
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Plats och tid Mölndals stadshus, kommunfullmäktigesalen kl. 18:00 - 20:45

Beslutande ledamöter Sven-Ove Johansson (S), ordförande
Maria Rantsi  (M), vice ordförande
Kader Hamakarim (MP), 2:e vice ordförande
Marie Östh Karlsson (S)
Ralf Lorentzon (S)
Pernilla Övermark (S)
Tomas Angervik (S)
Elpida Georgitsi (S)
Raymond Carlsson (S)
Ulla-Britt Thor (S)
Therese Aronius (S)
Patrik Karlsson (S)
Stefan Gustafsson (S)
Solveig Hallin (S)
Ove Dröscher (S)
Bernt A Runberg (S)
Rasha Riad Sandén (S)
Lennart Wallensäter (S)
Jennie Rodin (MP)
My Blomgren (MP)
Annika Bjerrhede (MP)
Ulrika Frick (MP)
Rasmus Draklander (MP)
Marie Lindqvist (V)
Jessica Wetterling (V)
Åke Nises (V)
Ana Maria Stuparich (V)
Anders Karlsson (KD)
Peter Berg Johnson (KD)
Rose-Marie Sjöholm (KD)
Hans Bergfelt (M)
Gabriela Nilsson (M)
Johanna Rantsi (M)
Kajsa Hamnén (M)
Carina Gustafsson (M)
Marcus Ewerstrand (M)
Johan Ahlsell (M)
Gerhard Bengtsson (M)
Arne Woxlin (M)
Peter Librell (M)
Elin Andersson (FP)
Margareta Krakowski (FP)
Glenn Grimhage (FP)
Marcus Claesson (FP)
Delaram Esmaeili (FP)
Maria Martini (C)
Eric Nilsson (C)
Ingemar Johansson (C)
Ilona Michalowski (SD)
Kjell-Åke Jönsson (SD)
Joel Olsson (SD)
Tobias Hellström (SD)
Christian Hansson (S) ersätter Karin Vedlin (S)
Estelle Hwatz (S) ersätter Gun Kristiansson (S)
Anders Dahlgren (MP) ersätter Ulla-Carin Moberg (MP)
Linus Hedberg (M) ersätter Kenneth Wallin (M)
Isabelle Vramsten (M) ersätter Merjem Maslo (M)
Joakim Wikström (FP) ersätter Bertil Levin (FP)
Rune Nilsson (SD) ersätter Peter Bjellheim (SD)
Mikael Brodin (SD) ersätter Fredrik Mellbin (SD)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Ej tjänstgörande ersättare Kaj Johansson (S)
Shahla Alamshahi (S)
Jasmine Znar Machiani (S)
Kåre Widenqvist (S)
Naliya Ibrahim (MP)
Caroline Hopkins (MP)
Jerker Halling (V)
Johanna Karlsson Deucher (KD)
André Zeidan (KD)
Anders Enelund (M)
Ingvar Paulsson (M)
Bengt Hedberg (M)
Bobby Bohlin (M)
Tina Höstlycke (FP)
Kjell Karlsson (FP)
Sara Janhäll (C)

Övriga närvarande Håkan Ahlström, stadsdirektör
Tannaz Ghaderi, kommunsekreterare
Jenny Hellsten, nämndsekreterare stadsledningsförvaltningen

Utses att justera Stefan Gustafsson
Marcus Claesson

Justeringens plats och tid Stadshuset   2015-03-26   00:00

Paragrafer §43-52

Sekreterare ....................................……………………………………………………….
Tannaz Ghaderi

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

Underskrifter

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

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

Instans Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2015-03-25
Anslag sätts upp Anslag tas ner
Förvaringsplats för 
protokollet

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

Tannaz Ghaderi
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Plats och tid Mölndals stadshus, kommunfullmäktigesalen kl. 18:00 - 20:45

Beslutande ledamöter Sven-Ove Johansson (S), ordförande, §§39-55
Maria Rantsi  (M), vice ordförande, §§39-55
Kader Hamakarim (MP), 2:e vice ordförande, §§39-55
Marie Östh Karlsson (S), §§39-55
Ralf Lorentzon (S), §§39-55
Pernilla Övermark (S), §§39-55
Tomas Angervik (S), §§39-55
Elpida Georgitsi (S), §§39-55
Raymond Carlsson (S), §§39-55
Ulla-Britt Thor (S), §§39-55
Therese Aronius (S), §§39-55
Patrik Karlsson (S), §§39-55
Stefan Gustafsson (S), §§39-55
Solveig Hallin (S), §§39-55
Ove Dröscher (S), §§39-55
Bernt A Runberg (S), §§39-55
Rasha Riad Sandén (S), §§39-55
Lennart Wallensäter (S), §§39-55
Jennie Rodin (MP), §§39-55
My Blomgren (MP), §§39-55
Annika Bjerrhede (MP), §§39-55
Ulrika Frick (MP), §§39-55
Rasmus Draklander (MP), §§39-55
Marie Lindqvist (V), §§39-55
Jessica Wetterling (V), §§39-55
Åke Nises (V), §§39-55
Ana Maria Stuparich (V), §§39-55
Anders Karlsson (KD), §§39-55
Peter Berg Johnson (KD), §§39-55
Rose-Marie Sjöholm (KD), §§39-55
Hans Bergfelt (M), §§39-55
Gabriela Nilsson (M), §§39-55
Merjem Maslo (M), §§39-42
Johanna Rantsi (M), §§39-55
Kajsa Hamnén (M), §§39-55
Carina Gustafsson (M), §§39-55
Marcus Ewerstrand (M), §§39-55
Johan Ahlsell (M), §§39-55
Gerhard Bengtsson (M), §§39-55
Arne Woxlin (M), §§39-55
Peter Librell (M), §§39-55
Elin Andersson (FP), §§39-55
Margareta Krakowski (FP), §§39-55
Glenn Grimhage (FP), §§39-55
Marcus Claesson (FP), §§39-55
Delaram Esmaeili (FP), §§39-55
Maria Martini (C), §§39-55
Eric Nilsson (C), §§39-55
Ingemar Johansson (C), §§39-55
Ilona Michalowski (SD), §§39-55
Kjell-Åke Jönsson (SD), §§39-55
Joel Olsson (SD), §§39-55
Tobias Hellström (SD), §§39-55
Christian Hansson (S) ersätter Karin Vedlin (S)
Estelle Hwatz (S), §§39-55, §59 ersätter Gun Kristiansson (S)
Anders Dahlgren (MP) ersätter Ulla-Carin Moberg (MP)
Anders Enelund (M), §§39-42 ersätter Kristian Vramsten (M)
Linus Hedberg (M), §§39-40, §§42-59 ersätter Kenneth Wallin (M)
Isabelle Vramsten (M), §§43-59 ersätter Merjem Maslo (M)
Joakim Wikström (FP) ersätter Bertil Levin (FP)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Rune Nilsson (SD) ersätter Peter Bjellheim (SD)
Mikael Brodin (SD), §§39-40, §§42-59 ersätter Fredrik Mellbin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Kaj Johansson (S)
Shahla Alamshahi (S)
Jasmine Znar Machiani (S)
Kåre Widenqvist (S)
Naliya Ibrahim (MP)
Caroline Hopkins (MP)
Jerker Halling (V)
Johanna Karlsson Deucher (KD)
André Zeidan (KD)
Ingvar Paulsson (M)
Bengt Hedberg (M)
Bobby Bohlin (M)
Tina Höstlycke (FP)
Kjell Karlsson (FP)
Sara Janhäll (C)
Ulla Godin (SD), §58

