för
201 6--20 18 med de ändringar som framgår av ovanstående samt bilagorna 1-4.

Bilagor

Bilaga 1. Kommunbidrag per nämnd

Bilaga 2. Verksamhetsförändringar 2016--2018

Bilaga 3. Resultatbudet, Balansbudget, Finansieringsanalys

Bilaga 4. Textjustering budgethandling
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KOMMUNBIDRAG
Pris-, löne- o intäktsökning enligt SKE cirkulär 15:23 prisindex för kommunal verksamhet

2017 2,9 00

2018 2,9 0~

Prognos Utgifts- Samnianst Sammanst Sammanst
takjuni

2015 2016 2016 -‘ 2017 2018

Byggnadsnämnden 7,3 14,7 ~: ~i4,5 14,4 14,3

Kommunfullmäktige 11,4 11,3 ~ 11,6 11,5 11,4

Kommunstyrelsen 148,8 161,7 162,4 156,5 156,3

Kultur- och fritidsnämnden 138,3 142,6 ~:[~~38,3 138,1 147,0
~ ~ :~:

Miljonamnden 10 1 10 4 .~,. 10,4 10,3 10,2

Social- och arbetsmarknadsnamnden 246,9 255 6 257,5 262,8 261,9

Skolnämnden 1 190,4 1 242,2 .~ i2~6,i 1 252,9 1 265,5

Tekniska nämnden 129,8 141,7 “~‘~.: 134,9 141,6 143,4

Utbildningsnämnden 289,1 284,3 .284,1 284,0 281,8
~

Vård- o omsorgsnämnden 910,3 956,1 .• ~i9545 940,8 944,1

Delsumma 3 082,4 3 220,6 3204,3 3 212,9 3 235,9

Tillagg for pris- och loneforandringar 86,5 176,3

Summa 3 082,4 3 220,6 :•.~.:. 3 204,3 3 299,4 3 412,2

Moderatema totalt 20 15-10-21 xlsx Kommunbidrag
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Verksamhetsförändringar nämnder

(mnkr)

Byggnadsnämnden
Ingående ram
Tillägg för pris- och lön
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre
Förstärkning bostadsanpassning
Förstärkning bygglovsverksamhet
Teknisk justering*
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet
Utgående ram
Förändringar mellan åren

Kommunfullmäktige och övriga nämnder
Ingående ram
Tillägg för pris- och lön
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet
Tekniska justeringar
Utgående ram
Förändringar mellan åren

Kommunstyrelsen
Ingående ram
Tillägg för pris- och lön
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre
IT-strategi
Centralt e-arkiv
Tjänsteman i beredskap
Ledarplattform
Krisberedskap, driftskostnader
Justering utrymme bidrag/medlemsavgifter
Fässbergsskolan vakanta lokaler
Intern ränta på markinnehav
Extra allmänna val
Allmänna val
Lokal rådgivare för företag
Förändrad arbetsgivaravgift yngre
Centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare
Omdisponering centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare
Centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare återförs till nämnderna
Schablonavdrag för centralt utvecklingsanslag återförs till nämnderna
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet
Tekniska justeringar*
Utgående ram
Förändringar mellan åren

Utgiftstak Plan Plan
2016 2017 2018

12,6 14,5 14,4
0,6
0,0
0,5
0,5
0,3

-0,1 -0,1
14,5 14,4 14,3

-0,1 -0,1

11,2 11,6 11,5
0,2

-0,1
-0,1 -0,1

0,3
11,6 11,5 11,4

-0,1 -0,1

159,2 162,4 156,5
3,2
0,0

-0,3 -0,5 -0,5
0,2
0,3
0,5
0,4

-0,2
3,0 -3,0

-4,1
1,1 —1,1

1,1
0,1
0,2
3,0

-0,2
-3,0
0,2

-1,6 -0,8
-0,9

162,4 156,5 156,3
-5,9 -0,2
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(mnkr)

Kultur- och fritidsnämnden
Ingående ram
Tillägg för pris- och lön
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre
Justering arbetsgivaravgift yngre och äldre
Ökad hyra tekniska uppgraderingar idrottsanläggningar
Renovering Abybadet
Skatepark Kållered, ökade kapitalkostnader
Gamla stadshuset, driftskostnad vid uthyrning
Fässbergsskolan, H-huset, ökad hyra inkl lokalvård
Justering fördelning H-huset
Fässberg Aktiviteten, minskad uthyrning
Nytt stadsbibliotek Mölndal - inventarier och drift
Sporthall södra kommundelen
Näridrottsplats - Bifrost
Näridrottsplats - Eklanda
Byte konstgräs - Lindevi
Byte konstgräs - Rävekärr
Omdisponering centralt utvecklingsanslag inki utvecklingsledare
Schablonavdrag för centralt utvecklingsanslag återförs till nämnderna
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet
Tekniska justeringar
Utgående ram
Förändringar mellan åren

Miljönämnden
Ingående ram
Tillägg för pris- och lön
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet
Utgående ram
Förändringar mellan åren

Skolnämnden
Ingående ram
Tillägg för pris- och lön
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre
Justering arbetsgivaravgift yngre och äldre
Förstärkning elevhälsa
Förändrat elevtal, skola, förskoleklass, fritidshem
Förändrat barnantal, förskola
Förändrat elevtal, särskola
Ombyggnad, miljöförbättringar, ventilation lokaler
Ny- om och tillbyggnad, förskolor
Ny- om och tillbyggnad, skollokaler
Förstärkt stöd barn med särskilda behov
Utökad sommarskola/läxhjälp för att få fler godkända elever
Toleransporjektet fördubblas
Ökning nyanlända
Fässberg, Aktiviteten
Fässbergsskolan, ökad hyra, lokalvård, vaktmästeri, kapitalkost.
Justering fördelning H-huset
Förändrad arbetsgivaravgift yngre
Omdisponering centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare
Schablonavdrag för centralt utvecklingsanslag återförs till nämnderna
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet
Teknisk justering
Utgående ram
Förändringar mellan åren

Utgiftstak Plan Plan
2016 2017 2018

136,1 138,3 138,1
2,5
0,1
0,2
0,3
1,6
0,2
0,2
0,5

-0,2
0,9

6,7
-1,4 1,4 1,8

0,1 0,4
0,1

0,2 0,2
0,1

-0,1
0,1

-1,4 -0,7

0,3

0,1
-0,6

-2,7
138,3 138,1 147,0

-0,2 8,9

10,1 10,4 10,3
0,3

-0,1 -0,1
10,4 10,3 10,2

-0,1 -0,1

1 181,4 1 236,1 1 252,9
24,7

0,9
1,2
0,5 0,5

14,4 5,0 3,8
-0,8 3,0 2,0
1,0 1,0 1,0
2,5 4,1 4,1
1,3 1,4 4,1
1,1 1,7 2,8
1,0 3,0

2,0
0,6

4,0 1,0 1,0
0,6 0,6
5,7 3,9
0,2

1,4
-1,2
1,2

-12,4 -6,2
-3,6

1 236,1 1 252,9
16,8

1 265,5
12,6
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(mnkr) Utgiftstak Plan Plan
2016 2017 2018

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ingående ram 241,2 257,5 262,8
Tillägg för pris- och lön 5,3
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre 0,1
Justering arbetsgivaravgift yngre och äldre 0,2
Volymökning köpta boenden 2,0 3,0 1,0
Volymökning familjehem 1,5 3,0
Volymökning familjeåterföreningar 1,0
Förordnad vårdnadshavare, volymökning 0,8 1,0
Förstärkning inom barnavården 4,0
Förstärkning för utökat fältarbete 0,5
Förändrad arbetsgivaravgift yngre 0,1
Vårdnadsbidrag upphör -0,2 -0,7
Omdisponering centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare -0,2
Schablonavdrag för centralt utvecklingsanslag återförs till nämnderna 0,2
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -2,6 -1,2
Tekniska justeringar 1,9
Utgående ram 257,5 262,8 261,9
Förändringar mellan åren 5,3 -0,9

Tekniska nämnden
Ingående ram 137,3 134,9 141,6
Tillägg för pris- och lön 2,5
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre 0,1
Justering arbetsgivaravgift yngre och äldre 0,2
Införandet av fria resor i kollektivtrafiken under lågtrafik för personer -0,3
Ökat underhållsbehov gator och parker 0,9 1,3 0,5
Belysning, utbyte av stolpar 0,5 0,5
Hållbart resande, införande av flexlinje -0,5
Ökade kapitalkostnader 1,0 1,5 1,5
Ökat avkastningskrav Kikås -5,0 5,0
Förändrad arbetsgivaravgift yngre 0,3
Omdisponering centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare -0,1
Schablonavdrag för centralt utvecklingsanslag återförs till nämnderna 0,1
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -1,4 -0,7
Teknisk justering -1,8
Utgående ram 134,9 141,6 143,4
Förändringar mellan åren 6,7 1,8

Utbildningsnämnden
Ingående ram 289,1 284,1 284,0
Tillägg för pris- och lön 6,1
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre -0,1
Justering arbetsgivaravgift yngre och äldre 0,1
Justering antal elever gymnasieskolan 9,1 1,9 1,7
Övergångseffekter, anpassning mm. inom gymnasieskolan -9,0
Justering antal elever gymnsiesär -1,6 -1,4
Anpassning till GR-kostnad -9,9
Utreda förutsättningarna för ny verksamhet i Mölndal 0,5 0,5 -1,0
Kommunala aktivitetsansvaret 1,3
Omställningskostnader Fässbergsgymnasiet -1,0
Omdisponering centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare -0,3
Schablonavdrag för centralt utvecklingsanslag återförs till nämnderna 0,3
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -2,8 -1,5
Teknisk justering -0,2
Utgående ram 284,1 284,0 281,8
Förändringar mellan åren -0,1 -2,2
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(mnkr) Utgiftstak Plan Plan
2016 2017 2018

Vård- och omsorgsnämnden
Ingående ram 916,3 954,5 940,8
Tillägg för pris- och lön 19,9
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre 2,1
Justering arbetsgivaravgift yngre och äldre 1,8
Volymökning boenden funktionshinder 5,8 5,0 4,0
Volymökning, fler platser äldreboende 3,5 7,0 4,0
Volymökning hemtjänst inki effekten av striktare bedömning 1,0
Nya lokaler, boende funktionshinder 0,6
Utökad nattbemanning äldreboende 4,0
Volymökning hälso- och sjukvård 1,0
Avgående införande nytt verksamhetssystem -10,0
Lägre kostnad för hemtjänst i egen regi -4,5
Lägre kostnad för äldreboende genom entreprenad -2,0
Lägre kostnad för daglig verksamhet -1,5
Möjlighet till hemlagad mat i hemtjänst, försöksverksamhet 0,1
Förändrad arbetsgivaravgift yngre 2,4
Minskad ram för höjning maxtaxa äldreomsorg -0,5 -0,5
Omdisponering centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare -0,9
Schablonavdrag för centralt utvecklingsanslag återförs till nämnderna 0,9
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -9,6 -4,7
Teknisk justering -1,1
Utgående ram 954,5 940,8 944,1
Förändringar mellan åren -13,7 3,3

Delsumma nämnder 3 204,3 3 212,9 3 235,9
Årlig utökning 8,6 23,0

Tillägg för pris- och löneförändringar 86,5 89,8
Totalt nämnder 3 299,4 3 412,2

* inkluderar teknisk justering klar redan i vårprocessen
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RESULTATBUDGET
Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst

takjuni
2015 2015 2016~ ::• 2017 2018

NÄMNDERNAS :.

