
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Plats och tid Mölndals stadshus, rum 214 kl. 13:00-15:00

Beslutande ledamöter Marie Östh Karlsson (S) (ordförande)
Hans Bergfelt (M) (vice ordförande)
Stefan Gustafsson (S)
Kajsa Hamnén (M)
Solveig Hallin (S)
Ulrika Frick (MP)
Marcus Claesson (L)
Marie Lindqvist (V)
Ingemar Johansson (C)
Peter Berg Johnson (KD)
Joel Olsson (SD) (ersättare)  ersätter Ilona Michalowski (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Ove Dröscher (S)
Gun Kristiansson (S)
Bernt A Runberg (S)
Lennart Wallensäter (S)
My Blomgren (MP)
Gabriela Nilsson (M)
Marcus Ewerstrand (M)
Kristian Vramsten (M) §§130-160
Glenn Grimhage (L)

Övriga närvarande Suzanna Bengtsson (kommunsekreterare)
Håkan Ahlström (stadsdirektör)

Utses att justera Stefan Gustafsson

Justeringens plats och tid Stadshuset, stadsledningsförvaltningen      

Paragrafer §§118-160
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

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

Ordförande ....................................……………………………………………………….
Marie Östh Karlsson

Underskrifter

Justerande ....................................……………………………………………………….
Stefan Gustafsson

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

Instans Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2016-06-01

Anslag sätts upp 2016-06-08 Sista dag för överklagande 2016-06-29

Anslag tas ner

Förvaringsplats för 
protokollet

Stadshuset, stadsledningsförvaltningen

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

Suzanna Bengtsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§118 Förändring av ärendelistan
§119 Redovisning av delegeringsbeslut
§120 Meddelanden

§121 Remiss, Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående skola - 
Thoren Innovation School AB (Dnr 32-2016:826)

§122 Remiss, Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035 - 
remissvar till Stadstrafikforum

§123 Remiss, Arkivmyndighet för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser - 
remissvar till Socialdepartementet

§124 Remiss, Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) - remissvar till 
Kulturdepartementet

§125 Revidering av kommungemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
övriga nämnder i Mölndals stad

§126 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
§127 Revidering av reglemente för byggnadsnämnden
§128 Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden
§129 Revidering av reglemente för miljönämnden
§130 Revidering av reglemente för skolnämnden
§131 Revidering av reglemente för tekniska nämnden
§132 Revidering av reglemente för utbildningsnämnden
§133 Revidering av reglemente för överförmyndarnämnden
§134 Byggnation av ny familjecentral i centrala Mölndal

§135 Begäran om igångsättning av investeringsanslag, inventarier nytt 
stadsbibliotek

§136 Utvärdering av ny taxa för byggnadsnämnden och kommunstyrelsens 
planeringsutskott

§137 Signering av utbetalningar, undertecknande av deklarationer om 
mervärdesskatt samt tecknande av lån och borgen

§138 Intresseanmälan medlemskap i KommunInvest
§139 Riktlinjer för lönesättning

§140 Svar på motion (M) om mer resurser till underhållet av skolans 
gemensamhetsutrymmen

§141 Svar på motion (L) om att anlägga motionsspår och GC-bana vid Tulebosjön
§142 Medelstilldelning till Samordningsförbundet 2017
§143 Justering av nämndernas kommunbidrag 2016
§144 Resultatöverföring till 2016
§145 Kommunfullmäktiges mål och indikatorer
§146 Förslag till nämndernas utgiftstak 2017
§147 Investeringsbudget 2017 samt plan 2018-2019
§148 Kommunal utdebitering 2017 för Mölndals stad

§149 Exploateringsavtal 50-2015 och köpekontrakt 2-2016 med BoKlok Mark och 
Exploatering AB avs. exploatering inom del av Stretered 1:191 i Kållered

§150 Detaljplan för del av Stretered 1:191 i Kållered - godkännade inför antagande
§151 Detaljplan för förskola söder om Förbovallen i Östra Balltorp - godkännande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

inför antagande

§152 Rättelse av detaljplan för Mölndals innerstad, norr om Brogatan (del av 
fastigheten Hajen 2 m.fl.) - godkännande inför antagande

§153 Detaljplan för bostäder, kontor och hotell vid Åbybergsgatan, fastigheterna 
Norsen, Mörten och Nejonögat m.fl. - begäran om planuppdrag

§154 Godkännande av samarbetsavtal 33-2014 med Lindome centrumfastigheter 
AB och Mölndalsbostäder AB angående Lindome centrum

§155 Godkännande av samarbetsavtal 17-2016 med Mölndalsbostäder AB om 
upprättande av detaljplan för Forsåker (Silverskatten 1)

§156 Försäljning av fastigheten Bildskärmen 2, Jolenområdet i Mölndal, enligt 
avtal 11-2016

§157 Försäljning av fastigheten Bildskärmen 3, Jolenområdet i Mölndal, enligt 
avtal 59-2014

§158 Fullmakt för ombud vid lantmäteriförrättningar m.m
§159 Översiktsplan för Mölndals stad – beslut om medborgardialog

§160 Utredning om samhällsekonomiska konsekvenser av ett utbyggt tågsystem 
med regionutveckling som fokus
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 118

Förändring av ärendelistan

Ärendet
Ordföranden meddelar ett extra ärende på dagens sammanträde:
Utredning om samhällsekonomiska konsekvenser av ett utbyggt tågsystem med 
regionutveckling som fokus.

Justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 119

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut
Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.

Ärendet
Kommunstyrelsen har överlämnat sin beslutanderätt till utskott och förvaltning enligt 
kommunstyrelsens antagna delegeringsordning den 4 december 2013, § 275. Dessa beslut ska 
redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva 
eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan kommunstyrelsen återkalla lämnad 
delegering. Delegationslistor finns tillgängliga i pärm vid sammanträdet, övrig tid på 
förvaltningens kansli.
 
Stadsledningsförvaltningen
1.
Stadsjurist Henriette de Marés delegeringsbeslut nr 1 den 13 maj 2016 avser 
upphandlingsärende (delegeringsordningen, punkt B 2).
 
2.
Upphandlingschef Christian Larssons delegeringsbeslut nr 5 och 8-10 för tiden 22 januari –   
3 maj 2016. Beslut nr 5 och 8 avser upphandlingsärenden (delegeringsordningen, punkt B 2). 
Beslut nr 9-10 avser administrativa ärenden (delegeringsordningen, punkt A 6).
 
3.
Säkerhetssamordnare Matilda Johanssons delegeringsbeslut nr 8-9 den 24 maj 2016 avser 
yttrande angående antagande av hemvärnsman (delegeringsordningen, punkt C 6).
 
4.
Fastighetschef Rune Ohlssons delegeringsbeslut nr 1-4 för tiden 11 april – 16 maj 2016 avser 
upphandlingsärenden (delegeringsordningen, punkt B 5).
 
5.
Enhetschef Clas Svenssons delegeringsbeslut nr 1-2 för tiden 9 - 13 maj 2016 avser 
upphandlingsärenden (delegeringsordningen, punkt B 4).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tekniska förvaltningen
6.
Teknisk chef Göran Werners delegeringsbeslut nr 46-56 för tiden 15 april - 11 maj 2016, 
avser yttrande till polismyndighet vid upplåtelse av offentlig plats (delegeringsordningen, 
punkt C 7).
 
Protokoll
Kommunstyrelsens utskotts protokoll finns på Mölndals stads hemsida:
Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott den 10 maj 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 och 18 maj 2016.
Kommunstyrelsens näringslivsutskott den 19 april och 17 maj 2016.
Kommunstyrelsens serviceutskott den 21 april 2016.

Förslag till beslut
Redovisning av delegeringsbeslut godkänns.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 120

Meddelanden

Beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

Ärendet
1.
Sveriges kommuner och landstings cirkulär (www.skl.se)
 
2016:17  Budgetförutsättningar för åren 2016–2019
 
2016:18  Kommunal fastighetsavgift, prognos 2016
 
2016:19  Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för traineejobb
 
2016:20  Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i 
arbetslivsintroduktion - BAL 16
 
2016:25  Nyheter och sammanfattning av reglerna om registerkontroll i arbetslivet
 
2016:26  Definitivt omsorgsprisindex (OPI) 2016
 
2016:27  Vägledning för erhållande av statsbidrag för ökat bostadsbyggande
 
2016:28  Försöksverksamhet med tidsbegränsad anställning enligt skollagen
 
2. Miljöförvaltningens Behovsutredning och tillsynsplan 2016 - 2018 för tillsyn enligt 
miljöbalken
 
3. Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april 2016.
 
4. Utdrag ur överförmyndarnämndens protokoll den 25 april 2016, § 50, om ansökan hos 
Migrationsverket om ersättning för extra ordinära kostnader för ensamkommande barn.
 
5. Uppföljningsrapport 1, 2016, Bolag – Gryaab AB.
 
6. Protokoll från Förbos årsstämma och extra styrelsemöte den 7 april 2016 med handlingar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7. Information från RIA-Hela Människan, Mölndal, om temporärt upphörande av 
verksamheten inom RIA- Mölndal.
 
8. Regional lägesbild – flyktingsituationen vecka 18 och 19.
 
9. Barn med medfödda skador av alkohol – sammanfattning från en konferens i Göteborg den 
28 april 2016.
 
10. Kallelse och handlingar (bl.a. förslag till budget 2017 och delårsbokslut mars 2016) till 
Räddningstjänsten Storgöteborgs förbundsstyrelsemöte den 19 maj 2016.
 
11. Sveriges kommuner och landstings ekonomirapport april 2016 – om kommunernas och 
landstingens ekonomi.
 
12. Återbetalning av medel från Göteborgs Insjörike.
 
13. Miljö- och energidepartementets beslut avseende Swedegas AB:s ansökan om förlängd 
giltighetstid för koncession för en naturgasledning med tillhörande stationer från Klagshamn i 
Malmö kommun till Rävekärr i Mölndals stad. Koncessionen gäller t.o.m. 19 maj 2056.
 
14. Utdrag ur näringslivsutskottets protokoll den 17 maj 2016, § 43, om Kunskapsintensiva 
och kreativa näringar i Mölndal, med bilagor.

Förslag till beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.

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

Justerad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 121

KS 100/16
Remiss, Ansökan om statlig tillsyn och rätt till bidrag för fristående 
skola - Thoren Innovation School AB (Dnr 32-2016:826)

Beslut
Ansökan tillstyrks.
 
Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet
Skolinspektionen har gett Mölndals stad tillfälle att yttra sig över en ansökan om 
godkännande som huvudman (Thoren Innovation School) för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola. Till yttrandet ska bifogas en konsekvensbeskrivning där de 
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå vid start av 
sökandens planerade utbildning framgår. Möjligheten att yttra sig är ställd till Mölndals stad 
där kommunstyrelsen fattar slutgiltigt beslut. Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till 
utbildningsnämnden för yttrande.
 
Ärendets behandling
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 21 april 2016, § 50. Johanna Rantsi (M), 
Annikka Hedberg (M) och Haris Maslo (M) reserverade sig mot utbildningsnämndens beslut.
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 maj 2016, § 78.