Övriga närvarande Håkan Ahlström, stadsdirektör
Tannaz Ghaderi, kommunsekreterare
Jenny Hellsten, nämndsekreterare stadsledningsförvaltningen
Göran Werner, förvaltningschef tekniska förvaltningen, §39
Per Kaarle, förvaltningschef miljöförvaltningen, §39

Utses att justera Stefan Gustafsson
Marcus Claesson

Justeringens plats och tid Stadshuset   2015-04-02   08:00

Paragrafer §39-59

Sekreterare ....................................……………………………………………………….
Tannaz Ghaderi

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

Underskrifter

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

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

Instans Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2015-03-25
Anslag sätts upp Anslag tas ner
Förvaringsplats för 
protokollet

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

Tannaz Ghaderi
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§39 Förvaltningspresentation - information
§40 Meddelanden
§41 Ändring av bolagsordning för Förbo AB
§42 MölnDala Fastighets AB:s förvärv av mark i anslutning till Forsåker
§43 Revidering av taxa för Mölndals stads allmänna vatten och 

avloppsanläggningar avseende avgiftsnivåer 2015
§44 Godkännande av exploateringsavtal 30-2014 angående detaljplan för 

Mölndals innerstad, handel söder om Brogatan
§45 Godkännande av överlåtelseavtal 1-2015, 2-2015 och 3-2105 angående 

detaljplan för Mölndals innerstad, handel söder om Brogatan
§46 Godkännande av exploateringsavtal 69-2014 angående detaljplan för 

Mölndals innerstad, bostäder söder om Brogatan
§47 Godkännande av överlåtelseavtal 72-2014, 73-2014, 74-2014 och  75-2014 

angående detaljplan för Mölndals innerstad, bostäder söder om Brogatan
§48 Antagande av detaljplan för Mölndals innerstad, söder om Brogatan 

(fastigheten Karpen 12, Koljan 1, 2, 3 och Åby 1:90 m.fl.)
§49 Godkännande av exploateringsavtal 70-2014 angående detaljplan för 

Mölndals innerstad, norr om Brogatan
§50 Antagande av detaljplan för Mölndals innerstad, norr om Brogatan (del av 

fastigheten Hajen 2 m.fl.)
§51 Godkännande av avtal 5-2015 om delägarförvaltning, stomme och 

grundläggning
§52 Godkännande av avtal 4-2015 om delägarförvaltning, parkeringsanläggning
§53 Svar på motion (FP) om att upphandla byggentreprenader smartare
§54 Svar på interpellation (FP) om Kulturskolans långa kötider
§55 Val till vakant mandat (M) som styrelseledamot i Gunnebo Slott och 

Trädgårdar AB, ordinarie bolagsstämma 2015-2016
§56 Fråga till kommunstyrelsens ordförande om brevutskick till medborgare över 

65 år i Mölndals stad
§57 Motion om förbättringar inom Safjällets naturreservat
§58 Motion om att jämställdhet inte är ett projekt
§59 Motion gällande installation av laddstationer för el och hybridbilar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 39

Förvaltningspresentation - information

Ärendet
Dagens sammanträde
Förvaltningschef Göran Werner informerar fullmäktige om tekniska förvaltningen och dess 
verksamhetsområden, kopplat bl.a. till kommunfullmäktiges budget och mål, reglementen och 
Vision Mölndal 2022.  

Förvaltningschef Per Kaarle informerar fullmäktige om miljöförvaltningen och dess 
verksamhetsområden, kopplat bl.a. till kommunfullmäktiges budget och mål, reglementen och 
Vision Mölndal 2022.  

Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.

Ordföranden tackar för informationen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 40

Meddelanden

Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Ärendet
1. Utdrag ur Tolkförmedling Västs, direktionen, protokoll den 20 februari 2015, § 160. 
Medlemsansökan från Kungälvs kommun. Direktionen beslutar att inte behandla 
medlemsansökan då Kungälvs kommunfullmäktige inte fattat beslut i frågan.

2. Länsstyrelsens beslut att utse Kjell-Åke Jönsson till ledamot i fullmäktige för 
Sverigedemokraterna. Ulla Godin utses till ny ersättare (Dnr KS 94/15).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41

KS 48/15
Ändring av bolagsordning för Förbo AB

Beslut
Ändring av bolagsordningen för Förbo AB, § 2, godkänns. Sätet för Förbo AB ändras från 
Mölndals kommun till Härryda kommun.