NETTOKOSTNADER -2 794,6 -3 091,6 ~3 080,5-: -3 169,8 -3 285,6

Avskrivningar -155,0 -162,4 -.~‘:.-j61,0~ -167,0 -174,0

VERKSAMHETENS

NETFOKOSTNADER -2 949,6 -3 254,0 -3 241,5 -3 336,8 -3 459,6

Skatteintäkter 2 871,8 3 031,2 ‘‘~ 006,6, - 3 135,7 3 270,3

Generella statsbidr o utjämning 242,9 238,6 ~~23i7,4 -- 231,8 220,3

Finansiella intäkter 24,6 22,7 2-~,6 33,4 38,8

Finansiella kostnader -3,9 -4,5 ~~-3,3 -9,3 -17,0

RESULTAT FÖRE EXTRA- -:. ~- -

ORDINÄRA POSTER 185,8 34,0 -: 2~,8 54,8 52,8

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader •:. :~ :~

ÅRETS RESULTAT 185,8 34,0 24,8 54,8 52,8
(Förändring eget kapital)

FiI:RR KF BR sammanstallning per 20151021 Hans.xlsx FIik:RR KF BR
Sidan: 3 av 5 sidor
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KASSAFLÖDESBUDGET
Prognos

2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 185,8
Justering fiir:
- Av- o nedskrivningar, inkl upplösn statlig infrastr 155,4
- Gjorda avsättningar 13,8
- Resultat vid förs anläggningstillgangar -115,3
- Förutbetalda intäkter som regleras över flera ar -7,0
Iansprakstagna avsättningar -49,5
Förändring, kortfristiga fordringar -4,3
Förändring, fiirrad o varulager
Förändring, kortfristiga skulder -11,3

Likvida medelfrån de,, löpande verksamheten 167,6

INVESTERINGSVERKSAMI-IET
Investeringar i anläggningstillgangar -302,4

Försäljning av anläggningstillgangar 135,7

Likvida medeifrån investeringsverksamheteis -166,7

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Nyupptagna ian
Amortering av skuld
Förändring av långfristiga fordringar -45,5
Förändring av bolagens koncernkontobehaiining

Likvida medeifrån finansieringsverksamheten -45,5

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -44,6

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETs BÖRJAN 166,5

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETs SLUT 121,9

~.:Sammanst~ ~. Sammanst Sammanst

: .~. ‘~2O16 2017 2018

248 548 528

1610 1670 1740

. ~- ~ 20,0 34,0

~ ~ -7,0 -7,0
~:~:;.~I9:6:: . -15,5 -17,0

•-~~2,-5;i 2,5

~: 5,~ ‘.: 5,0 5,0

,~. 1i77,2’ . 226,8 241,8

/:. :427,9 -472,3 -541,0
, .. s,.

:27,3 107,1 120,0

-400,6 -365,2 -421,0

133,9 103,2 179,2

17,6 35,2

151,5 138,4 179,2

-71,9

121,9 50,0 50,0

50,0 50,0 50,0

Fil:RR KF BR sammanställning per 20151021 Hans.xlsx FIik:RR KF BR
Sidan: 4 av 5 sidor
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BALANSBUDGET 1 b..I:, b~dg..t,,..tr.kt..(...

Prognos

2015

Sammanst..

.2016...

Sammanst

2017

TILLGÅNGAR
dnläggningstillgångar
Aktier o andelar
Långfristig utlåning
Ovr anläggningstillgangar
Summa

Omsöttningstillgångar
Förråd m m
Övr kortfr fordringar
Likvida medel
Summa

SUMMA TILLGÅNGAR

Sammanst

2018

169,2
908,4

2 669,5
3 747,1

12,6
367,4
121,9
501,9

4 249.0

890;8
2909,1:..

:.:3969,1

12;6

50,0:.
432,5

169,2
855,6

3 ~07,3
4132,1

‘12,6
367,4
50,0

430,0

4 562.1

169,2
855,6

3 354,3
4 379,1

12,6
367,4
50,0

430,0

4 809,1

EGET KAPITAL, AVSATT
NINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa

4vsiittningar
Pensionsavs (inki visstid)
Ovr avsättningar
Summa

Långfristiga skulder
Reverslan
Övriga langfristiga skulder
Summa

Kor(fristiga skulder
Övr kortfristiga skulder
Summa

SUMMA SKULDER
O EGET KAPITAL

2 898,2
185,8

3 084,0

228,9
84,9

313,8

266,8
266,8

584,4
584,4

4 249,0

:~“~ O84,~
~.‘~‘•‘ 24,8’

23-5,2~
~74,5~

..~.... 1,33,9:’

393,7.

.589,4’

4 401,6

3. 108,8
54,8

3 163,6

245;1
69,1

314,2

237,1
252,8
489,9

594,4
594,4

4562,1

3 163,6
52,8

3216,4

267,6
63,6

331,2

416,3
245,8
662,1

599,4
599,4

4 809,1

SOLIDITET, blandmodell 72,6°o 70,6°o 66,9°o
69,3°o

Fil:RR KF BR sammanställning per 20151021 Hans.xlsx Flik:RR KF BR
Sidan: 5 av 5 sidor



NOTER TILL RESULTATBUDGET & BALANSBUDGET 2015-10-22(11:00)

Prognos Utgifts- Sammanst : Sammanst Sammanst
tak2Ol6

2015 juni2015 :2Ö1~ 2017 2018
Nämndernas nettokostnader -3 082,4 -3 220,6 : ~3 204,3 -3 299,4 -3 412,2

Resultat vid avyttring av anläggningstillgangar 115,3 ~.• •. :

Kalkylerad pension 99,0 102,0 ‘~‘;::lO2.b~ 105,0 109,0

Pensionsutbet (inki. visstid o löneskatt) -170,6 -177,1 ~-79,8 -81,8 -87,5
Avgifisbestämda pensioner (inki löneskatt) . ~. -9~5,3~ -99,8 -104,1
Avsättning, förmånsbestämd pension och särskild avtalspension(inkl löneskatt) ! :-3,8.~ :. -3,5 -10,5
Suminapensionskostnad -170,6 -177,1 ~ .. -178,9 ..: -185,1 -202,1
Avgarkapitalkostnader 212,0 225,1 220,3 229,3 239,3
Semester o övertidslöneskuld -5,0 -5,0 . -5,0 -5,0 -5,0

Utrymme Rir utnyttjande av eget kapital -2,0 -2,0 ~-2,0 - ..‘ -2,0 -2,0
Övr ej nämndankn int/kostn o central lönepott -14,0 .J~.-i2,6.. -12,6 -12,6
Sänkta premier avtalsförsäkringar 2004 22,5 .

Omvärdering avsättning avslut Kikas deponi 16,6

Summa -2 794,6 -3 091,6 . ~.. .~.3 080,5 -3 169,8 -3 285,6

Skatteintäkter
Kommunalskatt 2 871,8 3 031,2 3011,9 3 135,7 3 270,3
Just föreg ars red skatte intäkt -2,5
Prognos slutavräkning 2,5 : ~. ~

Summa 2 871,8 3 031,2 ,,. 3 00~,6 3 135,7 3 270,3

Generella statsbidrag o utjämning
Inkomstutjämning 106,5 112,6 ..~‘1i~5,2 120,1 125,6
Kostnadsutjämning -18,2 -1,4 . ~5,0 -5,0 -5,1
Regleringsavgifi -2,4 -15,1 ~ ::1,8 -12,6 -29,9
Strukturbidrag 6,5 6,6 ::

Infbrandebidrag 11,6 ~.: ::. . -.

Bidrag för LSS-utjämning 34,5 36,3 ~. 26,0’~ 26,3 26,7
Kompensation höjda sociala avgifter för yngre 4,7 .. .. .

Kommunal fastighetsavgift 99,7 99,6 . 103,0 103,0 103,0

Summa 242,9 238,6 237,4 231,8 220,3

FiI:RR KF BR sammanstallning per 20151021 Hans.xlsx FIik:RR KF BR Sidan: 1 av 5 sidor
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Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst
takjuni

2015 2015 2016~. 2017 2018

Finansiella intäkter :~ ~
Räntor, utlåning till stadens bolag 9,0 6,3 8,4~. 12,5 16,7
Ersättning, borgensåtagande 14,5 15,0 .;~2;16,0 17,0 18,0
Aktieutdelning 0,1 0,2 2,7 2,7
Räntor medeispiacering 0,3 0,5 0,3: ~ 0,4 0,5
Räntor, kundfordringar 0,3 ?0,4~.: 0,5 0,6
Ovriga ranteintakter 0 7 0 4 0 3 0 3 0 3

Summa 24,6 22,7 : 25,6 33,4 38,8

Finansiella kostnader

Räntor pa Iangfristig upplåning
Räntor, nya lan/iniösta lån ~-0,7. -2,8 .4,9
Ränta pa checkkredit -0,5 ‘~ ,~-O,i-:~. : -0,1 -0,1
Ränta nyintjänade pensioner -3,9 -4,0 ~ -6,4 -12,0
Övriga finansiella kostnader
Ränta under byggnadstid :~
Summa -3,9 -4,5 ,-3,3 -9,3 -17,0

Exiraordinara intakter

Summa -

%- .

Extraordinära kostnader

Summa -. -

Amorteringar

Befintliga ian ~: :~
Nyalan
Iniösen Ian
Summa

Ränteantagande vid nyupplåning 2,00% 1,00% 1,50% 1,50%

Fil:RR KF BR sammanställning per 20151021 Hans.xlsx Flik:RR KF BR
Sidan: 2 av 5 sidor
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Vision och KF-mål — Alliansens ändringsförslag

Texten under rubriken “Vision och KF-mål” (sid. 18-22) ändras och anpassas till nedanstående
inriktning:

1. De som besöker stadskärnan ska i ökad grad uppleva den som sammanhållen,
karaktäristisk och modern.

1 vår stadskärna ska finnas ett blandat utbud av moderna bostäder, omfattande handel, kultur
och restauranger. Genom att koppla ihop Mölndals centrum med den nya stadsdel som
kommer att växa fram på forsåkersområdet samt Kvambyn så skapas förutsättningar för
en sammanhållen, karakteristisk och modern innerstad.

2. De som vistas 1 Mölndal ska uppleva ökad trivsel och trygghet i offentliga rummet.

Samverkan mellan olika aktörer som kan bidra till ökad trivsel och trygghet i det offentliga
rummet ska öka. Kommunens brottsförebyggande arbete ska stärkas genom samverkan
mellan skola, socialtjänst, fritid och polis. Gemensamma ytor ska hållas hela och rena.
Trygghetsvandringar genomförs i olika områden. Blandad verksamhet i våra kommundels
centra ger också liv och rörelse fler timmar på dygnet.

3. Företagare ska uppfatta Mölndal som en alltmer attraktiv näringslivskommun.

Kommunen ska erbjuda goda möjligheter till etablering av nya fi5retag och vi vill fortsätta att
utveckla samverkan med redan etablerande fi5retag. Fortsatt bredbandsutbyggnad underlättas.
Kommunen ska sträva efter att lägga ut verksamheter på entreprenad genom en väl
fungerande offentlig upphandling. Kommunens upphandlingar bör utformas så att man
underlättar flir fler företag att lämna anbud. Arbetet med att utveckla ännu fler e-tjänster
behöver också fortsätta.

4. Mölndal ska ta en alltmer betydelsefull roll i utvecklingen av regionen.

Mölndal ska vara en kommun som växer. Fler invånare och fler fliretag skapar ft~rutsättningar
för en starkare Göteborgsregion. Kunskapsintensiva och kreativa verksamheter ska välja
Mölndal. Inom flera områden, t.ex. bioteknik och livsvetenskap (Life Science), tillfi5r vi redan
idag kunskap till nytta f~ir hela Västsveriges utveckling. Detta arbete kan ytterligare
förstärkas. Kommunens planering ska underlätta för personresande i hela regionen för att
skapa en attraktivare arbetsmarknadsregion.
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5. Bostadsbyggandet i Mölndal ska öka och mäta kravet på en hållbar tillväxt.

1 kommunen ska finnas attraktiva bostäder ft5r olika åldrar och kraven på olika bostads-
önskemål mötas. Äganderätt och bostadsrätt är den upplåtelseform som ger det bästa
inflytandet över det egna boendet. Samtidigt efterfrågar många ungdomar en egen lägenhet
varfZ5r också fler hyresrätter måste byggas. Och om vi ska bli fler måste vi se potentialen i
hela vår kommun och att skapa attraktiva bostadsområden, och närhet till service, i samtliga,
kommundelar. När vi växer ska vi skapa ett samhälle med social hållbarhet som präglas av
mångfald och möjligheten att välja mellan olika alternativ.

6. Varje barns potential ska tidigt tas tillvara så att de samlade skolresulta ten
förbättras samtidigt som fler får godkänt i alla ämnen.