Förslag till beslut
Ansökan avstyrks med hänvisning till att etableringen bedöms medföra påtagliga negativa 
följder för det kommunala skolväsendet i Mölndals stad.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M), med instämmande av Peter Berg Johnson (KD) föreslår att ansökan 
tillstyrks. 
 
Stefan Gustafsson (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag; Ansökan avstyrks med 
hänvisning till att etableringen bedöms medföra påtagliga negativa följder för det kommunala 
skolväsendet i Mölndals stad.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels arbetsutskottets om att avstyrka 
ansökan, dels Hans Bergfelts (M), m.fl om att tillstyrka. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka ansökan. Ordföranden 
konstaterar även att paragrafen justeras omedelbart.

Justerad

Expedieras till 
Skolinspektionen, utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 122

KS 138/16
Remiss, Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 
2035 - remissvar till Stadstrafikforum

Beslut
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 30 mars 2016, antas och skickas som 
Mölndals stads yttrande på remissen Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och 
Partille 2035.

Ärendet
Stadstrafikforum i Göteborg, Mölndal och Partille bildades 2012 och är en politisk 
samverkansgrupp med syfte att utveckla samverkan kring stadsutvecklingen och 
kollektivtrafikens utveckling i Göteborgsområdet. Forumet har på remiss till 
kommunstyrelsen i Mölndal skickat ”Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och 
Partille 2035”. Målbilden beskriver hur kollektivtrafiken i det sammanhängande 
storstadsområdet i Göteborg, Mölndal och Partille ska utvecklas fram till 2035 för att 
attrahera och ta hand om betydligt fler resenärer.
 
Kommunstyrelsen har skickat ”Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 
2035" för beredning till tekniska nämnden.
 
Ärendets behandling
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 30 mars 2016.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 11 maj 2016, § 37.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2016, § 183, och 
överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
 

Förslag till beslut
Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår att tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 30 
mars 2016, antas och skickas som Mölndals stads yttrande. 
 
Marcus Claesson (L) föreslår som tilläggsförslag: Mölndals Stad ser värde i att ha kvar en 
avstämningspunkt kring år 2025 enligt K2020:s intentioner för att kunna följa upp arbetet med 
att öka kollektivtrafikkapaciteten och förverkligandet av målbilden. År 2035 är långt bort och 
om prognoserna visar på en kraftigare ökning av antal invånare och arbetsplatser behöver 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

också åtgärderna tidigareläggas. Med tanke på Mölndals Stads offensiva 
bostadsförtätningsplaner kommer fler stombusstråk behövas, t.ex. via Göteborgsvägen-
Krokslätts parkgata-Dalgångsgatan-Toltorpsdalen samt Mölndals Centrum via östra Mölndal-
Stensjön-Korsvägen.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om Marie Östh Karlssons (S) förslag kan antas och finner att så sker. 
Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen antar eller avslår Marcus Claessons (L) 
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.

Justerad

Expedieras till 
Stadstrafikforum Göteborg, Mölndal och Partille, tekniska nämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 123

KS 168/16
Remiss, Arkivmyndighet för finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser - remissvar till Socialdepartementet

Beslut
Förslag till yttrande, daterat den 19 april 2016, antas och skickas till Socialdepartementet som 
Mölndals stads yttrande över remissen.
 

Ärendet
Socialdepartementet har i en remiss den 21 mars 2016 gett bl.a. Mölndals stad tillfälle att 
lämna synpunkter på en promemoria med förslag om ändringar i lagen (2003:1210) om 
finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. I promemorian föreslås det att ansvaret för att 
ett samordningsförbund fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) ska ligga på 
arkivmyndigheten i en kommun som är medlem i förbundet i stället för som nu på 
kommunstyrelsen i en kommun som är medlem i förbundet. Bestämmelsen föreslås träda i 
kraft den 1 januari 2017. I promemorian föreslås också att lagen (2003:1217) om fortsatt lokal 
försökverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och 
socialtjänst i vissa fall ska upphävas. Remissvaret ska ha kommit in till Socialdepartementet 
senast den 23 juni 2016.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 april 2016, tillsammans med förslag till 
yttrande daterat den 19 april 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2016, § 84.

Förslag till beslut
Förslag till yttrande, daterat den 19 april 2016, antas och skickas till Socialdepartementet som 
Mölndals stads yttrande över remissen.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så sker.

Justerad

Expedieras till 
Socialdepartementet, stadsledningsförvaltningen
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 124

KS 139/16
Remiss, Betänkandet Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) - 
remissvar till Kulturdepartementet

Beslut
Förslag till yttrande, daterat den 9 maj 2016, antas och skickas till Kulturdepartementet som 
Mölndals stads yttrande över remissen.
 
Reservation
Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L), Ingemar Johansson (C) och 
Joel Olsson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för arbetsutskottets 
förslag.

Ärendet
Mölndals stad har som en av 437 remissinstanser, däribland samtliga svenska kommuner och 
samtliga riksdagspartier och deras ungdomsförbund, givits tillfälle att inkomma med 
synpunkter på den offentliga utredningen ”Låt fler forma framtiden” (SOU 2016:5). Yttrandet 
ska ha inkommit till Kulturdepartementet senast den 21 juni 2016.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 april 2016, tillsammans med förslag till 
yttrande daterat den 9 maj 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2016, § 85.

Förslag till beslut
Förslag till yttrande antas och skickas till Kulturdepartementet som Mölndals stads yttrande 
över remissen, med följande ändringar:
Avsnitt 13
Mölndals Stad avstyrker förslaget om att låta en folkmotion ersätta medborgarförslag. Den 
föreslagna andelen på en procent av medborgare som förutsätts står bakom förslaget är 
orimligt låg. Istället bör den nivå på tio procent som förutsätts för ett medborgarförslag gälla. 
Inom ramen för ett system byggt på representativ demokrati är det rimligt att inte bara beslut 
utan också initiativrätt till beslut i första hand är förbehållen i allmänna val utsedda 
förtroendevalda.
Folkmotionen får enligt förslaget väckas av alla kommunmedlemmar, även de som saknar 
rösträtt. Det vore önskvärt med ett klargörande hur undertecknandet skall gå till när det gäller 
barn. När skriver barnet under och när/om en förälder skall skriva under.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Avsnitt 14
Mölndals Stad avstyrker förslaget om att försök till sänkt rösträttsålder till 16 år genomförs 
vid val till kommunfullmäktige. Principiella skäl talar emot olika rösträttsålder vid 
kommunfullmäktige- och riksdagsval, samt att rösträttsålder och valbarhet inte heller skulle 
sammanfalla.
 
Mölndals Stad tillstyrker förslaget om att den lokala demokratins funktionssätt ska ingå som 
en av insatserna i det nationella skolutvecklingsprogrammet.
 
Ajournering
Sammanträdet ajourneras kl 13.15-13.25.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår bifall till stadsledningsförvaltningens förslag till yttrande, 
daterat den 9 maj 2016. 
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels Marie Östh Karlssons (S) om bifall till 
stadsledningsförvaltningens förslag till yttrande, daterat den 9 maj 2016, dels arbetsutskottets 
förslag. Därefter ställer ordföranden förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Marie Östh Karlssons (S) förslag.
 
Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsgång godkänns;
Ja-röst för Marie Östh Karlssons (S) förslag.
Nej-röst för arbetsutskottets förslag.
 
Omröstningsresultat
Med 6 ja-röster (inklusive ordförandens utslagsröst) mot 5 nej-röster beslutar 
kommunstyrelsen enligt Marie Östh Karlssons (S) förslag. En ledamot avstår från att rösta.
Ja röstar Marie Östh Karlsson (S), Stefan Gustafsson (S), Solveig Hallin (S), Ulrika Frick 
(MP) och Marie Lindqvist (V).
Nej röstar Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L), Ingemar Johansson 
(C) och Joel Olsson (SD).
 
Reservation
Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L), Ingemar Johansson (C) och 
Joel Olsson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för arbetsutskottets 
förslag.
 

17



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Justerad

Expedieras till 
Kulturdepartementet, stadsledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 125

KS 25/16
Revidering av kommungemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Mölndals stad

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till reviderat kommungemensamt reglemente antas, och börjar gälla från och med den 
1 augusti 2016.
 

Ärendet
Stadsledningsförvaltningen har i uppdrag att göra en översyn av Mölndals stads 
nämndreglementen. Översynen har främst tagit sikte på juridiska uppdateringar och 
organisationsförändringar. Vissa smärre förändringar har även gjorts i syfte att förtydliga och 
kodifiera gällande rutiner. Under arbetet har även språket uppdaterats.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 april 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2016, § 86.

Förslag till beslut
Förslag till reviderat kommungemensamt reglemente antas, och börjar gälla från och med den 
1 augusti 2016.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerad

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 126

KS 18/16
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas och börjar gälla från och med den 1 augusti 
2016.
 

Ärendet
Stadsledningsförvaltningen har i uppdrag att göra en översyn av Mölndals stads 
nämndreglementen. Översynen har främst tagit sikte på juridiska uppdateringar och 
organisationsförändringar. Vissa smärre förändringar har även gjorts i syfte att förtydliga och 
kodifiera gällande rutiner. Under arbetet har även språket uppdaterats.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2016, § 87.

Förslag till beslut
Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas och börjar gälla från och med den 1 augusti 
2016.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
 

Justerad

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 127

KS 21/16
Revidering av reglemente för byggnadsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för byggnadsnämnden antas, och börjar gälla från och med den 1 
augusti 2016.

Ärendet
Stadsledningsförvaltningen har i uppdrag att göra en översyn av Mölndals stads 
nämndreglementen. Översynen har främst tagit sikte på juridiska uppdateringar och 
organisationsförändringar. Vissa smärre förändringar har även gjorts i syfte att förtydliga och 
kodifiera gällande rutiner. Under arbetet har även språket uppdaterats.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2016, § 88.

Förslag till beslut
Reviderat reglemente för byggnadsnämnden antas, och börjar gälla från och med den 1 
augusti 2016.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerad

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 128

KS 26/16
Revidering av reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas, och börjar gälla från och med den 
1 augusti 2016.

Ärendet
Stadsledningsförvaltningen har i uppdrag att göra en översyn av Mölndals stads 
nämndreglementen. Översynen har främst tagit sikte på juridiska uppdateringar och 
organisationsförändringar. Vissa smärre förändringar har även gjorts i syfte att förtydliga och 
kodifiera gällande rutiner. Under arbetet har även språket uppdaterats.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2016, § 89.

Förslag till beslut
Reviderat reglemente för kultur- och fritidsnämnden antas, och börjar gälla från och med den 
1 augusti 2016.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerad

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 129

KS 19/16
Revidering av reglemente för miljönämnden

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för miljönämnden antas, och börjar gälla från och med den 1 augusti 
2016.

Ärendet
Stadsledningsförvaltningen har i uppdrag att göra en översyn av Mölndals stads 
nämndreglementen. Översynen har främst tagit sikte på juridiska uppdateringar och 
organisationsförändringar. Vissa smärre förändringar har även gjorts i syfte att förtydliga och 
kodifiera gällande rutiner. Under arbetet har även språket uppdaterats.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2016, § 90.