Ärendet
Förbo AB, som ägs av kommunerna Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv, har 
nyligen ändrat adress och flyttat in i nya lokaler på Råda Torg i Mölnlycke. I den 
bolagsordning som gäller för bolaget står i § 2 att bolagets säte finns i Mölndal. Av praktiska 
och formella skäl bör bolagsordningen ändras på denna punkt.

Någon särskild översyn av bolagsordningen i övrigt bedöms inte nödvändigt med hänsyn till 
att nya bolagshandlingar för bolaget nyligen (kf 2013-04-24 § 77) antogs.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 februari 2015, § 13.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 mars 2015, § 68.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner en ändring av bolagsordningen för Förbo AB, § 2. Sätet för 
Förbo AB ändras från Mölndals kommun till Härryda kommun.

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

Expedieras till 
Förbo AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42

KS 67/15
MölnDala Fastighets AB:s förvärv av mark i anslutning till Forsåker

Beslut
Förslag från MölnDala Fastighets AB att bolaget förvärvar 11 900 kvadratmeter från 
Korndals Fastighets AB för ett sammanlagt pris på 17 000 000 kronor godkänns.

Ärendet
MölnDala Fastighets AB har tecknat ett avtal med Korndals Fastighets AB om förvärv av 
en del av parken närmast Nämndemansgatan. Förvärvet är strategiskt viktigt för att 
möjliggöra en anslutning mellan Forsåker och Mölndalsbro.

Avtalet innebär i huvuddrag en fastighetsreglering av ca 11 900 kvadratmeter mark med 
tillträde inom två år från det att avtalet godkänts av kommunfullmäktige i Mölndals stad.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 februari 2015.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 februari 2015, § 19.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 mars 2015, § 69.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås godkänna förslag från MölnDala Fastighets AB att bolaget 
förvärvar 11 900 kvadratmeter från Korndals Fastighets AB för ett sammanlagt pris på 
17 000 000 kronor godkänns.

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

Expedieras till 
MölnDala Fastighets AB, ekonomiavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43

KS 390/14
Revidering av taxa för Mölndals stads allmänna vatten och 
avloppsanläggningar avseende avgiftsnivåer 2015

Beslut
Brukningsavgiften inom VA-taxan höjs enligt taxebilaga B, daterat den 15 januari 2015. För 
den fasta avgiften antas olika höjning beroende på typ av abonnemang. Den rörliga avgiften 
blir 17,80 kronor per kubikmeter vatten exklusive moms. Dagvattenavgiften blir 78 kronor 
per tariffenhet.

Den nya taxan börjar gälla från och med den 1 april 2015.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet
Nuvarande brukningsavgift för Mölndals stads allmänna vatten- och avloppsanläggning 
antogs av kommunfullmäktige i februari 2014, och började gälla den 1 april 2014. För att 
säkerställa en god drift och ett nödvändigt underhåll av stadens vatten- och 
avloppsanläggningar föreslår tekniska förvaltningen en höjning av taxeintäkterna med 9,4 %. 
I förslaget ingår höjning av såväl den fasta avgiften för de olika abonnemangen som den 
rörliga avgiften per m3 levererat vatten. Även dagvattenavgiften per tariffenhet höjs.

Ärendets behandling
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 20 oktober 2014, § 73, och föreslår att 
brukningsavgiften inom VA-taxan enligt taxebilaga B, daterat den 3 oktober 2014, höjs. För 
den fasta avgiften föreslås olika höjning beroende på typ av abonnemang. Den rörliga 
avgiften blir 18 kronor per m3 vatten exklusive moms.

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade den 5 november 2014, § 164, ärendet till 
tekniska nämnden för ytterligare beredning.

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2015.

Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 2 februari 2015, § 9.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 mars 2015, § 70, och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att brukningsavgiften inom VA-taxan höjs enligt taxebilaga B, 
daterat den 15 januari 2015. För den fasta avgiften antas olika höjning beroende på typ av 
abonnemang. Den rörliga avgiften blir 17,80 kronor per kubikmeter vatten exklusive moms. 
Dagvattenavgiften blir 78 kronor per tariffenhet. Den nya taxan börjar gälla från och med den 
1 april 2015.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Peter Berg Johnson (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Expedieras till 
Tekniska nämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44

KS 73/15
Godkännande av exploateringsavtal 30-2014 angående detaljplan 
för Mölndals innerstad, handel söder om Brogatan

Beslut
Exploateringsavtal 30-2014 godkänns och kommunstyrelsens ordförande Marie Östh 
Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn Marklund bemyndigas att underteckna 
exploateringsavtalet.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett exploateringsavtal avseende genomförandet av 
den kommersiella delen, i form av handel med tillhörande parkering, inom det område som 
omfattas av detaljplan för Mölndals innerstad, söder om Brogatan. Avtalet reglerar bland 
annat marköverlåtelse (som regleras i separata överlåtelseavtal) samt bildande av 
gemensamhetsanläggningar och servitut. I ersättning för överlåten mark ska exploatören 
betala 84 444 200 kr till staden och dess bolag.

Exploatören ansvarar för utbyggnad av kvartersmark (galleria, livsmedelsbutik och 
parkeringsanläggningar samt anslutningar till befintliga gator och Mölndals bro). Staden 
ansvarar för utbyggnad av allmän platsmark, inom och utanför planområdet. Exploatören 
betalar ett exploateringsbidrag om 24 555 800 kr till staden. Staden och exploatören har 
kommit överens om att exploatören ska tillhandahålla ca 130 parkeringsplatser till staden 
inom de parkeringsanläggningar som byggs i innerstaden, varvid exploatören ska stå för 
stadens andel av kostnaden för utförande av parkeringsanläggningen. I ersättning för 
parkeringsplatserna ska staden till exploatören betala totalt 26 000 000 kr. Parkeringsplatserna 
är tänkta att delvis täcka parkeringsbehovet för kommande utveckling i innerstaden. Även 
frågor som åtkomst till Mölndals bro via den nya bebyggelsen samt ansvar för evakuering och 
rivning av befintlig bebyggelse, förorenad mark och kontrollprogram för omgivningspåverkan 
regleras i avtalet.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 februari 2015.

Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 17 februari 2015, § 10.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 februari 2015, § 49, och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar godkänna exploateringsavtal 30-2014 samt att 
kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund bemyndigas att underteckna exploateringsavtalet.

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 25 februari 2015, § 10.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S), Patrik Karlsson (S), Stefan Gustafsson (S) Ulrika Frick (MP), Marie 
Lindqvist (V), Peter Berg Johnson (KD), Hans Bergfelt (M), Marcus Claesson (FP) och 
Ingemar Johansson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Expedieras till 
Planeringsutskottet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45

KS 74/15
Godkännande av överlåtelseavtal 1-2015, 2-2015 och 3-2105 
angående detaljplan för Mölndals innerstad, handel söder om 
Brogatan

Beslut
Överlåtelseavtal 1-2015, 2-2015 och 3-2015 godkänns och kommunstyrelsens ordförande 
Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn Marklund får i uppdrag att 
underteckna överlåtelseavtalen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat tre överlåtelseavtal avseende försäljning av den 
kommersiella delen, i form av handel med tillhörande parkering, inom det område som 
omfattas av detaljplan för Mölndals innerstad, söder om Brogatan. Avtalen reglerar den 
marköverlåtelse som parterna överenskommit om i samtidigt tecknat exploateringsavtal 30-
2014. Avtalen upprättas i syfte att ligga till grund för den kommande lantmäteriförrättningen.

Marköverlåtelsen avser den mark som utgörs av kvartersmark för galleria, livsmedel och 
parkering. De tre överlåtelseavtalen innebär att en mindre del av stadens fastighet Åby 1:99 
först styckas av till en egen fastighet (Avtal 1-2015). Resterande del av kvartersmarken, 
överförs sedan genom fastighetsreglering till den avstyckade fastigheten (Avtal 2-2015, 
Kvarnfallets fastigheter Koljan 1, Koljan 2, Koljan 3 och del av Karpen 12 samt Avtal 3-
2015, del av stadens fastigheter 1:88 och Åby 1:90). Exploatören ska betala totalt 84 444 200 
kr till staden och dess bolag (Kvarnfallet) i ersättning för den överlåtna kvartersmarken. Den 
totala köpeskillingen är vidare fördelad på respektive ingående fastighetsdel, där Mölndals 
stad får sammanlagt 25 612 833 kr och Kvarnfallet får sammanlagt 59 831 367 kr för sina 
respektive markområden. Ersättningen för marken kommer i sin helhet att betalas av 
exploatören i samband med att lantmateriförrättningen avslutas och fastighetsbildningen 
vinner laga kraft.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 februari 2015.

Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 17 februari 2015, § 11.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 februari 2015, § 50, och föreslår att 
kommunfullmaktige beslutar godkänna överlåtelseavtal 1-2015, 2-2015 och 3-2015 samt att 
kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna överlåtelseavtalen.
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Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 25 februari 2015, § 11.

Förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S), Patrik Karlsson (S), Stefan Gustafsson (S) Ulrika Frick (MP), Marie 
Lindqvist (V), Peter Berg Johnson (KD), Hans Bergfelt (M), Marcus Claesson (FP) och 
Ingemar Johansson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Expedieras till 
Planeringsutskottet
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§ 46

KS 75/15
Godkännande av exploateringsavtal 69-2014 angående detaljplan 
för Mölndals innerstad, bostäder söder om Brogatan

Beslut
Exploateringsavtal 69-2014 godkänns och kommunstyrelsens ordförande Marie Östh 
Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn Marklund får i uppdrag att underteckna 
exploateringsavtalet.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett exploateringsavtal avseende genomförandet av 
bostadsdelen med tillhörande parkering inom det område som omfattas av detaljplan för 
Mölndals innerstad, söder om Brogatan. Avtalet reglerar bland annat marköverlåtelse (som 
regleras i separata överlåtelseavtal), tillträde och betalning samt bildande av 
gemensamhetsanläggningar och servitut. Bebyggelsen är uppdelad i ett östligt och ett västligt 
kvarter. I ersättning för det östra kvarteret ska exploatören betala 19 569 000 kr till staden och 
i ersättning för det västra kvarteret 39 141 000 kr. Betalningen av ersättningen är uppdelad 
över tid eftersom exploatörens byggstart av bostäderna är styrd av tidplanen för uppförande av 
galleria, livsmedelsbutik och parkeringsanläggning. Exploatören betalar en första del av 
ersättningen, 1 957 500 kr respektive 3 915 000 kr så snart fastighetsbildning gällande 
avstyckning vunnit laga kraft. Resterande del av ersättning för det östra kvarteret betalas så 
snart gårdsbjälklaget för kvarteret påbörjats och bygget av bostäderna startat, dock senast 
2016-12-31. För det västra kvarteret betalas resterande ersättning senast en månad efter det att 
bygglov fåtts för västra kvarteret, dock senast fem år efter det att detaljplanen vunnit laga 
kraft.

Exploatören ska, innan exploateringsavtalet godkänns av kommunfullmäktige, som  säkerhet 
för resterande del av ersättningen ställa säkerhet i form av bankgaranti eller motsvarande till 
ett totalt belopp om 52 838 500 kronor. Exploatören ansvarar för utbyggnad av kvartersmark 
(bostäder och parkeringsanläggningar samt anslutningar till befintliga gator och Mölndals 
bro). Staden ansvarar för utbyggnad av allmän platsmark, inom och utanför planområdet. 
Exploatören betalar ett exploateringsbidrag om 13 046 000 kr till staden. Även frågor som 
åtkomst till Mölndals bro utmed den nya bebyggelsen samt ansvar för förorenad mark och 
kontrollprogram för omgivningspåverkan regleras i avtalet.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 februari 2015.

Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 17 februari 2015, § 12.
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 februari 2015, § 51, och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar godkänna exploateringsavtal 69-2014 samt att 
kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna exploateringsavtalet.

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 25 februari 2015, § 12.

Förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S), Patrik Karlsson (S), Stefan Gustafsson (S) Ulrika Frick (MP), Marie 
Lindqvist (V), Peter Berg Johnson (KD), Hans Bergfelt (M), Marcus Claesson (FP) och 
Ingemar Johansson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Expedieras till 
Planeringsutskottet

15



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2015-03-25

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47

KS 76/15
Godkännande av överlåtelseavtal 72-2014, 73-2014, 74-2014 och  75-
2014 angående detaljplan för Mölndals innerstad, bostäder söder 
om Brogatan

Beslut
Överlåtelseavtal 72- 2014, 73-2014, 74-2014 och 75-2014 godkänns och kommunstyrelsens 
ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn Marklund får i uppdrag att 
underteckna avtalen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat fyra överlåtelseavtal avseende försäljning av 
bostadsdelen, i form av bostäder med tillhörande parkering, inom det område som omfattas av 
detaljplan för Mölndals innerstad, söder om Brogatan. Avtalen reglerar den marköveråtelse 
som parterna överenskommit om, i samtidigt tecknat exploateringsavtal 69-2014. Avtalen 
upprättas i syfte att ligga till grund för den kommande lantmäteriförrättningen.

Marköverlåtelsen avser den mark som utgörs av kvartersmark för bostäder. De fyra 
överlåtelseavtalen innebär att två mindre delar av stadens fastighet Åby 1:88 först styckas av 
till egna fastigheter (Avtal 72-2014 respektive 74-2014). Resterande del av kvartersmarken 
överförs sedan genom fastighetsreglering till de avstyckade fastigheterna (Avtal 73-204, del 
av stadens fastighet Åby 1:90 samt Avtal 75-2014, del av stadens fastighet Åby 1:90).

Exploatören ska betala totalt 58 710 000 kr till staden i ersättning för den överlåtna 
kvartersmarken, där 19 569 000 kr avser betalning för det östra bostadskvarteret och 39 141 
000 kr avser betalning för det västra bostadskvarteret. Betalningen av ersättningen för 
kvartersmarken är vidare uppdelad över tid eftersom exploatörens byggstart av bostäderna är 
styrd av tidplanen för uppförandet av galleria, livsmedelsbutik och parkeringsanläggning. 
Ersättningen kommer därför att betalas på så sätt att exploatören, i samband med att 
lantmäteriförrättningen avslutas och fastighetsbildningen vinner laga kraft, betalar 1 957 500 
kr respektive 3 915 000 kr för de två avstyckade fastighetsdelarna. Därefter ska exploatören 
betala resterande del av ersättningen för det östra bostadskvarteret så snart gårdsbjälklaget för 
kvarteret påbörjas och bygget av bostaderna startat, dock senast 2016-12-31.

Resterande del av ersättningen för det västra bostadskvarteret ska betalas senast en månad 
efter det att bygglov fåtts för västra bostadskvarteret, dock senast fem år efter det att 
detaljplanen vunnit laga kraft. För de delar av ersättningen som betalas vid en senare
tidpunkt, totalt 52 838 500 kr, ska exploatören, innan godkännande av överlåtelseavtalen,
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ställa en säkerhet i form av bankgaranti eller motsvarande, vilket regleras i samtidigt tecknat 
exploateringsavtal 69-2014.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 februari 2015.

Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 17 februari 2015, § 13.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 februari 2015, § 52, och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar godkänna överlåtelseavtal 72- 2014, 73-2014, 74-2014 och 75-
2014 samt att kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef 
Björn Marklund får i uppdrag att underteckna avtalen.

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 25 februari 2015, § 13.

Förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S), Patrik Karlsson (S), Stefan Gustafsson (S) Ulrika Frick (MP), Marie 
Lindqvist (V), Peter Berg Johnson (KD), Hans Bergfelt (M), Marcus Claesson (FP) och 
Ingemar Johansson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Expedieras till 
Planeringsutskottet
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§ 48

KS 77/15
Antagande av detaljplan för Mölndals innerstad, söder om Brogatan 
(fastigheten Karpen 12, Koljan 1, 2, 3 och Åby 1:90 m.fl.)

Beslut
Detaljplanen för Mölndals innerstad, söder om Brogatan fastigheten Karpen 12, Koljan 1,2,3 
och Åby 1:90 m.fl.) upprättad 2014-10-14, reviderad 2015-02-17, godkänns.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet
NCC önskar att uppföra en galleria i två plan med ett övanpåliggande parkeringsdäck i två 
plan. Gallerian fortsätter i den östra delen under Mölndalsbro och söder om bron föreslås en 
ny stor livsmedelsbutik med tre våningar parkeringsdäck och fyra-nio våningar bostäder 
ovanpå. Mot Storgatan föreslås ett bostadskvarter med lokaler i de två hörnen och ett plan 
parkering i gatunivå under en upphöjd gård. Ovanpå byggs bostäder i fem-nio våningar.

NCC är byggherre för handeln och bostäderna byggs för Riksbyggen. I samband med 
byggnation rivs befintlig bebyggelse i direkt anlutning till Brogatans södra sida (fastigheterna 
Karpen 12 och Koljan 1, 2 och 3).

Planen omfattar ca 32 800 kvm LOA handel, 30 750 BTA bostäder (ca 300 lägenheter) och ca 
1 200 parkeringar. Förutom ytan för själva byggnaderna ingår vissa trafikytor i planen. För 
beräkning av parkeringsbehov i Mölndals innerstad ersätter Parkerings-PM daterat 2014-10-
14 gällande parkeringsnorm för Mölndal från 1988. Till planen hör en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och ett gestaltningsprogram.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 17 februari 2015, § 14.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 februari 2015, § 53, och föreslår att 
kommunfullmäktige godkänner detaljplanen för Mölndals innerstad, söder om Brogatan 
fastigheten Karpen 12, Koljan 1,2,3 och Åby 1:90 m.fl.) upprättad 2014-10-14, reviderad 
2015-02-17, och överlämnar till kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap. 27 § plan- 
och bygglagen.