Att tidigt fånga barns olika behov ökar ft~rutsättningarna ft5r att dessa fullfZ5ljer sin skolgång
och senare får ett arbete. Förskolan ska stötta språkutvecklingen hos barn med bristande
språkkunskaper och ett tak sättas fi5r barngruppernas storlek. 1 skolan ska kunskaper sättas i
centrum. Särskilt viktigt ar det att man i de tidigare årskurserna lär sig räkna, läsa och skriva.
Skolan behöver fler behöriga lärare och kommunen bör fortsatt satsa på karriärtjänster. Fler
lärartimmar behövs i klassrummen. Elever bör kunna få läxhjälp efter skolan och särskilda
insatser bör riktas mot elever med hög frånvaro.

7. Mölndalsbornas möjligheter att påverka frågor som rör deras vardag och att ta
ansvar for stadens utveckling ska öka.

Kommunen ska ha en god dialog med sina medborgare. Ett särskilt fokus ska läggas på barn
och ungdomars inflytande Användandet av ny teknik och IT skapar goda möjligheter till
fi5rbättrad service och kontakt med medborgarna Kommunen ska också underlätta fi5r sina
medborgare att göra egna livsval. Därfi~r ska det fria skolvalet värnas och friskolor stödjas.
Inom äldreomsorgen ska det erbjudas fler äldreboenden som drivs på entreprenad och man
ska själv kunna välja leverantör av hemtjänst. Nya tekniska lösningar fi5r den som önskar bo
kvar i det egna hemmet ska erbjudas.

8. Andelen Mölndalsbor som upplever god hälsa ska öka.

Ett livaktigt kultur- och fritidsliv, samt ökad kunskap och ny teknik, ökar förutsättningarna för
en god hälsa och ett rikare liv. Kommunen ska därfl5r underlätta för en aktiv fritid och stödja
ett aktivt föreningsliv. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att jämna ut skillnaderna mellan
killar och tjejer i upplevd hälsa. Folkhälsorådets verksamhet och “välfärdsbokslut” ska
underlätta detta.
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9. Mölndals miUö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra Mölndalsborna en
hälsosam och god miUö.

Uppföljning av Mölndals nya Miljömål 2022, tillsammans med samhällets teknikutveckling,
ger förutsättningar att stärka miljöarbetet. Möjlig energieffektivisering främjas. Fortsatt
satsning på källsortering och fastighetsnära insamling av avfall underlättar fortsatt hållbar
tillväxt. Vid planering av nya bostadsområden ska grönområden finnas. Bra kollektivtrafik
ska finnas i hela kommunen.

10. 1 Mölndal ska graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning öka.

Arbete är förutsättningen för välf’~ird. Det behöver bli lättare fZ5r ungdomar att komma in på
arbetsmarknaden. Oftast saknas i unga år den arbetslivserfarenhet som krävs fi5r ett arbete.
Fler som erbjuder praktikplatser är viktigt. Kommunen bör därför i denna del samverka mer
med det lokala näringslivet. Många kommer till Sverige från andra länder. Det tar vanligvis
längre tid för dessa att etablera sig då man saknar kontakter och referenser. Kommunen måste
därför aktivt inrikta sitt arbete på att nyanlända lär sig svenska och kan komma ut i egen
försörj n ing.

11. Mölndals Stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas.

Kommunen ska erbjuda en attraktiv arbetsmiljö där ansvar och egna initiativ värdesätts.
Jämställda arbetsvillkor är en självklarhet i kommunen. Kommunen behöver bli bättre på
individuell lönesättning och att tillämpa avtal. Fler chefer måste våga och vilja vara chef.
Stadens anställda bör ges möjlighet till olika karriärvägar och arbetstider som passar den
enskilde inom ramen ffir vad som verksamheten möjliggör. Kommunens satsningar på
friskvård stärks.
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Extra val 2016, nya sporthallar, mer resurser till skola, reformpaket
för bättre äldreomsorg samt fler bostäder i Folkpartiets budget
2016-2018.

Tack vare åtta år med framgangsrikt Alliansstyre och välskött ekonomi i Mölndal, finns det
också kommande år utrymme att skjuta till mer resurser med bibehållen låg skatt — näst lägst
i Västra Götaland.

Stegvis statligt styrd svensk skola
Folkpartiet vill förstatliga skolan för att fler elever ska bli godkända och för högre
likvärdighet. Viktigt är dock att värna möjligheten att via ett gemensamt kö- och
antagningssystem kunna välja den skola som passar bäst, oavsett om det rör sig om en
kommunal skola eller friskola. Den rödgröna regeringen utlovar nu enorma statsbidrag för
ännu fler lärare och mindre grupper (tyvärr finansierade via enorma skattehöjningar) som är
ett klart steg i denna riktning.

Glädjande är att Mölndal är en av Sveriges kommuner med högst andel behöriga lärare. Vi
har också drygt 80 fl5rstelärare — en reform införd av Folkpartiet och Alliansen med syftet att
höja kvaliteten i undervisningen ytterligare. 1 Mölndal vill Folkpartiet se fler åtgärder emot
näthat och mobbning i synnerhet bland unga i skolålder. Därför föreslår vi ökade resurser till
detta liksom fördubblat Toleransprojekt, som har gett goda resultat i högstadiet. Lovskola och
läxhjälp är också givna extra insatser som vi föreslog redan ijuni.

Reformpaket för högre kvalitet 1 äldreomsorgen
Ocksa vara arsrika mölndalsbor förtjänar fler guldkanter i tillvaron. Här utlovar den rödgröna
regeringen ocksa nya statsbidrag för kommande år. Genom Folkpartiets reformpaket med nya
arbetssätt, ny teknik och nya IT-system kan t.ex. schemaläggning effektiviseras och ännu
större hänsyn till kundernas behov och önskemal tas. Detta möjliggör fler utevistelser och
utflykter, ostörd nattsömn och ännu godare mat bara för att nämna nagra. Vi ser med oro hur
majorititen istället stegvis minskar valfrihet och mångfald genom att överta verksamheter och
hänvisa till det snart enda, dyrare och enligt vissa kunder sämre kommunala alternativet.

Tva nya sporthallar istället för en
Tidigare och mer förebyggande insatser är nyckeln för fler välmaende barn- och ungdomar,
inte minst på fritiden. Folkpartiet vill bygga två fullvärdiga sporthallar, dels vid Almåshallen i
Lindome och dels vid Aktiviteten i centrala Mölndal. Vi vill ocksa anlägga näridrottsplatser
vid Lackarebäcksskolan och i Eklanda samt konstgräsplan vid Enerbacken. Belyst motions
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spar runt Tulebosjön i Kallered är också en prioriterad åtgärd. Folkpartiets extra investeringar
i bl.a. nya sporthallar och näridrottsplatser, gör att våra föreningar kan möta fler av alla
ungdomar som star och väntar otaligt i kö.

Fler bostäder — för alla
Också i Mölndal råder stor bostadsbrist. Folkpartiet trycker på för ännu mer planlagd mark
och föreslår en rad åtgärder i stadens kommande bostadsförsörjningsprogram som syftar till
ökat bostadsbyggande genom bl.a. förtätning, men också lokala åtgärder på hur vi kan
använda de 27000 bostäder som redan finns effektivare. Rörligheten måste öka,
inlåsningseffekterna minska och väntetiderna på bygglov kortas.

Fler handläggare behövs. Externa aktörer borde kunna ges och få en större roll tidigare i
planeringsprocessen. Givetvis är det bättre för alla om fler både kan bo i kommunen och
närmare sitt arbete — mindre tid i trängsel och långa köer, mer fri tid med t.ex. anhöriga och
vänner. Sverige skulle behöva en ranking också över kommuner och entreprenörer som
bygger bäst, mest och vackrast.

Förändrade förutsättningar
Sedan vårbudgetarbetet i juni 2016 har kommunens prognoser över skatteintäkter och
skatteutjämning fi5rsämrats med ca 19 Mkr. Därför gör vi nu några mindre förändringar i vart
eget varbudgetförslag för att närma oss de 40 Mkr i överskott som vi presenterade i juni.
Huvuddelen ligger dock fast. Vissa justeringar av teknisk karaktär har ocksa förbättrat läget
nagot, men ett redan lågt överskott i majoritetens budget på 34 Mkr är nu nere i 26 Mkr för
2016. Vii Folkpartiet menar att detta är ett för svagt resultat för att kunna bibehålla en lag
skuldsättningsgrad.

God ekonomisk hushallning inför osäker framtid
Enligt kommunallagens kapitel 8 ska alla kommuner ha god ekonomisk hushållning.
Tumregeln som har vuxit fram i Sverige är att det motsvarar ett överskott på 2 % av skatter
och statsbidrag. Trots att Mölndals Stad är en stark tillväxtkommun är vårt finansiella mål
endast 1,5 %.

Folkpartiets budget/plan 2016-2018 innebär oförändrad kommunal skattesats och årliga
överskott på +39 Mkr, +59 Mkr samt +57 Mkr, vilket är drygt 10 Mkr/år bättre än
majoritetens förslag. Vi anser det nödvändigt att uppfylla stadens redan låga överskottsmål
med tanke pa illavarslande signaler om högre arbetslöshet, fler sjukskrivningar, vikande
skatteprognoser och akut bostadsbrist.
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En avstämning av Mölndals Stads överskottsmål pa 1,5 % och tumregeln 2 % under
2016-2018 blir:

2016 2017 2018
Resultat - blandmodell (Mkr) 39 59 57
Överskottsandel (%) 1,2 1,8 1,6
Genomsnitt under perioden: 1,53 %

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige bifaller budgetberedningens förslag till budget och plan fl5r 20 16-2018
med Folkpartiet Liberalerna i Mölndals ändringar enligt bilagor 1-5.

Bilaga 1 — Kommunbidrag per nämnd
Bilaga 2 — Verksamhetsflirändringar
Bilaga 3 — Resultat-, balans- och kassaflödesbudget
Bilaga 4— Investeringsbudget/plan
Bilaga 5 — Textjustering budgethandling
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KOMMUNBIDRAG
Pris-, löne- o intäktsökning enligt SKL cirkulär 15:23 prisindex för kommunal verksamhet

2017 2,9 00

2018 2,9 0~

Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst
tak juni

2015 2016 2016 2017 2018

Byggnadsnämnden 7,3 14,7.~., .14,5 14,4 14,3

Kommunfullmäktige 11,4 11,3 ~ 11,6 11,5 11,4

Kommunstyrelsen 148,8 161,7 160,0 154,1 153,9

Kultur- och fritidsnämnden 138,3 142,6 138,3 139,2 148,7
~

Miljönämnden 10,1 10,4 ~ 10,4 10,3 10,2
“. rr

Social- och arbetsmarknadsnämnden 246,9 255,6 256,5 261,8 260,9

Skolnämnden 1 190,4 1 242,2 ~,. 1237,1 1 254,4 1 267,0

Tekniska nämnden 129,8 141,7 : 1~34;9 141,6 143,4

Utbildningsnämnden 289,1 284,3 ..~.284,1 284,0 281,8

Vård- o omsorgsnämnden 910,3 956,1 ~: ~945,5 937,4 940,4

Delsumma 3 082,4 3 220,6 ~ ~3 1192,9 3 208,7 3 232,0

Tillägg för pris- och löneförändringar ~H. 86,4 176,1

Summa 3 082,4 3 220,6 3 192,9 3 295,1 3 408,1

RR KF BR sammanställning per 20151023 Marcus xlsx Kommunbidrag



Folkpartiet Liberalerna i Mölndals verksamhetsförändringar 2016-2018 Budget Plan Plan
bilaga 2, 2015-10-27 (Mkr) 2016 2017 2018