Förslag till beslut
Reviderat reglemente för miljönämnden antas, och börjar gälla från och med den 1 augusti 
2016.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerad

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 130

KS 20/16
Revidering av reglemente för skolnämnden

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för skolnämnden antas, och börjar gälla från och med den 1 augusti 
2016.

Ärendet
Stadsledningsförvaltningen har i uppdrag att göra en översyn av Mölndals stads 
nämndreglementen. Översynen har främst tagit sikte på juridiska uppdateringar och 
organisationsförändringar. Vissa smärre förändringar har även gjorts i syfte att förtydliga och 
kodifiera gällande rutiner. Under arbetet har även språket uppdaterats.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2016, § 91.

Förslag till beslut
Reviderat reglemente för skolnämnden antas, och börjar gälla från och med den 1 augusti 
2016.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerad

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 131

KS 22/16
Revidering av reglemente för tekniska nämnden

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för tekniska nämnden antas, och börjar gälla från och med den 1 augusti 
2016.

Ärendet
Stadsledningsförvaltningen har i uppdrag att göra en översyn av Mölndals stads 
nämndreglementen. Översynen har främst tagit sikte på juridiska uppdateringar och 
organisationsförändringar. Vissa smärre förändringar har även gjorts i syfte att förtydliga och 
kodifiera gällande rutiner. Under arbetet har även språket uppdaterats.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2016, § 92.

Förslag till beslut
Reviderat reglemente för tekniska nämnden antas, och börjar gälla från och med den 1 augusti 
2016.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerad

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 132

KS 23/16
Revidering av reglemente för utbildningsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för utbildningsnämnden antas, och börjar gälla från och med den 1 
augusti 2016.

Ärendet
Stadsledningsförvaltningen har i uppdrag att göra en översyn av Mölndals stads 
nämndreglementen. Översynen har främst tagit sikte på juridiska uppdateringar och 
organisationsförändringar. Vissa smärre förändringar har även gjorts i syfte att förtydliga och 
kodifiera gällande rutiner. Under arbetet har även språket uppdaterats.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2016, § 93.

Förslag till beslut
Reviderat reglemente för utbildningsnämnden antas, och börjar gälla från och med den 1 
augusti 2016.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerad

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 133

KS 24/16
Revidering av reglemente för överförmyndarnämnden

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reviderat reglemente för överförmyndarnämnden antas, och börjar gälla från och med den 1 
augusti 2016.

Ärendet
Stadsledningsförvaltningen har i uppdrag att göra en översyn av Mölndals stads 
nämndreglementen. Översynen har främst tagit sikte på juridiska uppdateringar och 
organisationsförändringar. Vissa smärre förändringar har även gjorts i syfte att förtydliga och 
kodifiera gällande rutiner. Under arbetet har även språket uppdaterats.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2016, § 94.

Förslag till beslut
Reviderat reglemente för överförmyndarnämnden antas, och börjar gälla från och med den 1 
augusti 2016.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerad

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 134

KS 68/16
Byggnation av ny familjecentral i centrala Mölndal

Beslut
Skolnämndens begäran om investeringsmedel för byggnation av en ny familjecentral i 
centrala Mölndal, samt utökad ram för drift av ytterligare en familjecentral, avslås.
 

Ärendet
Kommunfullmäktige har gett skolförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till en 
etablering av en familjecentral i västra Mölndal och någon av de lokaler som 
Fässbergsgymnasiet lämnar.
 
Ärendets behandling
Skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 januari 2016.
Skolnämnden har behandlat ärendet den 3 februari 2016, § 6.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 maj 2016, § 81.

Förslag till beslut
Skolnämndens begäran om investeringsmedel för byggnation av en ny familjecentral i 
centrala Mölndal, samt utökad ram för drift av ytterligare en familjecentral, avslås.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerad

Expedieras till 
Skolnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 135

KS 215/16
Begäran om igångsättning av investeringsanslag, inventarier nytt 
stadsbibliotek

Beslut
Igångsättning av post 7, bibliotek i Mölndals centrum, enligt budget/plan Mölndals stad 2016-
2018, godkänns.

Ärendet
Kvarteret Hajen där Mölndals nya stadsbibliotek ska ligga byggs nu och beräknas vara klart 
sista kvartalet 2017. Tidigare besked har varit första kvartalet 2018. Investeringar i inventarier 
påbörjas med inredningsarkitekt under 2016 och därefter inköp av inventarier (möbler, 
belysning, IT et cetera) 2017. I Budget/plan Mölndals stad 2016-2018 finns 0,5 mnkr avsatt 
2016 och 12,0 mnkr 2017 under post 7 Bibliotek i Mölndals centrum.
 
Ärendets behandling
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 28 april 2016, § 25.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2016, § 96.

Förslag till beslut
Igångsättning av post 7, bibliotek i Mölndals centrum, enligt budget/plan Mölndals stad 2016-
2018, godkänns.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerad

Expedieras till 
Kultur- och fritidsnämnden, ekonomiavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 136

KS 351/14
Utvärdering av ny taxa för byggnadsnämnden och 
kommunstyrelsens planeringsutskott

Beslut
Utvärderingen noteras och överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Ärendet
Kommunfullmäktige antog i november 2014 ny taxa för byggnadsnämndens och 
planeringsutskottets verksamhet, att gälla från den 1 januari 2015. I samma beslut gav 
kommunfullmäktige i uppdrag till byggnadsnämnden att göra en utvärdering av utfallet av 
den nya taxan efter att ett år hade gått.
 
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har antagit ny taxa den 19 november 2014, § 134.
Byggnadsnämnden har behandlat ärendet den 13 april 2016, § 45.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 11 maj 2016, § 79

Förslag till beslut
Utvärderingen noteras och överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerad

Expedieras till 
Byggnadsnämnden, planeringsutskottet, kommunfullmäktige (som meddelande)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 137

KS 229/16
Signering av utbetalningar, undertecknande av deklarationer om 
mervärdesskatt samt tecknande av lån och borgen

Beslut
Följande personer utses att signera bemyndiganden, för att göra utbetalningar samt att teckna 
lån och borgen:

- för utbetalning från Personecsystemet uppdras åt Ingela Bobeck, Lisbeth Lindahl, Carina 
Persson, Ann-Sofie Alexandersson och Ingbritt Gustavsson, två i förening, att signera 
bemyndiganden för bankens effektuering av utbetalningar

- för utbetalningar från individ- och familjeomsorgssystemet Viva uppdras åt Jan Eriksson, 
Inger Rundberg, Karin Hindström, Susanna Stefanoska och Anders Thoresson att avsläppa 
betalningsfil och åt Lena Lundkvist, Henriette Nyberg, Anders Bergqvist, Katrin Johannesson 
och Minna Rasol Nejad att signera betalningsfil

- för fakturabetalningar uppdras åt Eveline Stomvall, Maria Warg, Göran Ramberg, Pia 
Haglund, Elin Carlsson Ahlbeck, Carina Hellström, Kristina Axring, Jonathan Folkeson 
Lyons och Krister Karlsson, två i förening, att signera betalningsfil

- för att underteckna stadens deklarationer av mervärdesskatt utses Krister Karlsson, Eveline 
Stomvall, Maria Warg, Carina Hellström och Göran Ramberg, två i förening.

- överföring av medel mellan stadens egna bankkonton får beordras var för sig av Göran 
Ramberg, Carina Hellström, Pia Haglund eller Elin Carlsson Ahlbeck.

- att stadens lån tecknas av kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson eller vid 
förfall för henne av vice ordförande Hans Bergfelt med kontrasignation av antingen Krister 
Karlsson eller Eveline Stomvall.

- att stadens borgen tecknas av kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson eller vid 
förfall för henne av vice ordförande Hans Bergfelt med kontrasignation av antingen Krister 
Karlsson eller Eveline Stomvall.

Ärendet
Kommunstyrelsens beslut om vilka personer som har befogenhet att göra utbetalningar via 
olika datasystem samt att underteckna låne- och borgensförbindelser behöver förnyas med 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

hänsyn till vissa personaländringar.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 maj 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2016, § 98.

Förslag till beslut
Följande personer utses att signera bemyndiganden, för att göra utbetalningar samt att teckna 
lån och borgen:

- för utbetalning från Personecsystemet uppdras åt Ingela Bobeck, Lisbeth Lindahl, Carina 
Persson, Ann-Sofie Alexandersson och Ingbritt Gustavsson, två i förening, att signera 
bemyndiganden för bankens effektuering av utbetalningar

- för utbetalningar från individ- och familjeomsorgssystemet Viva uppdras åt Jan Eriksson, 
Inger Rundberg, Karin Hindström, Susanna Stefanoska och Anders Thoresson att avsläppa 
betalningsfil och åt Lena Lundkvist, Henriette Nyberg, Anders Bergqvist, Katrin Johannesson 
och Minna Rasol Nejad att signera betalningsfil

- för fakturabetalningar uppdras åt Eveline Stomvall, Maria Warg, Göran Ramberg, Pia 
Haglund, Elin Carlsson Ahlbeck, Carina Hellström, Kristina Axring, Jonathan Folkeson 
Lyons och Krister Karlsson, två i förening, att signera betalningsfil

- för att underteckna stadens deklarationer av mervärdesskatt utses Krister Karlsson, Eveline 
Stomvall, Maria Warg, Carina Hellström och Göran Ramberg, två i förening.

- överföring av medel mellan stadens egna bankkonton får beordras var för sig av Göran 
Ramberg, Carina Hellström, Pia Haglund eller Elin Carlsson Ahlbeck.

- att stadens lån tecknas av kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson eller vid 
förfall för henne av vice ordförande Hans Bergfelt med kontrasignation av antingen Krister 
Karlsson eller Eveline Stomvall.

- att stadens borgen tecknas av kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson eller vid 
förfall för henne av vice ordförande Hans Bergfelt med kontrasignation av antingen Krister 
Karlsson eller Eveline Stomvall.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så sker.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Justerad

Expedieras till 
De berörda, stadsledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 138

KS 242/16
Intresseanmälan medlemskap i KommunInvest

Beslut
Mölndals stad anmäler intresse för medverkan i KommunInvest.

Ärendet
På arbetsutskottets sammanträde den 6 april 2016, § 54, lämnades information om 
KommunInvest av representanter från organisationen. KommunInvest är en 
medlemsorganisation som företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 
Föreningens medlemmar utgörs av svenska kommuner (primärkommun) och landsting. 
KommunInvest består av två delar, dels aktiebolaget KommunInvest i Sverige AB, som 
erbjuder krediter och finansiell rådgivning och dels den ekonomiska föreningen 
KommunInvest ekonomisk förening, som äger aktiebolaget. Den ekonomiska föreningen har 
90 procent av Sveriges kommuner, landsting och regioner som medlemmar. KommunInvest 
är idag störst i Sverige på offentlig finansiering och står för nästan hälften av 
kommunsektorns totala finansiering.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 18 maj 2016, § 100.