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 25 februari 2015, § 14.

Förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S), Patrik Karlsson (S), Stefan Gustafsson (S) Ulrika Frick (MP), Marie 
Lindqvist (V), Peter Berg Johnson (KD), Hans Bergfelt (M), Marcus Claesson (FP) och 
Ingemar Johansson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Planeringsutskottet
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§ 49

KS 78/15
Godkännande av exploateringsavtal 70-2014 angående detaljplan 
för Mölndals innerstad, norr om Brogatan

Beslut
Exploateringsavtal 70-2014 godkänns och kommunstyrelsens ordförande Marie Östh 
Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn Marklund bemyndigas att underteckna 
exploateringsavtalet.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett exploateringsavtal avseende genomförandet av 
detaljplan för Mölndals innerstad, norr om Brogatan. Avtalsparter är Mölndals stad, Forum 
Invest AB samt Mölndalsbostäder AB.

Avtalet reglerar bland annat marköverlåtelser, bildande av gemensamhetsanläggningar och 
servitut, kostnadsfördelning, utbyggnad av allmän plats med mera. Marköverlåtelserna syftar 
enbart till att anpassa fastighetsindelningen till de nya förhållandena och ingen ersättning ska 
utgå för detta.

Exploatörerna ansvarar för utbyggnad av kvartersmark samt anslutningar till befintliga gator. 
Staden ansvarar för utbyggnad av allmän platsmark, inom och utanför planområdet. 
Exploatörerna betalar ett exploateringsbidrag om 10 miljoner kr till staden. Bidraget fördelas 
mellan exploatörerna enligt uppdelning i samarbetsavtalet (avtal 31-2014).

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 februari 2015.

Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 17 februari 2015, § 15.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 februari 2015, § 54, och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar godkänna exploateringsavtal 70-2014 samt att 
kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund bemyndigas att underteckna exploateringsavtalet.

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 25 februari 2015, § 15.

Förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S), Patrik Karlsson (S), Stefan Gustafsson (S) Ulrika Frick (MP), Marie 
Lindqvist (V), Peter Berg Johnson (KD), Hans Bergfelt (M), Marcus Claesson (FP) och 
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Ingemar Johansson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Expedieras till 
Planeringsutskottet
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§ 50

KS 79/15
Antagande av detaljplan för Mölndals innerstad, norr om Brogatan 
(del av fastigheten Hajen 2 m.fl.)

Beslut
Detaljplanen för Mölndals innerstad, norr om Brogatan (del av fastigheten Hajen 2) upprättad 
2014-10-14, reviderad 2015-02-17, godkänns. 

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet
Mölndalsbostäder och Forum Invest önskar bygga om befintliga byggnader inom planområdet 
norr om Brogatan. Sammantaget ger detta ca 330 lägenheter, ett tillskott på ca 140 lägenheter. 
Ca 10 000 kvm för handel, ett tillskott på ca 2 500 kvm, samt ca 6 700 kvm för kontor och 
verksamheter, ett tillskott på ca 6 600 kvm. 

Parkeringar anordnas inom detaljplanen för Mölndals innerstad söder om Brogatan på 
fastigheten Koljan 1, 2 och 3. Planområdet beror fastigheten Hajen 2 samt delar av Gråsejen 6 
och Havskatten 17. Förutom ytan för själva byggnaderna ingår vissa trafikytor i planen, bland 
annat för att säkerställa bullerskydd mot järnvägen samt E6/E20.

För beräkning av parkeringsbehov i Mölndals innerstad ersätter Parkerings-PM daterat 2014-
10-14 gällande parkeringsnorm för Mölndal från 1988.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 17 februari 2015, § 16.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 februari 2015, § 55, och föreslår att 
kommunfullmäktige godkänner detaljplanen för Mölndals innerstad, norr om Brogatan (del av 
fastigheten Hajen 2) upprättad 2014-10-14, reviderad 2015-02-17, och överlämnar till 
kommunfullmäktige för antagande enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen.

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 25 februari 2015, § 16.

Förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S), Patrik Karlsson (S), Stefan Gustafsson (S) Ulrika Frick (MP), Marie 
Lindqvist (V), Peter Berg Johnson (KD), Hans Bergfelt (M), Marcus Claesson (FP) och 
Ingemar Johansson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Expedieras till 
Planeringsutskottet
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§ 51

KS 80/15
Godkännande av avtal 5-2015 om delägarförvaltning, stomme och 
grundläggning

Beslut
Avtal 5-2015 om delägarförvaltning, stomme och grundläggning godkänns 
och kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund bemyndigas att underteckna avtalet.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen och övriga parter har som ett led i genomförandet av detaljplanen 
för Mölndals innerstad, söder om Brogatan upprättat ett avtal om delägarförvaltning, stomme 
och grundläggning. Avtalet reglerar förvaltningen av den gemensamhetsanläggning för 
stomme och grundläggning för det sydöstra kvarteret, som är ett led i genomförandet av 
detaljplanen. Gemensamhetsanläggningen är vidare en följd av att sydvästra kvarteret på de 
olika våningsplanen består av livsmedelsbutik, parkeringsanläggning och bostäder, vilka 
kommer att ägas av olika parter men dela på samma stomme och grundläggning.

Delägare i gemensamhetsanläggningen är Gallerian (NCC), Bostäderna (Riksbyggen) och 
Parkeringsanläggningen (Gallerian, SCA-huset, Mölndalsbostäder och Staden). Staden har 
därmed en mindre andel i gemensamhetsanläggningen för stomme och grundläggning i 
egenskap av delägare i parkeringsanläggningen. Avsikten är att gemensamhetsanläggningen 
ska förvaltas med delägarförvaltning istället för att bilda en samfällighetsförening. Av den 
anledningen har de blivande delägarna valt att tillsammans ingå ett avtal om 
delägarförvaltning för att från början reglera de grundläggande frågorna om utförande, 
förvaltning och andelstal för drift. Kostnaden för utförandet delas mellan Gallerian och 
Bostäderna. Kostnaderna för drift fördelas mellan Gallerian, Bostäderna och 
Parkeringsanläggningen.