Skolnämnden - kommunbidrag föregående år 1181,4 1237,1 1254,4
Priser och löner 24,7
Ändrade arbetsgivaravgifter för yngre och äldre 2,1 1,4
Teknisk justering -3,6
Fler/färre elever i grundskola, förskoleklass, fritidshem 14,4 5 3,8
Fler/färre barn i förskola -0,8 3 2
Fler/färre barn i särskola 1 1 1
Ombyggnad lokaler - miljöförbättringar, ventilation 2,5 4,1 4,1
Förskolor - ny-/om-/tillbyggnad 1,3 1,4 4,1
Grundskolor - ny-/om-/tillbyggnad 1,1 1,7 2,8
Förstärkt stöd - barn med särskilda behov, fler nyanlända 5 4 1
Fässbergsskolan, ökad hyra, lokalvård, vaktmästeri, kapitalkost. 5,7 3,9
Fässbergsskolan, H-huset - hyra och lokalvård 0,2
Fässbergsskolan - idrott i Aktiviteten 0,6 0,6
Metodutveckling befintlig verksamhet för ökad effektivitet (0% / 1% / 0,5%) -12,4 -6,2
Förstärkning elevhälsa - bl.a. ökade åtgärder emot näthat och mobbning 1 1
Fler godkända elever - utökad lovskola/läxhjälp 2
Skolmaten - godare mat och finare råvaror, mer ekologiskt 0,5
Toleransprojekt - fördubblat till 6 högstadieklasser 0,6
Riktade statsbidrag 2016-2018 - storlek oklar ( 60 / 70 / 65 Mkr) * * *

Kommunbidrag 1237,1 1254,4 1267

Vard och omsorgsnamnden kommunbidrag foregaende ar , ‘~ - 916,3 945,5 937,4
Priser och löner 19,9
Ändrade arbetsgivaravgifter för yngre och äldre 3,9 2,4
Teknisk justering -1,1
Funktionshinder - fler platser grupp-/serviceboende 6,4 5 4
Äldreboende - fler lägenheter (+2 Mkr för 2017 jfr. majoritetens förslag) 3,5 7 4
Hemtjänst - fler kunder 3
Äldreboende - Brogården kvar i extern regi med sovande nattjour (frigör 3 Mkr/år) 1
Hälso- och sjukvård - fler ärenden 1
Nytt verksamhetssystem - utb. 2016 internt/externt, avgår 2017 10 -10
Hemtjänst - val av hemlagad mat på försök 0,1
Äldreomsorg - minskad ram för höjning maxtaxa -0,5 -0,5
Metodutveckling befintlig verksamhet för ökad effektivitet (0% / 1% / 0,5%) -9,5 -4,5
Daglig verksamhet - omförhandling avtal för lägre kostnader (frigör 3 Mkr/år) -3
Sjukvården - färre hyrda vårdplatser med utskrivningsklara -10 -7 -5
Fler korttidsplatser i brist på permanenta platser 16 7 5
Personlig assistans - högre ersättningar enligt domslut 4
Hemtjänst - ny ersättningsmodell sedan 2014, reviderad vägledning -32
Hemtjänst i egen regi - tillfälligt omställningsbidrag under 2016, avgår 2017 7 -7
Fler handläggare - fler ärenden, myndighetsutövning 1
Kompetensutveckling och friskvård 0,8
Äldrematen - godare mat och finare råvaror, mer ekologiskt 0,5
Anhörigvård - mer avlastning genom utökad daglig verksamhet 1
Aktivitetspeng fördubblad till 2000 kr/år (ca 700 pers), externa utförare 0,7
Äldreboende - lägre kostnader och nöjdare kunder genom entreprenader -2
Ökad kontinuitet i hemtjänsten för vårdtagare med störst behov 1,5 0,5
Ostörd nattsömn - valmöjlighet “e-Nattfrid” och mindre nattarbete 2018 0,5 -0,5
Äldreboende - utredning lägenheter in- och uthyrda via LOV 0,5 -0,5
Äldreboende - verksamhetsstyrd bemanning till mer dagtid, sovande nattjour -5
Fler “guldkanter” med utflykter och utevistelser (jfr statsbidrag nedan) 5
Riktat statsbidrag år 2016-2018 - storlek oklar (10 / 10 / 10 Mkr) * * *

Kommunbidrag 945,5 937,4 940,4



Folkpartiet Liberalerna i Mölndals verksamhetsförändringar 2016-2018 Budget Plan Plan
bilaga 2, 2015-10-27 (Mkr) 2016 2017 2018

Kultur- och fritidsnämnden - kommunbidrag föregående år
Priser och löner
Ändrade arbetsgivaravgifter för yngre och äldre
Teknisk justering
Idrottsanläggningar - tekniska uppgraderingar
Åbybadet - renovering
Skatepark i Kållered - kapitalkostnad
Gamla stadshuset/kulturskolan - drift
Fässbergsskolan, H-huset - hyra och lokalvård
Aktivteten - minskad uthyrning
Nytt Stadsbibliotek i Mölndals Innerstad - drift och inventarier
Byte konstgräs - Lindevi
Byte konstgräs - Rävekärr
Metodutveckling befintlig verksamhet för ökad effektivitet (0% / 1% / 0,5%)
Näridrottsplats - Bifrost
Näridrottsplats - Eklanda och Lackarebäcksskolan
Tillbyggnad ny sporthall (44x30m) vid Almåshallen i Lindome klar inför 2017
Tillbyggnad ny sporthall (44x24m) vid Aktiviteten i Mölndal klar inför 2018
Streteredsbadet - åtgärder för halverat underskott
Modernt låssystem - kodbrickor m.m. för ökad uthyrning och sänkta kostnader ______ ______________

Kommunbidrag

Social- och arbetsmarknadsnämnden - kommunbidrag föregående år
Priser och löner
Ändrade arbetsgivaravgifter för yngre och äldre
Teknisk justering
Fler ‘köpta” boenden - hyra
Fler familjehem
Fler familjeåterföreningar
Fler förordnade vårdnadshavare
Förstärkning - barnavård
Utökat fältarbete
Vårdnadsbidrag upphör
Metodutveckling befintlig verksamhet för ökad effektivitet (0% / 1% / 0,5%)
Fler lgh i egen regi, t.ex. köpt fastighet för socialt ändamål
Fler referenslgh i nybyggda och äldre områden (MBAB, Förbo, m.fl.)
Alla tillfälligt hyrda lgh enl. höjda ersättningsschabloner
Riktade statsbidrag - storlek oklar ( 10/ 20 / 25 Mkr) _______ _________________

Kommunbidrag

Byggnadsnämnden - kommunbidrag föregående år
Priser och löner
Teknisk justering
Metodutveckling befintlig verksamhet för ökad effektivitet (0% / 1% / 0,5%)
Fler bostadsanpassningar för färre hyrda vårdboendenätter
Fler bygglovhandläggare för fler bostäder, mölndalsbor och ökade skatteintäkter
Riktat statsbidrag för ökat bostadsbyggande - storlek oklar (10 / 10 / 10 Mkr)
Riktat statsbidrag för klimatinvesteringar - storlek oklar (5 / 5 / 5 Mkr) ____________________________
Kommunbidrag

Kommunfullmäktige, överförmyndar-, val-, krisledningsnämnd - kommunbidrag f.g. år
Priser och löner
Ändrade arbetsgivaravgifter för yngre och äldre
Teknisk justering
Metodutveckling befintlig verksamhet för ökad effektivitet (0% / 1% / 0,5%) __________________________
Kommunbidrag

136,1
2,5
0,3

-2,7
0,3
1,6
0,2
0,2
0,3
0,9

-1,4 3

138,3 139,2

0,3

0,1
-0,6

6,7
0,2 0,2

0,1
-1,4 -0,7
0,1 0,4

0,2

2,8

-0,5 -0,5
139,2 148,7

256,5 261,8

0,1

2 3 1

-0,7
-1,2

-0,5
0,5

138,3

241,2
5,3
0,3
1,9

1,5 3
1
1

-0,2
-2,6

1
-1

0,8
4

0,5

1
-1
-1
*

256,5

* *

261,8 260,9

12,6 14,5 14,4
0,6
0,3

-0,1 -0,1
0,5
0,5

* * *

* * *

14,5 14,4 14,3

11,2 11,6 11,5
0,2

-0,1
0,3

-0,1 -0,1
11,6 11,5 11,4



Folkpartiet Liberalerna i Mölndals verksamhetsförändringar 2016-2018
bilaga 2, 2015-10-27 (Mkr)

Budget Plan Plan
2016 2017 2018

Kommunstyrelsen med utskott - kommunbidrag föregående år
Priser och löner
Ändrade arbetsgivaravgifter för yngre
Teknisk justering
IT-strategi
Centralt e-arkiv
Tjänsteman i beredskap
Krisberedskap - drift
Ledarplattform
Medlemsavgifter/bidrag
Fässbergsskolan - lediga lokaler
Markinnehav - ändrad intern ränta
Val 2018
Färetagsrådgivning
Metodutveckling befintlig verksamhet för ökad effektivitet (0% / 1% / 0,5%)
Extra val 2016
Konferenser istället på hemmaplan, heldag till två halvdagar, färre övernattningar
KF-förfogande - sänkning till 2 Mkr
Sammanslagning KS-utskott för näringsliv och service, sänkt mandatstöd
KSAGU - friskvårdssatsning för lägre sjukfrånvaro (VON, SAN, SKN)
KSPU - fler planhandläggare genom intäktsfinansiering
Varumärkesarbete Bästa Möjliga Mölndal utgår
Kommunbidrag

159,2 160 154,1
3,2

-0,9
0,2

-0,3 -0,5 -0,5
0,2
0,3
0,4
0,5

-0,2
3

-4,1
-3

0,1
1,1

-1,6 -0,8
1,1 -1,1
-1

-0,9
-1
1
*

-0.5

* *

160 154,1 153,9

Utbildningsnämnden - kommunbidrag föregående år
Priser och löner
Teknisk justering
Fler elever i gymnasieålder
Övergångseffekter - anpassning m.m. inom gymnasieskolan
Gymnasiesär - färre elever
Programkostnad per elev - anpassning till GR:s prisnivåer
Utredning för fler unika gymnasieprogram i Mölndal
Kommunalt aktivitetsansvar
Fässbergsgymnasiet - omställningskostnader
Metodutveckling befintlig verksamhet för ökad effektivitet (0% / 1%! 0,5%)
Riktade statsbidrag - storlek oklar ( 10 / 10 / 10 Mkr)
Kommunbidrag

Tekniska nämnden - kommunbidrag föregående år
Priser och löner
Ändrade arbetsgivaravgifter för yngre och äldre
Teknisk justering
65+resor under lågtrafik inom Mölndal
Underhåll - gator och parker
Belysning - utbyte/renovering av stolpar
Flexlinje - ny
Kapitalkostnader
Kikåstippen - ökat avkastningskrav 2016
Metodutveckling befintlig verksamhet för ökad effektivitet (0% / 1% / 0,5%)
Kommunbidrag

Miljönämnden - kommunbidrag föregående år
Priser och löner
Metodutveckling befintlig verksamhet för ökad effektivitet (0%! 1% / 0,5%)
Kommunbidrag

289,1 284,1 284

1,9 1,7

6,1
-0,2
9,1

-9
-1,6
-9,9
0,5 0,5

1,3
-1

-2,8
* *

-1,4

-1

-1,5
*

0,3

137,3
2,5
0,3

-1,8
-0,3
0,9
0,5

-0,5

284,1 284 281,8

134,9 141,6

1,3 0,5
0,5

1 1,5 1,5
-5 5

____________ -1,4 ________

141,6134,9
-0,7

143,4

10,1 10,4 10,3
0,3

-0,1 -0,1
10,4 10,3 10,2
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RESULTATBUDGET
Prognos Utgifts- .~S~immanst Sammanst Sammanst

tak juni
2015 2015 ~16 2017 2018

NÄMNDERNAS

NETFOKOSTNADER -2 794,6 -3 091,6 ~ 069,1 -3 165,5 3 281,5

Avskrivningar -155,0 -162,4 -161,0 -167,0 -174,0

VERKSAMHETENS

NETTOKOSTNADER -2 949,6 -3 254,0 -3 23~O,1 -3 332,5 -3 455,5

Skatteintäkter 2 871,8 3 031,2 3O~6,6~~ 3 135,7 3 270,3

Generella statsbidr o utjämning 242,9 238,6 ~237,~I. 231,8 220,3

Finansiella intäkter 24,6 22,7 28,1: 33,4 38,8

Finansiella kostnader -3,9 -4,5 ~.3,3 -9,3 -16,9

RESULTAT FÖRE EXTRA
ORDINÄRA POSTER 185,8 34,0 38,7 59,1 57,0

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader ~ -

ÅRETS RESULTAT 185,8 34,0 ~38,7-~.: -. 59,1 57,0
(Förändring eget kapital) :~:

Fil:RR KF BR sammanställning per 20151026 Marcus.xlsx Flik:RR KF BR
Sidan: 1 av 5 sidor



KASSAFLÖDESBUDGET
Prognos

2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 185,8
Justering flir:
- Av- o nedskrivningar, inkl upplösn statlig infrastr 155,4
- Gjorda avsättningar 13,8
- Resultat vid Rirs anläggningstillgangar -115,3
- Förutbetalda intäkter som regleras över flera ar -7,0

Ianspråkstagna avsättningar -49,5
Förändring, kortfristiga fordringar -4,3
Förändring, flirråd o varulager
Förändring, kortfristiga skulder -11,3

Likvida medelfrån den löpande verksamheten 167,6

INVESTERINGSVERKSAMHET
Investeringar i anläggningstillgangar -302,4

Försäljning av anläggningstillgangar 135,7

Likvida medelfrån investeringsverksamheten -166,7

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Nyupptagna Ian
Amortering av skuld
Förändring av långfristiga fordringar -45,5
Förändring av bolagens koncernkontobehallning

Likvida medelfrån finansieringsverksamheten -45,5

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -44,6

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETs BÖRJAN 166,5

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 121,9

~.~Sarnrnanst Sammanst Sammanst

“ ‘ 2017 2018

2015-10-27 (12:27)

387 591 570

•,• I6~1,6~:’.. 167,0 174,0

.~‘: ~.‘i5,5~ ,, 20,0 34,0

•~. •~:~‘~ .:‘ -7,0 -7,0
~..:: :~.-I9:6 -15,5 -17,0
~.. -i,5 ‘~‘...‘ 2,5

~• 5,0 5,0

.:.;: 191,1.: . 231,1 246,0

~

‘~‘~ -443,8-’ -480,3 -561,5

: 2~:• ~ 107,1 160,0

~ ._4.16’,s’::: -373,2 -401,5

1359 1069 1555

.‘~ ::‘~. 17,6~’~ 35,2

153,5 142,1 155,5

.7~!’9:~ ~:

50,0

50,0

50,0

50,0

FiI:RR KF BR sammanställning per 20151026 Marcus.xlsx Flik:RR KF BR
Sidan: 2 av 5 sidor



BALANSBUDGET

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Aktier o andelar
Langfristig utlaning
Ovr anläggningstillgangar
Summa

Omsättningstilgångar
Förråd m m
Övr kortfr fordringar
Likvida medel
Summa

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSATT
NINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa

Avsättningar
Pensionsavs (inki visstid)
Ovr avsättningar
Summa

Långfristiga skulder
Reverslan
Övriga langfristiga skulder
Summa

Kortfristiga skulder
Övr kortfristiga skulder
Summa

SUMMA SKULDER
0 EGET KAPITAL

SOLIDITET, blandmodell

169,2
908,4

2 669,5
3 747,1

12,6
367,4
121,9
501,9

4 249,0

2 898,2
185,8

3 084,0

228,9
84,9

313,8

266,8
266,8

584,4
584,4

4 249,0

72,6°o

2015-10-27 (12:27)

b,,I.,,..b~dg*t ~~ b ..hMIM, 2

Prognos . Sammanst Sammanst Sammanst

2015 ~ ‘.2016’::• 2017 2018

1692 1692 1692
. : ,~89O,8: . .. 8~5,6. 855,6

• i925,0 3.131,2 3358,7
‘~ 3 985,0 : 4 i5~0. 4 383,5

.‘ 1’2,6 ~ 12,6 12,6
‘..~ 369,9. :.‘ 367,4 367,4
~≥ ~... 50,0.. . . .50,0 . 50,0

~ ~32,~: . 430:0 430,0

• .:~:.. 4~586,0 4813,5

,. .~ .~

:~. ~3O84O .3122,7 3 181,8
... 38,7 .. 591 57,0
.‘.2 :. .~-,. . 3~181,8 3 238,8

2352 2451 2676
.:i~,. ~ ~9,1 63,6

•. 309,7. 314,2 . 331,2

;; ~ : ~ ~ 398,3

: 259,8 •~. 252:8 245,

. ~ ~. 495,6 . 644,1

• . 589,4 :. 594;4 5994
•~: ~ 58~,4. .

:4417,5:: : .~ 586,0 4 813,5

70,7°o 69,4°o 67,3°o

Fil:RR KF BRsammanställning per 20151026 Marcus.xlsx FIik:RR KF BR
Sidan: 3 av 5 sidor
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NOTER TILL RESULTATBUDGET & BALANSBUDGET

Prognos Utgifts- Samrnanst~ - .Sammanst Sammanst
tak2Ol6

2015 juni 2015 2016 ‘~‘ 2017 2018
Nänrndernas nettokostnader -3 082,4 -3 220,6 ~3 192,9’. -3-295,1 -3 408,1

Resultat vid avyttring av anlaggningstillgangar 1 15 3
~ :~--;

Kalkylerad pension 99,0 102,0 102,0~ 105,0 109,0

Pensionsutbet (inki. visstid o löneskatt) -170,6 -177,1 ~ ‘. -79,8 -~ :‘ -81,8 -87,5
Avgiftsbestämda pensioner (inki löneskatt) ~ -99,8 -104,1
Avsättning, förmansbestämd pension och särskild avtalspension(inkl löneskatt) - -3,8 . - -3,5 -10,5
Suminapensionskostnad -170,6 -177,1 :~1 78,9 :. ~‘ - -185,1 -202,1
Avgar kapitalkostnader 212,0 225,1 ‘. , 220,3 229,3 239,3
Semester o övertidslöneskuld -5,0 -5,0 ‘. ‘-5,0:” ,: ‘-5,0. -5,0
Utrymme fi~r utnyttjande av eget kapital -2,0 -2,0 :~ 2,0~. -2,0 -2,0
Övr ej nämndankn intlkostn o central lönepott -14,0 ‘ ~:‘-12,6 ‘ -12,6 -12,6
Sänkta premier avtalstbrsäkringar 2004 22,5 ~:- : : .

Omvärdering avsättning avslut Kikas deponi 16,6 “ ..,

Summa -2 794,6 -3 091,6 . -3o69;i ‘: -3f65,5 ‘ -3 281,5

Skatteintäkter - “
Kommunalskatt 2 871,8 3 031,2 ;3,O11, : 3-135;7. 3 270,3
Just i~reg års red skatteintäkt -2,5 ~,, ?~-..

Prognos slutavräkning 2,5 -. ‘ ~,3 -:~, -~

Summa 2 871,8 3 031,2 , ~3 006,6 ,. 3 135,7 3 270,3

Generella statsbidrag o utjamning ~“ - .: ‘,:. ~

Inkomstutjämning 106,5 112,6 .. -115,2’ ~. 120,1 125,6
Kostnadsutjämning -18,2 -1,4 . ,.~50. .. -5,0 -5,1
Regleringsavgifi -2,4 -15,1 :~ . ‘-1,8 ‘ . -12,6 , -29,9
Strukturbidrag 6,5 6,6 •‘. .

Inf~randebidrag 11,6 ‘‘::~ - , : ‘

Bidrag f~r LSS-utjämning 34,5 36,3 : 26,0 -: -~ ‘ 26,3 26,7
Kompensation höjda sociala avgifter för yngre 4,7 .~-: -- --

Kommunal fastighetsavgift 99,7 99,6 ‘.. ‘ 103,0. ‘ 103,0 103,0

Summa 242,9 238,6 ‘.. ~‘ 23j~,4’ 231,8 220,3

Fil:RR KF BR sammanställning per 20151026 Marcus.xlsx Flik:RR KF BR Sidan: 4 av 5 sidor



Prognos Utgifts- Sammanit Sammanst Sammanst
takjuni

2015 2015 - 2016 - 2017 2018

Finansiella intäkler
Räntor, utlaning till stadens bolag 9,0 6,3 8,4 . 12,5 16,7
Ersättning, borgensatagande 14,5 15,0 ..- 16,07 . - 17,0 18,0
Aktieutdelning 0,1 0,2 -‘. 2,7 ~‘ 2,7 2,7
Räntor medelspiacering 0,3 0,5 -:~O,3 .. 0,4 0,5
Räntor, kundfordringar 0,3 - O~4.. - 0,5 0,6
Övriga ränteintäkter 0,7 0,4 0,3;~’~ 0,3 0,3

Summa 24,6 22,7 :, .28,1 33,4 38,8

Finansiella kostnader .

Räntor pa langfristig upplaning .•~•

Räntor nya lan/inlösta lån -0,7~ -2,8 -4,8
Ränta pa checkkredit -0,5 . - -0,1 -0,1 -0,1
Ränta nyintjänade pensioner -3,9 -4,0 -~; -2,5- ~- -6,4 -12,0
Övriga finansiella kostnader :~-
Ränta under byggnadstid ~-.‘: -:
Summa -3,9 -4,5 .-. ~.3,3 .-~ -9,3 -16,9

Extraordinära inläkter

Summa -

Extraordinära kostnader . :-

Summa

Amorteringar :~.

Befintliga Ian , .-.. -.

Nya lån .

Inlösen Ian . .

Summa

Ränteantagande vid nyupplåning 2,00% 1 00% 1,50% 1,50%

FiI:RR KF BR sammanstallning per 20151026 Marcus.xlsx FIik:RR KF BR
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Folkpartiet liberalerna i Mölndals ändringar i 2015-10-26

budgetberedningens förslag till investeringsbudget/plan 2016-2018, bUaga 4

2016 2017 2018

“Sporthall i Lindome” (totalt: 36 Mkr) ersätts med: -14,1 -20
Almåshallen - tillbyggnad ny sporthall (44x30 m), klar inför år 2017 (22 Mkr totalt) 20
Aktiviteten - tillbyggnad ny sporthall (44x24 m), klar inför år 2018 18

Lackarebäcksskolan - näridrottsplats inkl. 9-manna fotboll, dränering, belysning 5
Enerbacksplan - konstgräs, 9-manna fotboll, dränering, belysning 4
Motionsanläggningar - Tulebosjön, elbelyst motionsspår, år 2018 1,5
Fördubbling förvärv av mark inkl. fastigheter för sociala ändamål till 20 Mkr/år 10 10 10
Markförsäljning - 300 nya lägenheter vid Aktiviteten, år 2018 -40
Summa 15,9 8 -19,5

Högkapacitetsbussar (Bus Rapid Transit), V Frölunda-K. Mölndalsbro, delfinansiering 50 Mkr, år 2019-
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Bilaga 5: Vision och KF-mål — Alliansens ändringsförslag

För flirsta gången har mera omfattande textmässiga tillägg av allmänpolitisk karaktär gjorts i
förslaget till budget efter att budgetberedningen avslutat sitt arbete. Texterna har inte varit
tillgängliga för granskning av budgetberedningens ledamöter.

Vi föreslår därför att sidorna 3-15 utgår ur budgethandlingen, samt att texten avseende
“Vision och KF-mål” (sid.18-22) ändras enligt nedanstående som föreslogs av Alliansen
på Kommunfullmäktige 2015-06-17:

1. De som besöker stadskärnan ska i ökad grad uppleva den som sammanhållen,
karaktäristisk och modern.

1 vår stadskärna ska finnas ett blandat utbud av moderna bostäder, omfattande handel, kultur
och restauranger. Genom att koppla ihop Mölndals centrum med den nya stadsdel som
kommer att växa fram på forsåkersområdet samt Kvarnbyn så skapas förutsättningar för
en sammanhållen, karakteristisk och modern innerstad.

2. De som vistas i Mölndal ska uppleva ökad trivsel och trygghet i offentliga rummet.

Samverkan mellan olika aktörer som kan bidra till ökad trivsel och trygghet i det offentliga
rummet ska öka. Kommunens brottsförebyggande arbete ska stärkas genom samverkan
mellan skola, socialtjänst, fritid och polis. Gemensamma ytor ska hållas hela och rena.
Trygghetsvandringar genomfl5rs i olika områden. Blandad verksamhet i våra kommundels
centra ger också liv och rörelse fler timmar på dygnet.