Förslag till beslut
Mölndals stad anmäler intresse för medverkan i KommunInvest.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerad

Expedieras till 
KommunInvest, finanschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-06-01

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 139

KS 204/16
Riktlinjer för lönesättning

Beslut
Riktlinjer för lönesättning godkänns.
 
Arbetsgivar- och organisationsutskottet får i uppdrag att förtydliga/tolka stycket kring sjuk- 
och föräldralediga medarbetare, sid 5 i förslaget till riktlinjer; Sjuk- och föräldralediga 
medarbetare som varit frånvarande kortare tid än 12 månader bedöms som om de varit i 
arbete. Vid längre frånvaro av dessa orsaker är det viktigt att sjuk- och föräldralediga 
beaktas i löneöversynen. 
 

Ärendet
HR-avdelningen har sett över och reviderat stadens lönepolicy. Bakgrunden är att nuvarande 
policy uppfattades som omodern, och inte harmoniserar med stadens vision, varumärke och 
ledarplattform. En arbetsgrupp ledd av stadens HR-chef har arbetat fram ett förslag till nya 
löneriktlinjer med mallar för lönesamtal. Arbetsgruppen har under arbetets gång haft tillgång 
till två referensgrupper, en med fackliga representanter, och en med chefer. Arbetsmaterialet 
har regelbundet stämts av i stadsledningsförvaltningens ledningsgrupp, i stadsdirektörens 
ledningsgrupp, samt i det centrala samverkansrådet (CeSam).
 
Dokumentet ska ses som prejudicerande snarare än övergripande varför det vid revideringen 
är angeläget att byta terminologi på materialet, från policy till riktlinjer. De tydligaste 
förändringarna är att riktlinjerna förtydligar vilka förväntningar Mölndals stad, som 
arbetsgivare, har på sina medarbetare och chefer. För att förenkla bedömningen av den 
samlade prestationen ges vägledning utifrån lönekriterier som är indelade i fyra 
fokusområden. Tematisk struktur ger ett sammanhang till kriterierna, och tydliggör varför just 
vissa kriterier anses vara viktiga.

Förslag till riktlinjer har samverkats i CeSam den 25 april 2016.
 
Ärendet behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 april 2016.
Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott har behandlat ärendet den 10 maj 
2016, § 20.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner ”Riktlinjer för lönesättning”.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Solveig Hallin (S) föreslår som tilläggsförslag att arbetsgivar- och organisationsutskottet får i 
uppdrag att förtydliga/tolka stycket kring sjuk- och föräldralediga medarbetare, sid 5 i 
förslaget till riktlinjer; Sjuk- och föräldralediga medarbetare som varit frånvarande kortare 
tid än 12 månader bedöms som om de varit i arbete. Vid längre frånvaro av dessa orsaker är 
det viktigt att sjuk- och föräldralediga beaktas i löneöversynen.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar först om arbetsgivar- och organisationsutskottets förslag kan antas och 
finner att så sker. Därefter frågar ordföranden om Solveig Hallins (S) tilläggsförslag antas 
eller avslås och finner att kommunstyrelsen antar förslaget.

Justerad

Expedieras till 
Samtliga förvaltningar och kommunala bolag, arbetsgivar- och organisationsutskottet
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§ 140

KS 460/15
Svar på motion (M) om mer resurser till underhållet av skolans 
gemensamhetsutrymmen

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendet
Marcus Ewerstrand (M) föreslår följande i motion daterad den 19 oktober 2015;
- Att skolförvaltningen ger lokalförsörjningen i uppdrag att utföra en fördjupad inventering av 
det eftersatta underhållet i gemensamhetsutrymmen i skolorna och se hur standarden kan 
förbättras i samarbete med t.ex. skolledning och elevråd. Det behöver inte finnas något 
specifikt slutdatum för inventeringen men bör lämpligen göras under nuvarande 
verksamhetsår (2015-2016) för att så tidigt som möjligt fördjupa sig om 
underhållssituationen.
- Att om skolförvaltningen efter inventering anser sig behöva ytterligare ekonomiska resurser, 
ska kommunfullmäktige ge ökat stöd till förvaltningen, med finansiering av underhållet.
 
Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 6 april 2016, § 57, och beslutat 
överlämna motionen till budgetberedningen.
Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 23 maj 2016, § 1.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att statusen på skoltoaletter har kartlagts under våren 2016. I 
förslaget till utgiftstak 2017 ingår utrymme för fastighetsunderhåll och i investeringsbudget- 
/plan finns upptaget 30 mnkr per år för reinvesteringar av skol- och förskolelokaler. 
Kartläggningen kommer att beaktas i samband med prioritering av åtgärder inom ramen för 
budgeterade medel. Fullmäktige beslutar att motionen ska anses delvis besvarad med 
hänvisning till genomförd kartläggning och budgeterade medel, samt att motionen i övrigt ska 
avslås.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår att ärendet bordläggs.
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Hans Bergfelt (M) föreslår att motionens första att-sats bifalls, samt att motionens andra att-
sats ska anses besvarad med hänvisning till avsatta medel i investeringsbudgeten.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels Marie Östh Karlssons (S) förslag om att 
ärendet ska bordläggas, dels Hans Bergfelts (M) förslag. Därefter ställer ordföranden 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Marie Östh Karlssons 
(S) förslag.

Justerad

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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§ 141

KS 465/14
Svar på motion (L) om att anlägga motionsspår och GC-bana vid 
Tulebosjön

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avstyrks.

Ärendet
Glenn Grimhage (L) föreslår i en motion daterad den 14 december 2014 att ett motionsspår 
anläggs runt Tulebosjön, att motionsspåret blir elbelyst, samt att en gång- och cykelbana 
anläggs längs med Tulebovägen och Tulebo strandväg. Som bakgrund anger motionären att 
det kring Tulebosjön i östra Kållered rör sig många människor året om och att Tulebosjön är 
en riktig idyll för besökare. Dock anser motionären att det saknas ett riktigt motionsspår runt 
sjön. Idag är alternativet att ta sig längs med de delar av Tulebovägen och Tulebo strandväg, 
där det går att ta sig fram. På dessa vägar kör många bilar utan separering mellan trafik och 
övriga. Ordentliga gång- eller cykelbanor till, från eller runt sjön saknas också, vilket innebar 
att förutsättningarna för ett aktivt fritidsliv sker på fordonstrafikens villkor. Ur ett 
säkerhetsperspektiv ser motionären därför många risker för de som idag går, joggar eller 
cyklar längs med vägkanten kring Tulebosjön. Att anlägga ett motionsspår och en gång- och 
cykelbana i området skulle vara vinnande på flera sätt. Utöver en ökad trafiksäkerhet främjas 
också en bättre folkhälsa för fler.
 
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige remitterade motionen till tekniska nämnden den 17 december 2014, § 
180.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 3 mars 2015.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 4 maj 2015, § 40.
Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlade motionen den 20 maj 2015, § 58, med 
motiveringen att avvakta budgetbeslut 2016-2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlade ärendet den 17 februari 2016, § 27.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 mars 2016, § 37, och beslutat 
att återremittera motionen till tekniska nämnden för ytterligare beredning, samt överlämna 
motionen till budgetberedningen.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 april 2016.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 11 maj 2016, § 45.
Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 23 maj 2016, § 11.
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Förslag till beslut
Motionen avstyrks.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Marcus Claesson (L) föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till de 1,8 mnkr 
som finns avsatta för att bygga ett belyst motionsspår vid, istället för runt, Tulebosjön.
 
Stefan Gustafsson (S), med instämmande av Peter Berg Johnson (KD), föreslår enligt 
budgetberedningens förslag att motionen avslås.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels Marcus Claessons (L), dels 
budgetberedningens. Därefter ställer ordföranden förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag.

Justerad

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 142

KS 209/16
Medelstilldelning till Samordningsförbundet 2017

Beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att bidraget till samordningsförbundet MPHLA finns beaktat i 
förslaget till utgiftstak 2017 och att beloppet överensstämmer med det förslag som förbundet 
presenterat.
 

Ärendet
Försäkringskassan har påbörjat arbetet med medelstilldelning till samordningsförbunden för 
2017. För att kunna göra beräkningar enligt den beslutade fördelningsmodellen behöver 
försäkringskassan få in uppgift om vad berörda kommuner och HSN (Hälso- och 
skukvårdsnämnden) planerar att avsätta för samordningsförbundet MPHLA för 2017.
 
Utifrån försäkringskassans påbörjade arbete beslutade samordningsförbundets styrelse på sitt 
sammanträde i april 2016 att omgående ställa frågan till respektive ägarpart. 
Försäkringskassan behöver ha svar den 18 maj 2016.
 
Liksom inför 2016 finns ett antal faktorer som påverkar storleken på den möjliga tilldelningen 
till enskilda samordningsförbund:
- Antal nya förbund som tillkommer 2017
- Storleken på förbundens egna kapital som kan tas i anspråk
- Storleken på bidraget från kommuner och landsting/regioner
- Storleken på den statliga ramen i budgetpropositionen
Försäkringskassans ambition är att preliminära uppgifter om medelstilldelning per förbund 
meddelas i slutet på september. Detta innebär att samordningsförbundet har ett underlag inför 
beslutet om budget för 2017 som måste tas innan november månads utgång.
 
Äskande MPHLA 2017;
Befolkningsmässigt så bor ca 214 500 invånare inom Samordningsförbundets geografiska 
område. Finansieringen av samordningsförbundet sker genom att likvida medel överförs till 
samordningsförbundet av dess ägarparter. För 2016 har det totala bidraget varit 16 692 tkr. 
Dessa har fördelats enligt följande:
Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen 8346 tkr
Västra Götalandsregionen 4173 tkr
Kommunerna 4173 tkr
Summa 16 692 tkr 
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Kommunernas andel har fördelats enligt invånarantal:
Mölndal 1223 tkr
Partille 709 tkr
Härryda 705 tkr
Lerum 772 tkr
Alingsås 764 tkr
 
Ärendets behandling
Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 23 maj 2016, § 2.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att bidraget till samordningsförbundet MPHLA finns beaktat i 
förslaget till utgiftstak 2017 och att beloppet överensstämmer med det förslag som förbundet 
presenterat.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om budgetberedningens förslag kan antas och finner att så sker.
 

Justerad

Expedieras till 
Samordningsförbundet, ekonomiavdelningen
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§ 143

KS 245/16
Justering av nämndernas kommunbidrag 2016

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Med hänvisning till de ändamål som beskrivs i stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
revideras nämndernas totala kommunbidrag 2016 med tillskott enligt nedan:
Kommunstyrelsen, +0,3 mnkr
Kultur- och fritidsnämnden, +0,5 mnkr
Skolnämnden, +3,4 mnkr
Social- och arbetsmarknadsnämnden, +4,4 mnkr
Utbildningsnämnden, +2,5 mnkr
 
Fullmäktige överlämnar till nämnderna att fördela det utökade anslaget mellan 
kommunbidragsområden.
Behoven av förstärkning under kommande år har beaktats i ordinarie budgetprocess och ingår 
i förslag till utgiftstak 2017.
Kommunstyrelsen tilldelas +4,0 mnkr i form av ett särskilt förfogandeanslag att disponera för 
finansiering av beslut om åtgärder i samband med flyktingmottagandet.
Från och med höstterminen 2016 införs fritidskort för elever i årskurs 7-9. Fritidskortet 
omfattar vardagar, hela helgerna samt skollov. I och med det tillförs tekniska nämnden 2,5 
mnkr i utökat kommunbidrag.