Avtalet om delägarförvaltning ligger till grund för den kommande lantmäteriförrättningen där 
slutliga andelstal fastställs i samband med att anläggningsbeslut fattas.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 februari 2015.

Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 17 februari 2015, § 17.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 februari 2015, § 56, och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar godkänna avtal 5-2015 om delägarförvaltning, stomme och 
grundläggning samt att kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och 
stadsbyggnadschef Björn Marklund bemyndigas att underteckna avtalet.
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Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 25 februari 2015, § 17.

Förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S), Patrik Karlsson (S), Stefan Gustafsson (S) Ulrika Frick (MP), Marie 
Lindqvist (V), Peter Berg Johnson (KD), Hans Bergfelt (M), Marcus Claesson (FP) och 
Ingemar Johansson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Expedieras till 
Planeringsutskottet
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§ 52

KS 81/15
Godkännande av avtal 4-2015 om delägarförvaltning, 
parkeringsanläggning

Beslut
Avtal 4-2015 om delägarförvaltning, parkeringsanläggning godkänns samt att 
kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund bemyndigas att underteckna avtalet.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen och övriga parter har som ett led i genomförandet av detaljplanen 
för Mölndals innerstad, söder om Brogatan upprättat ett avtal om delägarförvaltning, 
parkeringsanläggning. Avtalet reglerar förvaltningen av den gemensamhetsanläggning för 
parkeringsanläggning inom planområdet, som är ett led i genomförandet av detaljplanen. 
Gemensamhetsanläggningen är vidare en följd av att parkeringarna inom planomådet ska vara 
gemensamma och till stor del samutnyttjas. Delagare i gemensamhetsanläggningen är 
Gallerian (NCC), Bostäderna (Mölndalsbostäder), SCA-huset och Staden. Staden har därmed 
en andel i gemensamhetsanläggningen för parkeringsanläggning i egenskap av ägare till 
fastigheten Bosgården 3:176. Till Bosgården 3:176 har de 130 parkeringsplatser staden 
erhållit från NCC, i det samtidigt tecknade exploateringsavtalet 30-2014, kopplats. Avsikten 
är att gemensamhetsanläggningen ska förvaltas med delägarförvaltning istället för att bilda en 
samfällighetsförening. Av den anledningen har de blivande delägarna valt att tillsammans 
ingå ett avtal om delägarförvaltning för att från början reglera de grundläggande frågorna om 
utförande, förvaltning, andelstal för drift samt fördelning av intäkter. Kostnaden för 
utförandet delas mellan Gallerian, Bostäderna och SCA-huset. Kostnaderna för drift fördelas 
mellan Gallerian, Bostäderna, SCA-huset och Staden. Intäkterna från parkeringstillstånd 
fördelas på så sätt att respektive part erhåller de intäkter som är hänförliga till den partens 
andel av parkeringsplatserna. Intäkter från korttidsparkering fördelas enligt särskilda andelstal 
utifrån respektive parts andel av parkeringsplatser för handel. Avtalet om delägarförvaltning 
ligger till grund för den kommande lantmäteriförrättningen där slutliga andelstal fastställs i 
samband med att anläggningsbeslut fattas.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 februari 2015.

Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 17 februari 2015, § 18.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 februari 2015, § 57, och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar godkänna avtal 4-2015 om delägarförvaltning, 
parkeringsanläggning samt att kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och 
stadsbyggnadschef Björn Marklund bemyndigas att underteckna avtalet.
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Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 25 februari 2015, § 18.

Förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S), Patrik Karlsson (S), Stefan Gustafsson (S) Ulrika Frick (MP), Marie 
Lindqvist (V), Peter Berg Johnson (KD), Hans Bergfelt (M), Marcus Claesson (FP) och 
Ingemar Johansson (C) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

Expedieras till 
Planeringsutskottet
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§ 53

KS 270/14
Svar på motion (FP) om att upphandla byggentreprenader smartare

Beslut
Motionen anses besvarad genom följande åtgärder;

 Lokalresursplaneringen i staden intensifieras och utvecklas vidare för att säkerställa att 
byggnation utförs i rätt tid och i rätt omfattning

 Fortsatt framtagande av ramprogram för de vanligaste byggnadstyperna
 Beräknad livscykelkostnad beaktas vid kravformulering
 Upphandlingsform och entreprenadform väljs utifrån behov och förutsättningar vid 

varje entreprenad
 Kravställning och entreprenörernas förutsäattningar beaktas i syfte att skapa bästa 

förutsättningar för bra villkor för staden
 Samverkansformen partnering prövas i upphandlingar där det anses lämpligt
 Kontinuerlig fortbildning inom Lagen om offentlig upphandling (LOU) och 

entreprenadjuridik för berörda tjänstemän
 Utveckling av upphandlingsprocessen inom staden i syfte att stärka den formella

hanteringen
 En översyn av budgethantering och delegation avseende investeringar
 Löpande utvärdering av genomförda investeringar och upphandlingar
 Kontinuerlig information i kommunstyrelsens arbetsutskott om pågående 

investeringsprojekt

En utförlig utvärdering redovisas till kommunfullmäktige senast 2016-12-31 avseende 
effekten av de uppräknade vidtagna åtgärderna.