3. Företagare ska uppfatta Mölndal som en alltmer attraktiv näringsllvskommun.

Kommunen ska erbjuda goda möjligheter till etablering av nya fl5retag och vi vill fortsätta att
utveckla samverkan med redan etablerande fl5retag. Fortsatt bredbandsutbyggnad underlättas.
Kommunen ska sträva efter att lägga ut verksamheter på entreprenad genom en väl
fungerande offentlig upphandling. Konmiunens upphandlingar bör utformas så att man
underlättar f~ir fler företag att lämna anbud. Arbetet med att utveckla ännu fler e-tjänster
behöver också fortsätta.

4. Mölndal ska ta en alltmer betydelsefull roll i utvecklingen av regionen.

Mölndal ska vara en kommun som växer. Fler invånare och fler fi5retag skapar ffirutsättningar
en starkare Göteborgsregion. Kunskapsintensiva och kreativa verksamheter ska välja

Mölndal. Inom flera områden, t.ex. bioteknik och livsvetenskap (Life Science), tillft~r vi redan
idag kunskap till nytta för hela Västsveriges utveckling. Detta arbete kan ytterligare
förstärkas. Kommunens planering ska underlätta för personresande i hela regionen för att
skapa en attraktivare arbetsmarknadsregion.
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5. Bostadsbyggandet i Mölndal ska öka och mäta kravet på en hållbar tillväxt.

1 kommunen ska finnas attraktiva bostäder fi5r olika åldrar och kraven på olika bostads-
önskemål mötas. Äganderätt och bostadsrätt är den upplåtelseform som ger det bästa
inflytandet över det egna boendet. Samtidigt efterfrågar många ungdomar en egen lägenhet
varför också fler hyresrätter måste byggas. Och om vi ska bli fler måste vi se potentialen i
hela vår kommun och att skapa attraktiva bostadsområden, och närhet till service, i samtliga
kommundelar. När vi växer ska vi skapa ett samhälle med social hållbarhet som präglas av
mångfald och möjligheten att välja mellan olika alternativ.

6. Varje barns potential ska tidigt tas tillvara så att de samlade skolresultaten
förbättras samtidigt som fler får godkänt i alla ämnen.

Att tidigt fånga barns olika behov ökar förutsättningarna fi5r att dessa fullföljer sin skolgång
och senare får ett arbete. Förskolan ska stötta språkutvecklingen hos barn med bristande
språkkunskaper och ett tak sättas för barngruppernas storlek. 1 skolan ska kunskaper sättas i
centrum. Särskilt viktigt ar det att man i de tidigare årskurserna lär sig räkna, läsa och skriva.
Skolan behöver fler behöriga lärare och kommunen bör fortsatt satsa på karriärtjänster. Fler
lärartimmar behövs i klassrummen. Elever bör kunna få läxhjälp efter skolan och särskilda
insatser bör riktas mot elever med hög frånvaro.

7. Mölndalsbornas möjligheter att påverka frågor som rör deras vardag och att ta
ansvar for stadens utveckling ska öka.

Kommunen ska ha en god dialog med sina medborgare. Ett särskilt fokus ska läggas på barn
och ungdomars inflytande Användandet av ny teknik och IT skapar goda möjligheter till
förbättrad service och kontakt med medborgarna Kommunen ska också underlätta för sina
medborgare att göra egna livsval. Därför ska det fria skolvalet värnas och friskolor stödjas.
Inom äldreomsorgen ska det erbjudas fler äldreboenden som drivs på entreprenad och man
ska själv kunna välja leverantör av hemtjänst. Nya tekniska lösningar för den som önskar bo
kvar i det egna hemmet ska erbjudas.

8. Andelen Mölndalsbor som upplever god hälsa ska öka.

Ett livaktigt kultur- och fritidsliv, samt ökad kunskap och ny teknik, ökar förutsättningarna för
en god hälsa och ett rikare liv. Kommunen ska därför underlätta för en aktiv fritid och stödja
ett aktivt fi5reningsliv. Särskild uppmärksamhet ägnas åt att jämna ut skillnaderna mellan
killar och tj ej er i upplevd hälsa. Folkhälsorådets verksamhet och “välfitrdsbokslut” ska
underlätta detta.
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9. Mölndals miUö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra Mölndalsborna en
hälsosam och god miUö.

Uppföljning av Mölndals nya Miljömål 2022, tillsammans med samhällets teknikutveckling,
ger fi5rutsättningar att stärka miljöarbetet. Möjlig energieffektivisering främjas. Fortsatt
satsning på källsortering och fastighetsnära insamling av avfall underlättar fortsatt hållbar
tillväxt. Vid planering av nya bostadsområden ska grönområden finnas. Bra kollektivtrafik
ska fmnas i hela kommunen.

10. 1 Mölndal ska graden av socialt deltagande, integration och egen försörjning öka.

Arbete är förutsättningen fZ5r välfitrd. Det behöver bli lättare för ungdomar att komma in på
arbetsmarknaden. Oftast saknas i unga år den arbetslivserfarenhet som krävs för ett arbete.
Fler som erbjuder praktikplatser är viktigt. Kommunen bör därför i denna del samverka mer
med det lokala näringslivet. Många kommer till Sverige från andra länder. Det tar vanligvis
längre tid för dessa att etablera sig då man saknar kontakter och referenser. Kommunen måste
därför aktivt inrikta sitt arbete på att nyanlända lär sig svenska och kan komma ut i egen
försörjning.

11. Mölndals Stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare ska stärkas.

Kommunen ska erbjuda en attraktiv arbetsmiljö där ansvar och egna initiativ värdesätts.
Jämställda arbetsvillkor är en självklarhet i kommunen. Kommunen behöver bli bättre på
individuell lönesättning och att tillämpa avtal. Fler chefer måste våga och vilja vara chef.
Stadens anställda bör ges möjlighet till olika karriärvägar och arbetstider som passar den
enskilde inom ramen för vad som verksamheten möjliggör. Kommunens satsningar på
friskvård stärks.
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KOMMUNBIDRAG
Pris-, löne- o intäktsökning enligt SKL cirkulär 15:23 prisindex lbr kommunal verksamhet

2017 2,9 Oo

2018 2,9 0~

Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst
tak juni

2015 2016 2016 2017 2018

Byggnadsnämnden 7,3 14,7. ~14,5 14,4 14,3

Kommunfullmäktige 11,4 11,3 ~ ...‘~i’16 11,5 11,4

Kommunstyrelsen 148 8 161 7 ~ 162,4 156,5 156,3

Kultur- och fritidsnämnden 138,3 142,6 ~ 38,3 138,1 147,0

Miljonamnden 10 1 10 4 10,4 10,8 10,7

Social- och arbetsmarknadsnämnden 246,9 255,6 ~.. 257,5 .262,8 261,9

Skolnämnden 1 190,4 1 242,2 ~.. 1 236,1 1 253,9 1 266,5

Tekniska nämnden 129,8 141,7 :S 134,9 139,6 141,4

Utbildningsnämnden 289,1 284,3 .~. ~284,1 284,0 281,8

Vård- o omsorgsnämnden 910,3 956,1 ~ ~954,5 . .942,3 945,6

Delsumma 3 082,4 3 220,6 3 204,3 3 213,9 3 236,9

Tillagg for pris- och loneforandringar 86,6 176,4

Summa 3 082,4 3 220,6 3 2&1,3 .• 3 3~O;5 3 413,3

RR KF BR sammanställning per 20151027 Ingemar xlsx Kommunbidrag
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RESULTATBUDGET
Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst

tak juni
2015 2015 2016 2017 2018

NÄMNDERNAS

NETEOKOSTNADER -2 794,6 -3 091,6 : ~3 O80,5~ -3 170,9 -3 286,7

:.

Avskrivningar -155,0 -162,4 ~:161,Ör.:; 467,0 474,0

VERKSAMHETENS -

NETTOKOSTNADER -2 949,6 -3 254,0 :: -3 241;5 -3 337,9 -3 460,7

Skatteintäkter 2 871,8 3 031,2 3 006,6 3 135,7 3 270,3

Generella statsbidr o utjämning 242,9 238,6 ‘.~ ;237,4 231,8 220,3

Finansiella intäkter 24,6 22,7 25,6 33,4 38,8

Finansiella kostnader -3,9 -4,5 -3,3 -9,3 -17,0

RESULTAT FÖRE EXTRA-
ORDINÄRA POSTER 185,8 34,0 24,8~. :,~ ~‘- 53,7 51,7

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader

ÅRETS RESULTAT 185,8 34,0 24,8 53,7 51,7
(Förändring eget kapital)

Fil:RR KF BR sammanställning per 20151027 lngemar.xlsx Flik:RR KF BR
Sidan: 1 av 5 sidor



KASSAFLÖDESBUDGET
Prognos

2015

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 185,8
Justering fZir:
- Av- o nedskrivningar, inkl upplösn statlig infrastr 155,4
- Gjorda avsättningar 13,8
- Resultat vid fbrs anläggningstillgangar -115,3
- Förutbetalda intäkter som regleras över flera ar -7,0
Iansprakstagna avsättningar -49,5
Förändring, kortfristiga fordringar -4,3
Förändring, flirrad o varulager
Förändring, kortfristiga skulder -11,3

Likvida medelfrån de,, löpande verksamheten 167,6

INVESTERINGSVERKSAMHET
Investeringar i anläggningstillgangar -302,4

Försäljning av anläggningstillgangar 135,7

Likvida medelfrån investeringsverksamheten -166,7

FINANSIERINGSVERKSAMHET
Nyupptagna Ian
Amortering av skuld
Förändring av Iangfristiga fordringar -45,5
Förändring av bolagens koncernkontobehallning

Likvida medeifrån finansieringsverksamheten -45,5

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -44,6

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETs BÖRJAN 166,5

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 121,9

Samrnanst~ Sammanst Sammanst

.~‘ 2016~ - 2017 2018
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248 537 517

~ :~: 167,0 174,0
~ 15,5 20,0 34,0

~ ‘~: -70~, - -7,0 -7,0•: : -L9,6 -15,5 -17,0
.: ~ ::~. 2,5

~:~: 5,0 5,0

• 1477,2 225,7 240,7

~: ~-4 7, -472,3 -541,0

~ 107,1 120,0

~:.. -400,6 -365,2 -421,0

~ ~I33,9. 104,3 180,3

~ 1476 352

• 151,5 139,5 180,3

-71,9~:

50,0

50,0

50,0

50,0
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Prognos Sammanst Sammanst Sammanst

2015 2016 2017 2018

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Aktier o andelar 169,2 169,2 169,2 169,2
Långfristig utlaning 908,4 890,8 855,6 855,6
Övr anläggningstillgangar 2 669,5 2 909,1 3 107,3 3 354,3
Summa 3 747,1 3969,1 4 132,1 4379,1

Omsättningstillgangar
Förrådmm 12,6 126 12,6 12,6
Övr kortfr fordringar 367,4 369,9 367,4 367,4
Likvida medel 121,9 50,0 50,0 50,0
Summa 501,9 432,5 430,0 430,0

SUMMA TILLGÅNGAR 4 249,0 4401,6 4562,1 4 809,

EGET KAPITAL, AVSATT
NINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital 2 898,2 3 084,0 3 108,8 3162,5
Årets resultat 185,8 24,8 53,7 51,7
Summa 3 084,0 3 108,8 3 162,5 3 214,2

Avsättningar
Pensionsavs (inkl visstid) 228,9 235,2 245 267,6
Övr avsättningar 84,9 74,5 69, 63,6
Summa 313,8 309,7 314, 331,2

Långfristiga skulder
Reverslån 133,9 238,2 418,5
Övriga langfristiga skulder 266,8 259,8 252,8 245,8
Summa 266,8 393,7 491,0 664,3

Kortfristiga skulder
Övr kortfristiga skulder 584,4 589,4 594,4 599,4
Summa 584,4 589,4 594,4 599,4

SUMMA SKULDER
O EGET KAPITAL 4 249,0 4 401,6 4 562,1 4 809,1

SOLIDITE7 blandmodell 72,6°o 70,6°o 66,8°o

69,3

Sidan: 3 av 5 sidor
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NOTER TILL RESULTATBUDGET & BALANSBUDGET
Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst

tak 2016
2015 juni2015 2016 2017 2018

Nänindernas nettokostnader -3 082,4 -3 220,6 -3 204,3 -3 300,5 -3 413,3

Resultat vid avyttring av anläggningstillgangar 1 15,3

Kalkylerad pension 99,0 102,0 102,0 105,0 109,0

Pensionsutbet (inki. visstid o löneskatt) -170,6 -177,1 -79,8 -81,8 -87,5
Avgiftsbestämda pensioner (inkl löneskatt) -9~~3’. -99,8 -104,1
Avsättning, förmånsbestämd pension och särskild avtalspension(inkl löneskatt) -..: -3,8 ~. -3,5 -10,5
Summa pensionskosinad -1 0,6 -177,1 ~, : -bV8,9 .‘~ -185,1 -202,1
Avgår kapitalkostnader 212,0 225,1 ~ .. 229,3 239,3
Semester o övertidslöneskuld -5,0 -5,0 ~ ~.‘-5,0 -5,0 -5,0
Utrymme f& utnyttjande av eget kapital -2,0 -2,0 - ‘~2,0 -2,0 -2,0
Ovr ej namndankn int/kostn o central lonepott 14 0 ~ 1Q 6 12 6 12 6
Sankta premier avtalsfbrsakringar 2004 22 5
Omvardering avsattning avslut Kikas deponi 16 6

Summa -2 794,6 -3 091,6 :,.:. -3 080,5 -3 170,9 -3 286,7
~ ... .