Ärendet
På sammanträdet redogörs för formalia och förslag till praktisk hantering av det extra 
statsbidrag som kommunen fått med anledning av flyktingmottagandet. Sammanfattningsvis 
framgår att statsbidraget är generellt och redovisas som en allmän finansiering tillsammans 
med skatteintäkter och utjämning. Det är därmed kommunfullmäktige som äger frågan om hur 
nämndernas budget i form av så kallat kommunbidrag ska påverkas av intäktsförstärkningen.
 
Riksdagen beslutade i december 2015 att genom en extra ändringsbudget ge kommunsektorn 
9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd för flyktingmottagandet. Det tillfälliga stödet 
utbetalades 2015, men avses även täcka kostnader som kan uppstå 2016. Stödet fördelades 
med 1,47 miljarder till landsting och 8,33 miljarder till kommunerna. Fördelningen av 
statsbidraget baserades på mottagandet av asylsökande och nyanlända i en kommun samt 
fördelningen mellan barn, vuxna och andel ensamkommande i relation till kommunens 
befolkningstal. Mölndals utfall blev 98,9 mnkr.
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Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 maj 2016.
Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 23 maj 2016, § 3.

Förslag till beslut
Med hänvisning till de ändamål som beskrivs i stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
revideras nämndernas totala kommunbidrag 2016 med tillskott enligt nedan:
Kommunstyrelsen, +0,3 mnkr
Kultur- och fritidsnämnden, +0,5 mnkr
Skolnämnden, +3,4 mnkr
Social- och arbetsmarknadsnämnden, +4,4 mnkr
Utbildningsnämnden, +2,5 mnkr
 
Fullmäktige överlämnar till nämnderna att fördela det utökade anslaget mellan 
kommunbidragsområden.
Behoven av förstärkning under kommande år har beaktats i ordinarie budgetprocess och ingår 
i förslag till utgiftstak 2017.
Kommunstyrelsen tilldelas 4,0 mnkr i form av ett särskilt förfogandeanslag att disponera för 
finansiering av beslut om åtgärder i samband med flyktingmottagandet.

Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår som tilläggsförslag att från och med höstterminen 2016 
införs fritidskort för elever i årskurs 7-9. Fritidskortet omfattar vardagar, hela helgerna samt 
skollov. I och med det tillförs tekniska nämnden 2,5 mnkr i utökat kommunbidrag.  
 
Hans Bergfelt (M), med instämmande av Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L) och 
Ingemar Johansson (C), föreslår följande: För att hantera den akuta flyktingsituationen och 
minska trycket på den kommunala ekonomin beslutade riksdagen i december 2015 att tillföra 
kommunerna ett tillfälligt statsbidrag. Mölndals erhöll totalt 99 mnkr, varav 91 mnkr bokförs 
som intäkt 2016. Med anledning av riksdagens beslut föreslår vi att nedanstående nämnders 
kommunbidrag för innevarande år (2016) revideras med nedanstående tillkommande belopp 
och att kommunfullmäktige överlämnar till nämnderna att fördela det utökade anslaget mellan 
kommunbidragsområdena. Nämnderna förutsätts använda de tilldelade medlen på ett sådant 
sätt att hänsyn tas till de avsatta tillskotten i utgiftstaket för 2017:
Kommunstyrelsen, +0,6 mnkr
Kultur- och fritidsnämnden, +0,5 mnkr
Skolnämnden, +2,6 mnkr
Social- och arbetsmarknadsnämnden, +4,4 mnkr
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Utbildningsnämnden, +2,0 mnkr
 
Kommunstyrelsen ska utöver det få 3,0 mnkr i särskilt förfogandeanslag att disponera för 
finansiering av beslut om åtgärder/kostnader av engångskaraktär under året med anledning av 
kommunens flyktingmottagande.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels budgetberedningens, dels Hans 
Bergfelts (M) m.fl. förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag. Därefter frågar ordföranden om 
kommunstyrelsen antar eller avslår Marie Östh Karlssons (S) tilläggsförslag om fritidskort 
för  elever i årskurs 7-9 och finner att kommunstyrelsen antar förslaget.
 
Protokollsanteckning
Marcus Claesson (L) får anteckna följande till protokollet: Kommunstyrelsens särskilda 
förfogandeanslag för åtgärder/kostnader av engångskaraktär med anledning av kommunens 
flyktingmottagande borde också kunna användas till åtgärder som syftar till att avlasta eller 
undviker att öka belastningen på redan hårt ansträngda verksamheter, t.ex. SAN. Konkret kan 
nämnas två exempel - lokalproblematiken för RIA samt BRÅ:s verksamhet i samband med 
Polisens omorganisation.
 
 

Justerad

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 144

KS 220/16
Resultatöverföring till 2016

Beslut
Resultatöverföring till 2016 i enlighet med upprättat förslag, godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar om tillåtelse för nämnd att använda eget kapital under året.

Ärendet
Ekonomiavdelningen har genomfört analyser av respektive nämnds resultat för 2015. 
Avdelningen har efter samråd med förvaltningarna under så kallade tjänstemannaberedningar 
upprättat förslag till budgetberedningen om resultatöverföring till 2016 för respektive nämnd.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens sammanställning om resultatöverföring till 2016 för respektive 
nämnd, resultatreglering 2015.
Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 23 maj 2016, § 4.

Förslag till beslut
Resultatöverföring till 2016 i enlighet med upprättat förslag, godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar om tillåtelse för nämnd att använda eget kapital under året.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om budgetberedningens förslag kan antas och finner att så sker.

Justerad

Expedieras till 
Samtliga nämnder, ekonomiavdelningen
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§ 145

KS 221/16
Kommunfullmäktiges mål och indikatorer

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Mål samt indikatorer för år 2017-2018 fastställs enligt upprättat förslag.
 

Ärendet
Mölndals stad använder sedan 2011 en särskild modell för mål och uppföljning med fokus på 
övergripande styrning.
 
Kommunfullmäktige antog Mölndal Vision 2022 i september 2013, en vision som ger bättre 
möjligheter och ställer högre krav på att samordna insatser över organisatoriska gränser. Som 
ett led i den successiva anpassningen till visionsstyrning är de aktuella verksamhetsmålen i 
budget/plan gemensamma. I linje med modellen fastställs även tillhörande indikatorer med 
värden.
 
Ärendets behandling
Successivt har det visat sig att vissa förändringar i mål och indikatorer kan förtydliga 
målstyrningen utifrån Mölndal Vision 2022. Detta framkom bland annat i fjol på 
bugetupptakten och målsamordningsdagen i maj respektive oktober.
Stadsdirektörens ledningsgrupp tillsatte i januari en arbetsgrupp med uppdraget att leda en 
översyn. Utöver synpunkter som tidigare lämnats tog arbetsgruppen efter hand del av 
utvärderingar från årsredovisningsarbetet samt reflektioner från omvärldsdagen i mars. Ett 
förslag presenterades på budgetberedningens budgetupptakt i maj 2016 och medverkande 
politiker lämnade då synpunkter. Budgetberedningen har därefter granskat och justerat det 
upprättade förslaget.

Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 23 maj 2016, § 5.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer mål samt indikatorer för år 2017-2018 enligt upprättat förslag.

Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M), med instämmande av Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L) och 
Ingemar Johansson (C), föreslår att kommunfullmäktiges mål och indikatorer fastställs i 
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samband med höstens budgetprocess.
 
Ulrika Frick (MP) föreslår enligt budgetberedningens förslag; Kommunfullmäktige fastställer 
mål samt indikatorer för år 2017-2018 enligt upprättat förslag. 
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels Hans Bergfelt (M) m.fl., dels 
budgetberedningens förslag. Därefter ställer ordföranden förslagen mot varandra och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag.

Justerad

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 146

KS 222/16
Förslag till nämndernas utgiftstak 2017

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Totalt fördelas 3 359,5 mnkr som utgiftstak för nämnderna. Utöver det finns centralt avsatt 
kompensation för del av löneökningar 2017 motsvarande totalt 10,6 mnkr. Dessa medel 
fördelas enligt beslut av kommunstyrelsen genom arbetsgivar- och organisationsutskottet.
 
De kommunala nämndernas utgiftstak för 2017 fastställs enligt följande:

 Byggnadsnämnden 12,2 mnkr

 Kommunfullmäktige och övriga nämnder 12,0 mnkr

 Kommunstyrelsen 162,3 mnkr

 Kultur- och fritidsnämnden 142,0 mnkr

 Miljönämnden 11,5 mnkr

 Skolnämnden 1 300,4 mnkr

 Social- och arbetsmarknadsnämnden 285,0 mnkr

 Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 155,0 mnkr

 Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet -4,0 mnkr

 Utbildningsnämnden 301,8 mnkr

 Vård- och omsorgsnämnden 981,3 mnkr

Totalt 3 359,5 mnkr
 
Följande kompletterande uppdrag till utgiftstaken antas:
 
Uppdrag till kommunstyrelsen
 

 Att utifrån det uppdrag som ligger i budget/plan 2016-2018 lämna en rapport på hur 
staden kan stärka sig som attraktiv arbetsgivare och ha ett hållbart ledarskap. 
Rapporten ska lämnas till kommunstyrelsen i november 2016. Rapporten ska också 
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belysa hur staden ska arbeta med att tillmötesgå önskad tjänstgöringsgrad och att 
andelen tillfällig tjänstgöringsgrad minskar.

 Att ta fram en handlingsplan så att antalet feriearbeten ökar i våra egna verksamheter 
och i samverkan med närings- och föreningsliv. En uppföljning ska lämnas till 
kommunstyrelsen oktober 2017. Dessutom ska antalet praktikplatser och OSA 
sammantaget öka och beakta integrationsarbetet. Arbetet ska göras i samverkan med 
berörda nämnder.

 Andelen ekologisk mat ska öka och kommer preciseras ytterligare i samband med 
uppföljningen av miljömålen
 

Uppdrag till skolnämnden
 

 Att i samband med uppföljningen av att utvecklingen av antalet elever/barn i 
grupperna ska minska, också redovisa åtgärder man har genomfört.

 Att genom förändrade arbetssätt öka tillgängligheten till Kulturskolan

 Att utveckla Toleransprojektet

 Att inför budgetprocessen hösten 2016 se över grundsärskolans organisation
 

Uppdrag till tekniska nämnden
 

 Att i samverkan med social- och arbetsmarknadsnämnden se över hur staden kan 
utveckla OSA-verksamheten med fokus på integration

 Nämnden tillförs 5,6 mnkr för fritidskort i kollektivtrafiken för ungdomar i årskurs 7-9
 

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden
Efter avslutad pilotstudie gällande hemlagad mat i hemtjänsten är avsikten att permanenta 
detta i stadens verksamhet. Nämnden ges i uppdrag att i januari 2017 återkomma med olika 
alternativ hur detta kan åstadkommas.
 