Ärendet
Marcus Claesson (FP) föreslår i en motion den 16 juni 2014 att stadens kompetenser inom 
upphandling hos tjänstemän och politiker kartläggs, samt att ansvariga ges möjlighet till 
kompetensutveckling inom upphandlingsområdet, och att stadens upphandlingar löpande följs 
upp och utvärderas, samt att ett mål om att frigöra minst 30 mnkr/år inom upphandling sätts, 
där bas är den uppskattade totalkostnaden före första anbudsdag.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 18 juni 2014, § 86, remitterat motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 oktober 2014.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 februari 2015, § 9.
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Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 mars 2015, § 67 med förslaget att motionen 
anses besvarad genom följande åtgärder;

  Lokalresursplaneringen i staden intensifieras och utvecklas vidare för att säkerställa 
att byggnation utförs i rätt tid och i rätt omfattning

  Fortsatt framtagande av ramprogram för de vanligaste byggnadstyperna
  Beräknad livscykelkostnad beaktas vid kravformulering
 Upphandlingsform och entreprenadform väljs utifrån behov och förutsättningar vid 

varje entreprenad
 Kravställning och entreprenörernas förutsäattningar beaktas i syfte att skapa bästa 

förutsättningar för bra villkor för staden
 Samverkansformen partnering prövas i upphandlingar där det anses lämpligt
 Kontinuerlig fortbildning inom Lagen om offentlig upphandling (LOU) och 

entreprenadjuridik för berörda tjänstemän
 Utveckling av upphandlingsprocessen inom staden i syfte att stärka den formella 

hanteringen
 En översyn av budgethantering och delegation avseende investeringar
 Löpande utvärdering av genomförda investeringar och upphandlingar
  Kontinuerlig information i kommunstyrelsens arbetsutskott om pågående 

investeringsprojekt

Förslag till beslut
Marcus Claesson (FP) föreslår bilfall på motionen. 
Stefan Gustafsson (S) föreslår bifall på kommunstyrelsens förslag.
Ingemar Johansson (C) föreslår bifall på kommunstyrelsens förslag och att en utförlig 
utvärdering redovisas till kommunfullmäktige senast 2016-12-31 avseende effekten av de 
uppräknade vidtagna åtgärderna.

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels Marcus Claessons (FP) förslag till bifall 
av motionen, dels Stefan Gustafssons (S) förslag till bifall av kommunstyrelsens förslag. 
Därefter ställer ordföranden förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar i enlighet med Stefan Gustafssons (S) förslag. Ordföranden konstaterar att det även 
finns ett tilläggsförslag att en utförlig utvärdering redovisas till kommunfullmäktige senast 
2016-12-31 avseende effekten av de uppräknade vidtagna åtgärderna. 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige antar förslaget. 
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§ 54

KS 121/15
Svar på interpellation (FP) om Kulturskolans långa kötider

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

Ärendet
Glenn Grimhage (FP) har i skrivelse den 23 februari 2015 begärt att få ställa en interpellation 
till skolnämndens ordförande om vilka åtgarder skolnämnden avser att ta till för att korta de 
långa köerna och väntetiderna till Kulturskolan, samt hur nämnden ser på att införa ett mål om 
att kunna erbjuda barn i kö en plats till Mölndals Kulturskola inom 12 månader.
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har på sammanträde den 25 februari 2015, § 38, beslutat att 
interpellationen får ställas.

Dagens  sammanträde
Solveig Hallins (S) interpellationssvar är nedladdat till dagens sammanträde.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordföranden frågar om interpellationen kan anses vara besvarad i och med svar från 
skolnämndens ordförande och finner att så sker.
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§ 55

KS 54/15
Val till vakant mandat (M) som styrelseledamot i Gunnebo Slott och 
Trädgårdar AB, ordinarie bolagsstämma 2015-2016

Beslut
Kommunfullmäktige utser Merjem Maslo (M) som styrelseledamot i Gunnebo Slott och 
Trädgårdar AB, ordinarie bolagsstämma 2015-2016.

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse en vakant (M) som styrelseledamot i Gunnebo Slott och 
Trädgårdar AB, ordinarie bolagsstämma 2015-2016.

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 3 februari 2015, § 6.

Kommunfullmäktige bordlade ärendet den 25 februari 2015, § 28.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordföranden frågar om Merjem Maslo (M) kan väljas som styrelseledamot i Gunnebo Slott 
och Trädgårdar AB och finner att så sker.

Expedieras till 
Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, de valda, gruppledarna, förtroendamannaregistret, 
informationscentralen
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§ 56

KS 185/15
Fråga till kommunstyrelsens ordförande om brevutskick till 
medborgare över 65 år i Mölndals stad

Beslut
Frågan läggs till handlingarna.

Ärendet
Marcus Claesson (FP) har i e-postmeddelande den 25 mars 2015 anhållit om att få ställa fråga 
till kommunstyrelsens ordföranden om de personligt adresserade brev som kommunstyrelsens 
ordförande har skickat ut till Mölndals över 10.000 skattebetalare över 65 år.
Dagens sammanträde
Kommunfullmäktige medger att frågan får ställas.

Marcus Claesson (FP) läser upp frågan.

Kommunstyrelsens ordföranden Marie Östh Karlsson (S) svarar på frågan.
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§ 57

KS 183/15
Motion om förbättringar inom Safjällets naturreservat

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
Elin Andersson (FP) föreslår i en motion daterad den 24 mars 2015 förbättringar inom 
Safjällets naturreservat.
Dagens sammanträde
Ordföranden frågar om motionen kan remitteras till kommunstyrelsen och finner att så sker.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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§ 58

KS 182/15
Motion om att jämställdhet inte är ett projekt

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
Delaram Esmaeili (FP) och Elin Andersson (FP) föreslår i en motion daterad den 24 mars 
2015 att jämställdhet är inte ett projekt; jämställdhet är ett förhållningssätt som måste 
genomsyra all kommunal verksamhet.

Dagens sammanträde
Ordföranden frågar om motionen kan remitteras till kommunstyrelsen och finner att så sker.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen.
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§ 59

KS 197/15
Motion gällande installation av laddstationer för el och hybridbilar

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
Rune Nilsson (SD) föreslår i en motion daterad den 24 mars 2015 att projektera för 
elcentraler, kabeldragningar och laddstationer/laddstolpar i parkeringshusen i Mölndals 
kommun.
Dagens sammanträde
Kommunfullmäktige medger att motionen får läggas.

Ordföranden frågar om motionen kan remitteras till kommunstyrelsen och finner att så sker.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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