Skatteintäkter : ,~. ~.

Kommunalskatt 2 871,8 3 031,2 t~3 0i1;9 3 135,7 3 270,3
Just ftireg ars red skatteintäkt -2,5
Prognos slutavräkning 2,5 ..•. -5,3

Summa 2 871,8 3 031,2 ::.. 3006,6. .- 3 135,7 3 270,3

Generella statsbidrag o utjämning :~:
Inkomstutjämning 106,5 112,6 ~ . ~. 120,1 125,6
Kostnadsutjämning -18,2 -1,4 ~ ~ -50~ ~.:, -5,0 -5,1
Regleringsavgift -2,4 -15 1 ~l,8 ,~\ -12,6 -29,9
Strukturbidrag 6,5 6,6 .~‘: ,

Inf&andebidrag 11,6 .~ ‘..

Bidrag för LSS-utjämning 34,5 36,3 ..~‘ 26,0 .- 26,3 26,7
Kompensation höjda sociala avgifter för yngre 4,7 ~ .:

Kommunal fastighetsavgift 99,7 99,6 ~ 103,0 .‘ 103,0 103,0

Summa 242,9 238,6 .:. 23j~,4. 231,8 220,3
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Prognos Utgifts- Sammanst~ Sammanst Sammanst
tak juni -‘ -

2015 2015 2016; 2017 2018

Finansiella intäkter
Räntor, utlåning till stadens bolag 9,0 6,3 8,4 12,5 16,7
Ersättning, borgensåtagande 14,5 15,0 16,0 17,0 18,0
Alctieutdelning 0,1 0,2 ‘ 0,2 2,7 2,7
Räntor medeispiacering 0,3 0,5 ‘.O,3 0,4 0,5
Räntor, kundfordringar 0,3 0,4 0,5 0,6
Övriga ränteintäkter 0,7 0,4 ,~~ 0,3 0,3

Summa 24,6 22,7 25[6 33,4 38,8

Finansiella kostnader -

Räntor pa langfristig upplaning ~-

Räntor nya lan/inlösta Ian r~ -0,7 -2,8 -4,9
Ränta pa checkkredit -0,5 - --- -0,1 -0,1 -0,1
Ränta nyintjänade pensioner -3,9 -4,0 -~, -2,5 -6,4 -12,0
Övriga finansiella kostnader
Ränta under byggnadstid
Summa -3,9 -4,5 -3,3 -9,3 -17,0

Extraordinära intäkter

Summa -

Extraordinära kostnader

Summa -. .:

Amorteringar

Befintliga Ian
Nyalån
Inlösen Ian ‘~

Sumnia ‘.- :

Ränteantagande vid nyupplåning 2,00% 1,00% 150% 1,50%

Fil:RR KF BR sammanställning per 20151027 Ingemar.xlsx Flik:RR KF BR
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Medtaget i sammanställningen 2016 2017 2018

Utveckling av befintlig verksamhet rör ökad effektivitet
Summa förändring 0,0 -0,1 -0,2

Kommunfullmäktiqe
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -0,1 -0,2
Summa förändring 0,0 -0,1 -0,2

Kommunstvrelsen
Extra val 2016 1
Allmänna val

rädgivare för företagare 0.1
1,1
0.1

~örändrad arbetsciivaravciift vnore
Centralt utveckli ngsanslag inkl utvecklingsledare

0,2
3.0

0,2
3.0

Dmdisoonerinci centralt utvecklincisanslaa inkl utvecklingsledare -0,2 -0,2
Centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare utgär medlen äterförs till nämndern -3.0 -3.0
Schablonavdraa för centralt utvecklinasanslag ~terförs till nämnden 0,2
Jtfasning utrymme IT-strategi -0.5

0,2
-1.0

ässberasavmnasiet ava~r kompensation vakans Lokalförsörjning -3,0 -3,0
Jtveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -1.6 -2.4
Summa förändring 1,1

Kultur- och fritidsnämnden
Nytt statsbibliotek - inventarier och drift 6,7
Teknisk uppgradering idrottsanläggningar

-1,4
0.3
1,8

Justering fördelning H-huset -0.2 -0.1 -0.1
Aktiviteten ökad uthyrning -0,6 -0,6
Näridrottsplats- Bifrost 0,1 0,5
Näridrottsplats- Eklanda 0,1
Byte konstgräs Lindevi 0,2 0,4
Byte konstgräs Rävekärr 0,1
Omdisponering centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare -0,1 -0,1
Schablonavdrag för centralt utvecklingsanslag äterförs till nämnden 0,1 0,1
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -1,4 -2,1
Summa förändrinc,

Miliönämnden
Organisationsförändring, nytt chefsled 0.5 0,5
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -0,1 -0.2

0,4 0,3

Skolnämnden
:örändrade elevtal-skola, förskoleklass och fritidshem 5,0 8,
:örändrade elevtal - särskolan
:örändrade barnantal förskola

1,0
3,0

2,
5.~

‘siv- om- och tillbvacinader skollokaler, exkl Fässberasskolan
lustering fördelning H-huset 0.2 0.2 0~
‘.ktiviteten ökat nvttiande
Jtbyggnad förskola, lokaler

0,6
1.4

0,’
5.~

okaler-ombvaanad miliöförbättrinaar ventilation 4,1
ärskilt stöd 3.1:

8,~
3.’

Jtökad sommarskola/läxhjälp för att f~ fler godkända elever 2,1:
roleransporiektet 0.6
Nyanlända 1.1:

2,
0,E
2,1

Elevhälsa
kolm~ltider, närproducerad mat

:örändrad arbetsgivaravqift ynare
:ässbergsskolan helärseffekt hyra + reducering hyra Katrineberg
)mdisponerincj centralt utvecklincisanslaa inkl utvecklinasledare

-2,7

~chabIonavdrag för centralt utvecklingsanslag äterförs till nämnden
Jtvecklina av befintlia verksamhet för ökad effektivitet

.~

.~

‘4

.4

-12,~

1,
1,~

—1,~
1.:

-18,1
summa förändring -2.5 15.~ 27.~

Byggnadsnämnden
-0,1 -0,2

Soorthall södra kommundelen

-4,8 -5,0

Summa förändring

-1,6 -1,8 7,1

0,0

1,7 4,

1.0 1,1

0,1: 0,:
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Tekniska nämnden
)kat underhällsbehov gator o parker
3elvsnina. utbyte av stoloar
Dkade kapitalkostnader
)kat avkastningskrav Kik~s
:örändrad arbetsgivaravgift yngre
:ria resor i kollektivtrafiken under lägrarik rör personer 75 är och äldre
)mdisponering centralt utvecklingsanslaci inkl utvecklincisledare
5chablonavdrag för centralt utvecklingsanslag äterförs till nämnden
Jtvecklinq av befintlici verksamhet för ökad effektivitet
summa förändring

Utbildningsnämnden
örändrade elevtal ovmnasieskola. 22 resoektive 20

~.npassning till färre elever i gymnasiesärskola, 4
Kommunala aktivitetsansvaret
Jtredning av förutsättningarna för ny gymnasieverksamhet i Mölndal
\vo~ende omställninaskostnader Fässberasavmnasiet
)mdisponering centralt utvecklinqsanslag inkl utvecklingsledare
chablonavdraa för centralt utvecklingsanslag ~terförs till nämnden

Jtveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet
~umma förändring

-5,0

-5,0

0,0

1.3

1.5

o.~
-2,(
-0.1
0,1

—1 .~

-0,~

1,~

i,~:

0.~

—1 ,(
-o.:~
o,

-2.~
-0,1

1.8

0,5

3.0

o.~
-2,(
-0.1
0,1

-2.1

1 ,~

3,E
—1,~

1,~

-0.~

—1,(

-0.~

0,~

-4.

-2,~

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Köpt boende, ökad volym 3,0 4,0
Förordnad v~rdnadshavare, volymökning 1,0 1,0
Arbete med familje~terföreningar 1,0 1,0
Familjehem volymökning, marknadsläget 3,0 3,0
Förändrad arbetsgivaravgift yngre 0,1 0,
V~rdnadsbidrag avgår -0,2 -0,9
Omdisponering centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare -0,2 -0,2
Schablonavdrag för centralt utvecklingsanslag ~terförs till nämnden 0,2 0,2
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -2,6 -3,8
Summa förändring 0,0 5,3 4,4

1 .1 1

~ 1

1 . 1 5
.4 1
1 1 1

1 .5 5
)_. . ~ 1 )

( .1 1
5 1 1
1 1 1
~____________________________________________ 1 1

.4 —

1 1
[_. .

1 9 9
1~..
r’ .5

F , 9 0
( .9 9
5 .- 9 9
1 0 0
1 6 3
~ - 1

T_____________________________________________________________

9
3 5 5
3

.2 5 5

.‘ .3 1 1

Totalsumma -16,3 -6,7 16,3
* redan under vårprocessen gjordes en teknisk justering mellan Byggnadsnämnden och

Kommunstyrelsen (PU). 1 budgethandlingen är tekniska justeringar justerade för detta. 1

~!ård- och omsorgsnämnden
:ler bostäder, funktionshinder
:lerboendeplatser, äldreboende
~våciende införande verksamhetssvstem
örändrad arbetsgivaravgif’t yngre
äare kostnader för hemtiänst i eaen reai
ägre kostnad äldreboende genom entreprenad
äare kostnad för daolia verksamhet

~1ältider, närproducerad mat
ner olatser korttidsboende
)md isponering centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare
chablonavdraa för centralt utvecklingsanslag ~terförs till nämnden

löid maxtaxa äldreomsorg nediustering statsbidrag
Jtveckling av befintlig verksamhet för ökad errektivitet
summa förändring

ekniska iusterinclar*
Byggnadsnamnden
Kommunfullmäkticie
Kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden
M iljönä mnden
Social- och arbetsmarknadsnämnden
Skolnämnden
Tekniska nämnden

Utbildningsnämnden
Vård- och omsorcisnämnden
Summa förändring

-0.5

-0.5

-0,2
0.3

-0.4
-2,7

1,~
-3:
—1
-0.:
—1,
-7:

5.0
7,0

-10.0

2.4
-4,5
~2.
—1,.
0..
1,’

-0:
0:

—1.1

-9,’
-12.7

-0,2
0,3

-0,4
-2,7

1,~
-3.E
—1 ,~
-0.~
—1,1
-7.~

9.0

11,0
-10-(

2,~
-4,,
-2,’
—1,.
0..
1,’

-0:
0:

—1.’
-14,

-9.4

-0,2
0,3

-0,4
-2,7

1,~
-3.(
—1,~
-0.~
—1,1
-7.~
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Verksamhetsförändringar nämnder