Reservation
Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L), Ingemar Johansson (C) och 
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Joel Olsson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsen beslut till förmån för sina respektive 
partiers förslag.

Ärendet
Mölndals stads budgetprocess innebär att kommunfullmäktige redan i juni beslutar om ett så 
kallat utgiftstak för varje nämnd. Enkelt uttryckt fördelas då ett totalt nettoanslag per nämnd, 
som i sin tur därefter fördelar dessa på respektive verksamhet och eventuellt föreslår 
fördelning mellan så kallade kommunbidragsområden. Sista steget i processen är att 
kommunfullmäktige vid budgetbesluet i november fastställer sistnämnda fördelning.
 
Ärendets behandling
Budgetberedningen har under våren 2016 diskuterat resultatmål och fastställande av totalt 
utrymme för fördelning mellan nämnderna.
Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 23 maj 2016, § 6.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fördela totalt 3 359,5 mnkr som utgiftstak för nämnderna. 
Utöver det finns centralt avsatt kompensation för del av löneökningar 2017 motsvarande totalt 
10,6 mnkr. Dessa medel fördelas enligt beslut av kommunstyrelsen genom arbetsgivar- och 
organisationsutskottet.
 
Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas utgiftstak för 2017 enligt följande:

 Byggnadsnämnden 12,2 mnkr

 Kommunfullmäktige och övriga nämnder 12,0 mnkr

 Kommunstyrelsen 162,3 mnkr

 Kultur- och fritidsnämnden 142,0 mnkr

 Miljönämnden 11,5 mnkr

 Skolnämnden 1 300,4 mnkr

 Social- och arbetsmarknadsnämnden 285,0 mnkr

 Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 155,0 mnkr

 Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet -4,0 mnkr

 Utbildningsnämnden 301,8 mnkr
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 Vård- och omsorgsnämnden 981,3 mnkr

Totalt 3 359,5 mnkr
 
Följande kompletterande uppdrag till utgiftstaken föreslås:
 
Uppdrag till kommunstyrelsen
 

 Att utifrån det uppdrag som ligger i budget/plan 2016-2018 lämna en rapport på hur 
staden kan stärka sig som attraktiv arbetsgivare och ha ett hållbart ledarskap. 
Rapporten ska lämnas till kommunstyrelsen i november 2016. Rapporten ska också 
belysa hur staden ska arbeta med att tillmötesgå önskad tjänstgöringsgrad och att 
andelen tillfällig tjänstgöringsgrad minskar.

 Att ta fram en handlingsplan så att antalet feriearbeten ökar i våra egna verksamheter 
och i samverkan med närings- och föreningsliv. En uppföljning ska lämnas till 
kommunstyrelsen oktober 2017. Dessutom ska antalet praktikplatser och OSA 
sammantaget öka och beakta integrationsarbetet. Arbetet ska göras i samverkan med 
berörda nämnder.

 Andelen ekologisk mat ska öka och kommer preciseras ytterligare i samband med 
uppföljningen av miljömålen
 

Uppdrag till skolnämnden
 

 Att i samband med uppföljningen av att utvecklingen av antalet elever/barn i 
grupperna ska minska, också redovisa åtgärder man har genomfört.

 Att genom förändrade arbetssätt öka tillgängligheten till Kulturskolan

 Att utveckla Toleransprojektet

 Att inför budgetprocessen hösten 2016 se över grundsärskolans organisation
 

Uppdrag till tekniska nämnden
 

 Att i samverkan med social- och arbetsmarknadsnämnden se över hur staden kan 
utveckla OSA-verksamheten med fokus på integration
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 Nämnden tillförs 5,6 mnkr för fritidskort i kollektivtrafiken för ungdomar i årskurs 7-9
 

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden
Efter avslutad pilotstudie gällande hemlagad mat i hemtjänsten är avsikten att permanenta 
detta i stadens verksamhet. Nämnden ges i uppdrag att i januari 2017 återkomma med olika 
alternativ hur detta kan åstadkommas.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M), med instämmande av Kajsa Hamnén (M), föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer 2017 års utgiftstak för respektive nämnd enligt bilaga 1 i Moderaternas 
budgetförslag.
 
Marcus Claesson (L) föreslår att kommunfullmäktige fastställer 2017 års utgiftstak för 
respektive nämnd enligt Liberalerna Mölndals budgetförslag.
 
Ingemar Johansson (C) föreslår att kommunfullmäktige fastställer 2017 års utgiftstak för 
respektive nämnd enligt Centerpartiets budgetförslag.
 
Joel Olsson (SD) föreslår två tilläggsförslag till budgetberedningens förslag:

 Att uppdra åt kommunstyrelsen att avveckla alla satsningar på genuspedagogik

 Att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag om att ett mångkulturellt 
bokslut skall inrättas i syfte att utreda de samlade invandringsrelaterade kostnaderna i 
kommunen

 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns fyra förslag till nämndernas utgiftstak 2017, samt 
tilläggsförslag från (SD) till budgetberedningens förslag. Ordföranden ställer först de fyra 
förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens 
förslag. Därefter frågar ordföranden om kommunstyrelsen antar eller avslår Joel Olssons (SD) 
två tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslagen.
 
Ordföranden konstaterar som sista punkt att Majoritet Mölndals budgetförslag 2017 läggs som 
bilaga till protokollet.
 
Reservation
Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L), Ingemar Johansson (C) och 
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Joel Olsson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsen beslut till förmån för sina respektive 
partiers förslag.
 

Justerad

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 147

KS 223/16
Investeringsbudget 2017 samt plan 2018-2019

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Investerings- och exploateringsbudget för år 2017, samt plan 2018-2019, 
fastställs enligt upprättat förslag som omfattar 526,9 mnkr 2017, 593,8 mnkr i plan 2018 och 
516,4 mnkr i plan 2019. För inkomster för försäljningar av anläggningstillgångar finns 
upptaget 91,5 mnkr 2017, 178,3 mnkr 2018 samt 163,4 mnkr 2019.
 
Reservation
Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L) och Ingemar Johansson 
(C) reserverar sig mot kommunstyrelsen beslut till förmån för egna förslag.

Ärendet
Driftbudget och investeringsbudget beskriver två separata delar av Mölndals stads ekonomi. I 
driftbudgeten fastslås nämnders och styrelsers ekonomiska ramar som i staden kallas 
kommunbidrag. Kommunbidragen ska täcka de olika verksamheternas kostnader för till 
exempel personal, material och köpta tjänster. I investeringsbudgeten budgeteras de planerade 
investeringarna, till exempel byggande av nya förskolor. En investering medför ökade 
drifikostnader som belastar driftbudgeten under hela nyttjandeperioden, till exempel i form av 
avskrivningar och reparationer.
 
Ärendets behandling
Ekonomiavdelningen och en grupp av tjänstemän från flera olika förvaltningar har 
sammanställt förslag till investeringsbudget för 2017 samt plan 2018-2019. 
Budgetberedningen har granskat och justerat det upprättade förslaget.
Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 23 maj 2016, § 7.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer investerings- och exploateringsbudget för år 2017, samt plan 
2018-2019, i enlighet med upprättat förslag som omfattar 526,9 mnkr 2017, 593,8 mnkr i plan 
2018 och 516,4 mnkr i plan 2019. För inkomster för försäljningar av anläggningstillgångar 
finns upptaget 91,5 mnkr 2017, 178,3 mnkr 2018 samt 163,4 mnkr 2019.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M), med instämmande av Kajsa Hamnén (M) och Ingemar Johansson (C), 
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föreslår att kommunfullmäktige fastställer investeringsplan för 2017-2019 enligt bilaga 2 i 
Moderaternas budgetförslag.
 
Marcus Claesson (L) föreslår att kommunfullmäktige fastställer investeringsplan för 2017-
2019 enligt Liberalerna Mölndals budgetförslag.
 
Beslutsgång  
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till investeringsbudget 2017 samt plan 2018-
2019. Därefter ställer ordföranden förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt budgetberedningens förslag.
 
Reservation
Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L) och Ingemar Johansson 
(C) reserverar sig mot kommunstyrelsen beslut till förmån för egna förslag.
 

Justerad

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 148

KS 224/16
Kommunal utdebitering 2017 för Mölndals stad

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Den kommunala utdebiteringen 2017 för Mölndals stad ska vara 20 kr och 26 öre.
 
Reservation
Hans Bergfelt (M) och Kajsa Hamnén (M) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för Hans Bergfelts (M) förslag.

Ärendet
Kommunal utdebitering/kommunalskatt är i Sverige en skatt som tas ut av kommuner eller 
landsting. Den kommunala inkomstskatten är proportionell och betalas sedan mitten av 1980-
talet endast av fysiska personer. Skattesatsen anges ofta i kronor per intjänad hundralapp. 
Kommunfullmäktige fastställde i juni 2015 den kommunala utdebiteringen för innevarande år 
(2016) till 20 kr och 26 öre.
 
Ärendets behandling
Kommunstyrelsens budgetberedning har behandlat ärendet den 23 maj 2016, § 8.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala utdebiteringen för 2017 ska vara 20 kr och 
26 öre.

Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M) föreslår att kommunfullmäktige fastställer den kommunala utdebiteringen 
för 2017 till 20 kr och 16 öre.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till kommunal utdebitering 2017; dels 
budgetberedningen förslag om 20,26 kr, dels Hans Bergfelt (M) förslag om 20,16 kr. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt 
budgetberedningens förslag.
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Reservation
Hans Bergfelt (M) och Kajsa Hamnén (M) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till 
förmån för Hans Bergfelts (M) förslag.
 

Justerad

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 149

KS 252/16
Exploateringsavtal 50-2015 och köpekontrakt 2-2016 med BoKlok 
Mark och Exploatering AB avs. exploatering inom del av Stretered 
1:191 i Kållered

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Exploateringsavtal 50-20 15 och köpekontrakt 2-2016 godkänns.
 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna avtalen.

Ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett exploateringsavtal samt köpekontrakt avseende 
genomförandet av detaljplan för del av Stretered 1:191. Avtalsparter är Mölndals stad och 
BoKlok Mark och Exploatering AB.
 
Avtalen reglerar bl.a. marköverlåtelser, bildande av ledningsrätt, kostnadsfördelning, 
utbyggnad av allmän plats m.m. Köpekontraktet innebär att Mölndals stad säljer del av 
Stretered 1:191 till BoKlok för att möjliggöra bostadsbyggnation i enlighet med detaljplanen.
 
BoKlok ansvarar för utbyggnad av kvartersmark samt anslutningar till befintliga och nya 
gator. Staden ansvarar för utbyggnad av allmän platsmark, inom och utanför planområdet. 
BoKlok betalar ett exploateringsbidrag till staden, som ska motsvara stadens kostnader 
hänförliga till utbyggnad av erforderliga kommunaltekniska anläggningar. Dock ska avdrag 
från exploateringsbidraget göras motsvarande andelen för de fyra nya tomterna som kommer 
säljas i kommunal regi.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 april 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2016, § 61.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal 50-2015 och köpekontrakt 2-2016 samt 
bemyndigar kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund att underteckna avtalen.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerad

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 150

KS 254/16
Detaljplan för del av Stretered 1:191 i Kållered - godkännade inför 
antagande

Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Detaljplanen för del av Stretered 1:191, upprättad 18 augusti 2015, reviderad 17 maj 2016, 
godkänns.
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplanen för del av Stretered 1:191, upprättad 18 augusti 2015, reviderad 17 maj 2016, 
antas.

Ärendet
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av cirka 44 bostäder i form av villor och 
flerbostadshus inom området som idag är ängsmark. Planområdet ligger i östra Kållered och 
ny bebyggelse kan utnyttja redan utbyggd infrastruktur, kommunal service och kollektivtrafik. 
Detaljplanen har föregåtts av ett program som godkändes 2011. Detaljplanen innebär att det 
inom planområdet tillkommer fyra tomter för självbyggeri och även att en lekplats kan 
uppföras inom planområdet. Planen kommer även innebära att Stenmursvägen planläggs som 
lokalgata för att säkra åtkomsten till kommunala anläggningar som skola och förskola. En ny 
infart för tung trafik till förskolan föreslås mellan Tulebovägen och Parkgårdsvägen. En del 
av fastigheten Stretered 1:145 som i gällande plan anges som “mark som inte får bebyggas” 
men i verkligheten är bebyggd tomtmark planläggs för bostadsändamål, så att befintlig 
användning blir planenlig.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 februari 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2016, § 62.

Förslag till beslut
Detaljplanen för del av Stretered 1:191, upprättad 18 augusti 2015, reviderad 17 maj 2016, 
godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.

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

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 151

KS 253/16
Detaljplan för förskola söder om Förbovallen i Östra Balltorp - 
godkännande inför antagande

Beslut
Kommunstyrelsens beslut
Detaljplanen för förskola söder om Förbovallen, upprättad 15 mars och reviderad 17 
maj 2016, godkänns.
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Detaljplanen för förskola söder om Förbovallen, upprättad 15 mars och reviderad 17 
maj 2016, antas.

Ärendet
Syftet med detaljplanen är att skapa en byggrätt för förskoleverksamhet direkt söder om 
Förbovallen i Östra Balltorp.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 april 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2016, § 60.

Förslag till beslut
Detaljplanen för förskola söder om Förbovallen, upprättad 15 mars och reviderad 17 
maj 2016, godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerad

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 152

KS 79/15
Rättelse av detaljplan för Mölndals innerstad, norr om Brogatan (del 
av fastigheten Hajen 2 m.fl.) - godkännande inför antagande

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Rättelse av detaljplan för Mölndals innerstad, norr om Brogatan (del av fastigheten Hajen 2 
m.fl.) för det delområde som avses, antas.

Ärendet
Detaljplan för Mölndals innerstad, norr om Brogatan (del av fastigheten Hajen 2) antogs i 
kommunfullmäktige den 25 mars 2015. Planbeslutet har till följd härav vunnit laga kraft den 
20 april 2015. Syftet med planen var bl.a. att möjliggöra en påbyggnad av befintlig byggnad 
inom fastigheten Havskatten 17 med en våning för bostäder. Planens syfte kommer att kvarstå 
men planenheten har upptäckt en uppenbar felskrivning i antagen detaljplan som bör rättas 
till. Av uppkommen anledning föreslås en rättelse av redovisad bestämmelse gällande 
byggnadshöjd från +20 till +22. Det ska vara samma myndighet som rättar som tagit beslutet, 
dvs. kommunfullmäktige. Rättelsen genomförs på originatbeslutet och görs genom att den 
som justerat protokollet skriver under. Därefter justeras planhandlingen.
 
Fastighetsägaren är informerad om föreslagen rättelse.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 april 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2016, § 58.

Förslag till beslut
Planeringsutskottet godkänner rättelse av detaljplan för Mölndals innerstad, norr om Brogatan 
(del av fastigheten Hajen 2) m.fl. för det delområde som avses och överlämnar ärendet till 
kommunfullmäktige för antagande.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerad
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Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 153

KS 255/16
Detaljplan för bostäder, kontor och hotell vid Åbybergsgatan, 
fastigheterna Norsen, Mörten och Nejonögat m.fl. - begäran om 
planuppdrag

Beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för blandstad vid 
Åbybergsgatan, fastigheterna Norsen, Mörten, Nejonögat m.fl. under förutsättning att 
samarbetsavtal tecknas med berörda exploatörer.
 
Reservation
Marie Lindqvist (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut med följande motivering: Då 
Vänsterpartiet anser att husen på Åbybergsgatan bör bevaras på grund av sitt kulturhistoriska 
värde vill vi inte upprätta detaljplan enligt förslag.

Ärendet
Detaljplanen är den femte planen i projekt Mölndals innerstad. Området föreslås utvecklas 
med en blandad stadsbebyggelse innefattande kontor, bostäder, hotell och parkering. 
Möjlighet finns även att inrymma kommunala behov såsom äldreboende, förskola etc. 
Begränsningar och förutsättningar i utvecklingen av området är bl.a. hänsyn till 
spårvägsreservat, risk och buller från motorväg och järnväg. En förutsättning är även att 
integrera den befintliga Prytzparken i förslaget. En grov bedömning av tillkommande ytor är 
ca 400-500 bostäder, ca 20 000 BTA kontor och 5-10 000 BTA hotell samt ca 600-800 
parkeringsplatser samt ev. äldreboende och förskola.
 
Markägare inom planområdet är förutom staden, Mölndalsbostäder och Lewerth Fastigheter 
AB. Stadens mark kommer att markanvisas till en eller flera bostadsexploatörer, genom att 
samarbetsavtal tecknas.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 april 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2016, § 59.

Förslag till beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för blandstad vid 
Åbybergsgatan, fastigheterna Norsen, Mörten, Nejonögat m.fl. under förutsättning att 
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samarbetsavtal tecknas med berörda exploatörer.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Marie Lindqvist (V) föreslår avslag.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstarerar att det finns två förslag; dels planeringsutskottets förslag om att 
stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan, dels Marie Lindqvists (V) 
avslagsförslag. Därefter ställer ordföranden förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt planeringsutskottets förslag.
 
Reservation
Marie Lindqvist (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut med följande motivering: Då 
Vänsterpartiet anser att husen på Åbybergsgatan bör bevaras på grund av sitt kulturhistoriska 
värde vill vi inte upprätta detaljplan enligt förslag.

Justerad

Expedieras till 
Mölndalsbostäder AB, Lewerth fastigheter AB, planeringsutskottet
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§ 154

KS 248/16
Godkännande av samarbetsavtal 33-2014 med Lindome 
centrumfastigheter AB och Mölndalsbostäder AB angående 
Lindome centrum

Beslut
Samarbetsavtal 33-2014 med Lindome centrumfastigheter AB och Mölndalsbostäder AB 
angående Lindome centrum godkänns.
 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna avtalet.

Ärendet
Samarbetsavtal med Lindome centrumfastigheter AB och Mölndalsbostäder AB har upprättats 
avseende Lindome centrum. Samarbetsavtalet syftar till att utreda möjligheterna att utveckla 
Lindome centrum i form av nya bostäder och nya verksamhetslokaler. Planuppdrag för detta 
ändamål gavs av kommunstyrelsen den 30 mars 2016.
 
Mölndalsbostäder AB avser bygga nya bostäder i nytt flerbostadshus. Lindome 
Centrumfastigher AB planerar att bygga på och utveckla befintliga fastigheter med bostäder 
och verksamhetslokaler.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 maj 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2016, § 65.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtal 33-2014, samt bemyndigar kommunstyrelsens 
ordförande Marie Östh Karlsson och stadsbyggnadschef Björn Marklund att underteckna 
avtalet.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerad
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Expedieras till 
Lindome Centrumfastigheter AB, Mölndalsbostäder AB, planeringsutskottet
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§ 155

KS 247/16
Godkännande av samarbetsavtal 17-2016 med Mölndalsbostäder 
AB om upprättande av detaljplan för Forsåker (Silverskatten 1)

Beslut
Samarbetsavtal 17-2016 med Mölndalsbostäder AB om upprättande av detaljplan för Forsåker 
(Silverskatten 1) godkänns.
 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna avtalet.

Ärendet
Mölndalsbostäder AB inkom den 11 mars 2016 med en ansökan om planbesked för del av 
Silverskatten 1. Ansökan avser förtätning av Silverskatten 1 i form av 2-3 huskroppar med 
bostäder och kontor. Kommunstyrelsen gav den 27 april 2016 stadsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan för Forsåker, där Mölndalsbostäders fastighet ingår. MölnDala 
Fastighets AB äger merparten av resterande delar av planområdet Forsåker.
 
Rubricerat samarbetsavtal syftar till att tydliggöra samarbetet mellan parterna under 
detaljplaneläggning. Avtalet reglerar bl.a. erläggande av planavgift, kostnader för utredningar 
och erläggande av exploateringsbidrag samt övriga förutsättningar för genomförandet av 
projektet till dess exploateringsavtal kan träffas. Eftersom vissa punkter i avtalet berör 
MölnDala Fastighets AB har representanter för bolaget godkänt avtalet.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 maj 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2016, § 66.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtal 17-2016 samt bemyndigar kommunstyrelsens 
ordförande Marie Östh Karlsson och stadsbyggnadschef Björn Marklund att underteckna 
avtalet.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerad
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Expedieras till 
Mölndalsbostäder AB, MölnDala fastighets AB, planeringsutskottet
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§ 156

KS 251/16
Försäljning av fastigheten Bildskärmen 2, Jolenområdet i Mölndal, 
enligt avtal 11-2016

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Försäljningen av fastigheten Bildskärmen 2 enligt köpeavtal 11-2016 godkänns.
 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna köpeavtalet.
 
I händelse av formella hinder i samband med försäljningens genomförande får 
kommunstyrelsen i uppdrag att godkänna nödvändiga justeringar i avtalstext och/eller 
överlåtelse av egendomen till annan juridisk person.
 

Ärendet
BRA Bygg AB har rekommenderats av näringslivsutskottet, i beslut 2016-03-15, § 22, för 
etablering i Jolens verksamhetsområde. Företaget är verksamt inom byggbranschen, med 
inriktning mot bygg- och markentreprenader. Företaget har idag sitt huvudkontor i hyrda 
lokaler på Pedagogen Park. Företaget har på den aktuella fastigheten för avsikt att uppföra en
kontorsbyggnad innehållande 40-55 kontorsarbetsplatser för eget bruk och 20-30 
kontorsarbetsplatser för extern part. Företaget kommer vidare att äga fastigheten genom ett 
separat fastighetsbolag, BRA Jolen AB. Den blivande fastighetens areal är ca 4 958 kvm och 
köpeskillingen för fastigheten är 6 693 300 kr.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 april 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2016, § 63.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner försäljningen av fastigheten Bildskärmen 2 enligt köpeavtal 
11-2016, samt bemyndigar kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson och 
stadsbyggnadschef Björn Marklund att underteckna köpeavtalet, samt bemyndigar 
kommunstyrelsen i händelse av formella hinder i samband med försäljningens genomförande 
att godkänna erforderliga justeringar i avtalstext och/eller överlåtelse av egendomen till annan 
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juridisk person.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerad

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 157

KS 250/16
Försäljning av fastigheten Bildskärmen 3, Jolenområdet i Mölndal, 
enligt avtal 59-2014

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Försäljningen av fastigheten Bildskärmen 3 enligt köpeavtal 59-2014 godkänns.
 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna köpeavtalet.
 