(mnkr) Utgiftstak Plan Plan
2016 2017 2018

Byggnadsnämnden
Ingående ram 12,6 14,5 14,4
Tillägg för pris- och lön 0,6
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre 0,0
Förstärkning bostadsanpassning 0,5
Förstärkning bygglovsverksamhet 0,5
Teknisk justering* 0,3
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet _______________________________

Utgående ram
Förändringar mellan åren

Kommunfullmäktige och övriga nämnder
Ingående ram
Tillägg för pris- och lön
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet
Tekniska justeringar _______________________________
Utgående ram
Förändringar mellan åren

Kommunstyrelsen
Ingående ram
Tillägg för pris- och lön
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre
IT-strategi
Centralt e-arkiv
Tjänsteman i beredskap
Ledarplattform
Krisberedskap, driftskostnader
Justering utrymme bidrag/medlemsavgifter
Fässbergsskolan vakanta lokaler
Intern ränta på markinnehav
Extra allmänna val
Allmänna val
Lokal rådgivare för företag
Förändrad arbetsgivaravgift yngre
Centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare
Omdisponering centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare
Centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare återförs till nämnderna
Schablonavdrag för centralt utvecklingsanslag återförs till nämnderna
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet
Tekniska justeringar* _________________________________
Utgående ram

-0,1 -0,1
14,5 14,4 14,3

-0,1 -0,1

11,2 11,6 11,5
0,2

-0,1
-0,1 -0,1

0,3
11,6 11,5 11,4

-0,1 -0,1

159,2 162,4 156,5
3,2
0,0

-0,3 -0,5 -0,5
0,2
0,3
0,5
0,4

-0,2
3,0 -3,0

-4,1
1,1 —1,1

1,1
0,1
0,2
3,0

-0,2
-3,0
0,2

-1,6 -0,8
-0,9

162,4 156,5 156,3
-0,2Förändringar mellan åren -5,9
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(mnkr)

Kultur- och fritidsnämnden
Ingående ram
Tillägg för pris- och lön
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre
Justering arbetsgivaravgift yngre och äldre
Ökad hyra tekniska uppgraderingar idrottsanläggningar
Renovering Äbybadet
Skatepark Kållered, ökade kapitalkostnader
Gamla stadshuset, driftskostnad vid uthyrning
Fässbergsskolan, H-huset, ökad hyra inkl lokalvard
Justering fördelning H-huset
Fässberg Aktiviteten, minskad uthyrning
Nytt stadsbibliotek Mölndal - inventarier och drift
Sporthall södra kommundelen
Näridrottsplats - Bifrost
Näridrottsplats - Eklanda
Byte konstgräs - Lindevi
Byte konstgräs - Rävekärr
Omdisponering centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare
Schablonavdrag för centralt utvecklingsanslag återförs till nämnderna
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet
Tekniska justeringar
Utgående ram
Förändringar mellan åren

Miljönämnden
Ingående ram
Tillägg för pris- och lön
Organisationsförändring, nytt chefsled
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet
Utgående ram
Förändringar mellan åren

Skolnämnden
Ingående ram
Tillägg för pris- och lön
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre
Justering arbetsgivaravgift yngre och äldre
Förstärkning elevhälsa
Skolmåltider, närproducerad mat
Förändrat elevtal, skola, förskoleklass, fritidshem
Förändrat barnantal, förskola
Förändrat elevtal, särskola
Ombyggnad, miljöförbättringar, ventilation lokaler
Ny- om och tillbyggnad, förskolor
Ny- om och tillbyggnad, skollokaler
Förstärkt stöd barn med särskilda behov
Utökad sommarskola/läxhjälp för att få fler godkända elever
Toleransporjektet fördubblas
Ökning nyanlända
Fässberg, Aktiviteten
Fässbergsskolan, ökad hyra, lokalvard, vaktmästeri, kapitalkost.
Justering fördelning H-huset
Förändrad arbetsgivaravgift yngre
Omdisponering centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare
Schablonavdrag för centralt utvecklingsanslag återförs till nämnderna
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet
Teknisk justering
Utgående ram

Utgiftstak Plan Plan
2016 2017 2018

2,5
0,1
0,2
0,3
1,6
0,2
0,2
0,5

-0,2
0,9

-1,4 1,4
0,1

0,2

-0,1
0,1

-1,4 -0,7

136,1 138,3 138,1

0,1
-0,6

0,3

6,7
1,8
0,4
0,1
0,2
0,1

-2,7
138,3 138,1 147,0

-0,2 8,9

10,1 10,4 10,8
0,3

0,5
-0,1 -0,1

10,4 10,8 10,7
0,4 -0,1

1 181,4 1 236,1 1 253,9
24,7

0,9
1,2
0,5 1,0

0,5
14,4 5,0 3,8
-0,8 3,0 2,0
1,0 1,0 1,0
2,5 4,1 4,1
1,3 1,4 4,1
1,1 1,7 2,8
1,0 3,0

2,0
0,6

4,0 1,0 1,0
0,6 0,6
5,7 3,9
0,2

1,4
-1,2
1,2

-12,4 -6,2
-3,6

1 236,1 1 253,9 1 266,5



2015-10-27

(mnkr) Utgiftstak Plan Plan
2016 2017 2018

Förändringar mellan åren 17,8 12,6
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(mnkr) Utgiftstak Plan Plan
2016 2017 2018

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ingående ram 241,2 257,5 262,8
Tillägg för pris- och lön 5,3
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre 0,1
Justering arbetsgivaravgift yngre och äldre 0,2
Volymökning köpta boenden 2,0 3,0 1,0
Volymökning familjehem 1,5 3,0
Volymökning familjeåterföreningar 1,0
Förordnad vardnadshavare, volymökning 0,8 1,0
Förstärkning inom barnavården 4,0
Förstärkning för utökat fältarbete 0,5
Förändrad arbetsgivaravgift yngre 0,1
Vardnadsbidrag upphör -0,2 -0,7
Omdisponering centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare -0,2
Schablonavdrag för centralt utvecklingsanslag återförs till nämnderna 0,2
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -2,6 -1,2
Tekniska justeringar 1,9
Utgående ram 257,5 262,8 261,9
Förändringar mellan åren 5,3 -0,9

Tekniska nämnden
Ingående ram 137,3 134,9 139,6
Tillägg för pris- och lön 2,5
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre 0,1
Justering arbetsgivaravgift yngre och äldre 0,2
Införandet av fria resor i kollektivtrafiken under lagtrafik för personer -0,3
som är 65 år eller äldre och är folkbokförda i Mölndal
Fria resor i kollektivtrafiken under lågrafik för personer 75 ar och äldre -2,0
Ökat underhållsbehov gator och parker 0,9 1,3 0,5
Belysning, utbyte av stolpar 0,5 0,5
Hållbart resande, införande av flexlinje -0,5
Ökade kapitalkostnader 1,0 1,5 1,5
Ökat avkastningskrav Kikås -5,0 5,0
Förändrad arbetsgivaravgift yngre 0,3
Omdisponering centralt utvecklingsanslag inkI utvecklingsledare -0,1
Schablonavdrag för centralt utvecklingsanslag återförs till nämnderna 0,1
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -1,4 -0,7
Teknisk justering -1,8
Utgående ram 134,9 139,6 141,4
Förändringar mellan åren 4,7 1,8

Utbildningsnämnden
Ingående ram 289,1 284,1 284,0
Tillägg för pris- och lön 6,1
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre -0,1
Justering arbetsgivaravgift yngre och äldre 0,1
Justering antal elever gymnasieskolan 9,1 1,9 1,7
Övergångseffekter, anpassning mm. inom gymnasieskolan -9,0
Justering antal elever gymnsiesär -1,6 -1,4
Anpassning till GR-kostnad -9,9
Utreda förutsättningarna för ny verksamhet i Mölndal 0,5 0,5 -1,0
Kommunala aktivitetsansvaret 1,3
Omställningskostnader Fässbergsgymnasiet -1,0
Omdisponering centralt utvecklingsanslag inkl utvecklingsledare -0,3
Schablonavdrag för centralt utvecklingsanslag återförs till nämnderna 0,3
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -2,8 -1,5
Teknisk justering -0,2
Utgående ram 284,1 284,0 281,8
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(mnkr) Utgiftstak Plan Plan
2016 2017 2018

Förändringar mellan åren -0,1 -2,2

ård- och nm~nrri~n~åmnrIøn

Ingående ram 916,3 954,5 942,3
Tillägg för pris- och lön 19,9
Förändrad arbetsgivaravgift yngre och äldre 2,1
Justering arbetsgivaravgift yngre och äldre 1,8
Volymökning boenden funktionshinder 5,8 5,0 4,0
Volymökning, fler platser äldreboende 3,5 7,0 4,0
Volymökning, fler platser korttidsboende 1,0
Volymökning hemtjänst inkl effekten av striktare bedömning 1,0
Nya lokaler, boende funktionshinder 0,6
Utökad nattbemanning äldreboende 4,0
Volymökning hälso- och sjukvård 1,0
Avgaende införande nytt verksamhetssystem -10,0
Lägre kostnad för hemtjänst i egen regi -4,5
Lägre kostnad för äldreboende genom entreprenad -2,0
Lägre kostnad för daglig verksamhet -1,5
Möjlighet till hemlagad mat i hemtjänst, försöksverksamhet 0,1
Måltider, närproducerad mat 0,5
Förändrad arbetsgivaravgift yngre 2,4
Minskad ram för höjning maxtaxa äldreomsorg -0,5 -0,5
Omdisponering centralt utvecklingsanslag inki utvecklingsledare -0,9
Schablonavdrag för centralt utvecklingsanslag återförs till nämnderna 0,9
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet -9,6 -4,7
Teknisk justering -1,1
Utgående ram 954,5 942,3 945,6
Förändringar mellan åren -12,2 3,3

Delsumma nämnder 3 204,3 3 213,9 3 236,9
Årlig utökning 9,6 23,0

Tillägg för pris- och löneförändringar 86,5 89,8
Totalt nämnder 3 300,4 3 413,2

* inkluderar teknisk justering klar redan i vårprocessen



Justeringar i investeringsbudgetlplan, mnkr

2015 2016 2017 2018 2019- Kommentar
KS-AU, inventarier -0,1
KS-LF, inventarier -0,1
KS-SF, inventarier 0,2 Möbelinköp stadshus

SAF inventarier 1 ,5 Bl.a. möbelinköp nyöppnade boenden
För etableringar av objekt samt
ytrenoveringar för boenden. Att

Nytt anslag 10,0 användas av lokalförsörjningen
Förskolor -14,0 24,0 Avser Aby stallbacke
Konstgräsplaner 3,0 -3,0 Avser Lindevi, tidigareläggning
Östra Mölndal, skolutbyggnad, utgift ar 2015
ska vara 0,3 mnkr (ej 15,3 som tidigare
angivits) det totala anslaget 2015 till 2019 och Rättelse av uppgift i handling juni
framåt anges till 139,8 mnkr (ej 154,8 mnkr 2015 av beräknad förbr 2015 och
som tidigare angivits). -15,0 totalt anslag

Lindome skolutbyggnad, utgift år 2015 ska Rättelse av uppgift i handling juni
vara 0,0 år 2015 (ej 4,0 som tidigare angivits), 2015 av beräknad förbr 2015 och
12,0 år 2016 och 8,0 år 2017, totalt 20,0. -4,0 totalt anslag
Mölndals innerstad, förändrade utgifter mot
tidigare kalkyl (nettominskning av utgifter med EnI reviderad projektbudget sept
11 mnkr2Ol5-2019) -14,2 1,8 1,0 0,5 -0,1 2015
Mölndals innerstad, justerad periodisering av EnI reviderad projektbudget sept
markförsäljning mellan aren -53,0 18,0 35,0 2015 och RKR 18.1
Mölndals innerstad, ökad inkomst Eni reviderad projektbudget sept
gatukostnadsersättning o planavgift -16,5 2015

EnI reviderad projektbudget sept
VA, Mölndals innerstad, minskad utgift -9,0 2015

EnI reviderad projektbudget sept
VA, Mölndals innerstad, ökad inkomst -7,8 2015

Summa -111,7 20,3 57,0 0,5 -7,9
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