I händelse av formella hinder i samband med försäljningens genomförande får 
kommunstyrelsen i uppdrag att godkänna nödvändiga justeringar i avtalstext och/eller 
överlåtelse av egendomen till annan juridisk person.
 
 

Ärendet
Erlandsson Bygg AB har rekommenderats av näringslivsutskottet, i beslut 2014-04-14, § 21, 
för etablering i Jolens verksamhetsområde. Företaget är verksamt inom byggentreprenad 
branschen och har sin verksamhet i Eklanda. Befintliga lokaler är idag otillräckliga varför 
behovet av nya kontorslokaler är starkt. Företaget har därför, på den aktuella fastigheten, för 
avsikt att för eget bruk uppföra en kontorsbyggnad med ett 70-tal kontorsarbetsplatser. 
Företaget kommer vidare att äga fastigheten genom ett separat fastighetsbolag, Erlandsson 
Fastigheter i Göteborg AB. Den blivande fastighetens areal är ca 5 800 kvm och 
köpeskiltingen för fastigheten är 7 830 000 kronor.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 april 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2016, § 64.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner försäljningen av fastigheten Bildskärmen 3 enligt köpeavtal 
59-2014, samt bemyndigar kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson och 
stadsbyggnadschef Björn Marklund att underteckna köpeavtalet, samt bemyndigar 
kommunstyrelsen i händelse av formella hinder i samband med försäljningens genomförande 
att godkänna erforderliga justeringar i avtalstext och/eller överlåtelse av egendomen till annan 
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juridisk person.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerad

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 158

KS 249/16
Fullmakt för ombud vid lantmäteriförrättningar m.m

Beslut
Förvaltningschef Björn Marklund, planeringschef Kristina Ulstein, mark- och 
exploateringschef Johan Gerremo, projektledare Kristina Bodin, exploateringsingenjör Gustav 
Magnusson, exploateringsingenjör Sven Tolestam, exploateringsingenjör Anna Wibling och 
markingenjör Margaretha Nilsson ges fullmakt att företräda Mölndals stad vid förrättning hos 
lantmäterimyndigheten och att på stadens vägnar ansöka om sådan förrättning och att 
företräda staden vid förrättningen med den behörighet i övrigt som anges i 12 kap. 14 § 
rättegångsbalken.
 
Fullmakten innefattar även rätt för ombudet att i ärende rörande fastighetsindelande 
bestämmelser företräda Mölndals stad i stadens egenskap av markägare.
 
Den av kommunstyrelsen den 25 september 2013, § 236, utfärdade fullmakten återkallas.

Ärendet
På grund av nyanställningar m.m. på mark- exploateringsenheten behöver nu gällande 
fullmakt uppdateras.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2016, § 71.

Förslag till beslut
Förvaltningschef Björn Marklund, planeringschef Kristina Ulstein, mark- och 
exploateringschef Johan Gerremo, projektledare Kristina Bodin, exploateringsingenjör Gustav 
Magnusson, exploateringsingenjör Sven Tolestam, exploateringsingenjör Anna Wibling och 
markingenjör Margaretha Nilsson ges fullmakt att företräda Mölndals stad vid förrättning hos 
lantmäterimyndigheten och att på stadens vägnar ansöka om sådan förrättning och att 
företräda staden vid förrättningen med den behörighet i övrigt som anges i 12 kap. 14 § 
rättegångsbalken.
 
Fullmakten innefattar även rätt för ombudet att i ärende rörande fastighetsindelande 
bestämmelser företräda Mölndals stad i stadens egenskap av markägare.
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Den av kommunstyrelsen den 25 september 2013, § 236, utfärdade fullmakten återkallas.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerad

Expedieras till 
De berörda, planeringsutskottet
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§ 159

KS 227/16
Översiktsplan för Mölndals stad – beslut om medborgardialog

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra medborgardialog i arbetet med ny översiktsplan för 
Mölndals stad.

Ärendet
I juni 2014 beslutade kommunstyrelsen att ge stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram en ny översiktsplan före valet 2018. I samband med detta presenterades också ett förslag 
där medborgardialog är tänkt att genomsyra arbetet och finnas med som en del av processen.

Syftet med dialogen är att nå fler medborgare än som vanligtvis nås under ett 
samrådförfarande. Detta för att lyssna före beslut samt för att få en väl förankrad process. 
Målet är att ta fram en översiktsplan för stadens markanvändning som blir långsiktigt hållbar 
och fungerar som underlag för beslut samt möjliggör genomförandet av stadens vision. 
Förslaget är att genomföra medborgardialog för översiktsplanen efter sommaren 2016.
 
Ärendets behandling
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2016, § 73, och 
beslutat att planeringsutskottets ordförande, i samråd med berörda tjänstemän på 
stadsbyggnadsförvaltningen, skriver fram en beslutsformulering till kommunstyrelsens 
behandling av ärendet.
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 maj 2016.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra medborgardialog i arbetet med ny översiktsplan för 
Mölndals stad.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerad

Expedieras till 
Planeringsutskottet
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§ 160

KS 264/16
Utredning om samhällsekonomiska konsekvenser av ett utbyggt 
tågsystem med regionutveckling som fokus

Beslut
Kommunstyrelsens ordförande, efter samråd med vice ordförande, medges besluta om att 
upphandla utredning om samhällsekonomiska konsekvenser av ett utbyggt tågsystem med 
regionutveckling som fokus, till en kostnad för Mölndals stad av högst 285 tkr. Medlen tas 
från kommunstyrelsens anslag till förfogande.

Ärendet
Mölndals stad har tillsammans med Härryda kommun diskuterat behovet av att i en särskild 
utredning komplettera Västra Götalandsregionens funktionsutredning kring behovet av tåg för 
regional trafik i stråket Göteborg-Borås, via Mölndal och Härryda. Utredningen syftar till att i 
en samhällsekonomisk bedömning visa de fördelar för regional utveckling som sker vid en 
sträckning av Götalandsbanan via Mölndal, och de utvecklingsmöjligheter som finns i stråket 
Mölndal-Härryda, även utan hänsyn taget till satsningen på höghastighetståg. Klart är att 
utredningen bör ske utan onödigt dröjsmål då Sverigeförhandlingen och diskussioner med 
Trafikverket pågår. Diskussion mellan kommunerna pågår om inriktningen av en sådan 
eventuell utredning och kostnader för uppdraget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförande, efter samråd med vice ordförande, medges besluta om att 
upphandla utredning om samhällsekonomiska konsekvenser av ett utbyggt tågsystem med 
regionutveckling som fokus, till en kostnad för Mölndals stad av högst 285 tkr. Medlen tas 
från kommunstyrelsens anslag till förfogande.
 
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Justerad

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen
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Majoritet Mölndals budgetförslag 2017

Majoritet Mölndals budgetförslag innehåller flera förbättringar och kvalitetsförstärkningar för
verksamhetema i Mölndal och därmed också rör medborgarna. Budgetförslaget tar sin utgångspunkt i vår
programförklaring och Mölndal vision 2022.

Tack vare satsningar från nuvarande regering, så har vi ratt möjlighet att göra de satsningar som vi behöver
för att fortsätta utveckla välfärden och bygga ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle i
Mölndal.

Vi har nu haft några år med goda resultat och bra överskott i stadens finanser. Det innebär att vii budget
för 2017 vågar satsa på förstärkningar inom stadens verksamheter. Vi tycker det är viktigt att även
medborgarna kan se resultatet av de överskott och de goda finanser staden nu har. Vad är väl då bättre än
att göra satsningar i de verksamheter som omfattar våra barn och unga. Det innebär inte att andra satsningar
uteblir. men satsningarna mot våra barn och unga är de tydligaste i årets budget.

Den största nyheten i förslaget är ett fdtidskon i kollektivtrafiken rör alla elever i årskurs 7-9, Del är en
satsning vi gör för att vi tycker det är viktigt att stimulera unga att använda kollektivtrafiken, och för att
också nå målet om hållbart resande som leder till minskade klimatutsläpp.

Vidare så innehåller Majoritet Mölndals budgetförslag förstärkningar inom förskolan och skolans område.
Mer resurser till ökad lärartäthet och riktade resurser för minskat antal barn i grupperna på förskolan.

Vi ger också uppdrag till vård- och omsorgsnämnden att efter avslutad pilotstudie om hemlagad mat i
heintjänsten återkomma med olika alternativ för hur detta kan permanentas i hemtjänsten 2017.

Vi har lämnat ett tydligt uppdrag om att ta fram en handlingsplan för att öka antalet feriejobb inom de
kommunala verksamhetema. Detta ska ske i samverkan med näringsliv och föreningsliv.

Vi förstärker också i verksamheten för ett förbättrat och förstärkt flyktingmottagande. Det delas fram för
allt mellan social- och arbetsmarknadsnämnden, skolnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden.

Budgeten har också fokus på de framtida behov vi står inför. Del är viktigt att ständigt lyfta blicken för att
förstå vilka utmaningar det innebär att staden växer. 1 Mölndal byggs det just nu nya bostäder på flera
platser. Man skulle kunna säga att det är rena ketchupeffekten för bostadsbyggandet i Mölndal just nu.

När staden växer och Mölndal rar nya invånare så ställer det krav på nya skolor, förskolor, utökad
hemtjänst, nya idrottsplatser, bibliotek och så vidare, vill vi att kommande generationer skall ra samma
goda standard och goda möjligheter att trivas och utvecklas i Mölndal.

De nya utmaningarna måste vi möta med både investeringar och satsningar på mer personaL. Vi måste
också fortsätta utveckla staden som arbetsgivare. Mölndals stads personal är välfärdsarbetare som behöver
bra ledare och tydliga mål. Ar Mölndals stad en bra arbetsgivare så skapar det en trygghet hos personalen.
Det i sin Wr är grunden för en god kvalitet i verksamheten. Majoritet Mölndal kommer att aktivt verka för
att stadens personal lever upp till de ledord man tagit fram; “Bästa möjliga Mölndal varje dag”

Majoritet Mölndals budgetförslag ror 2017 innehåller ett bra resultat och förutsätter oförändrad skatt. Det är
viktigt att ha ett bra resultat med tanke på de kommande utmaningar vi står inför. De satsningar som
regeringen nu har gjort förstärker vii vårt budgetförslag, för att kunna göra tidiga insatser där det behövs.

Med dessa gemensamma satsningar så ser vi ljust på framtiden och står rustade för att möta nya
utmaningar!



ffi 1(5)

MODERATERNAS FÖRSLAG TILL UTGIFTSTAK OCH

SKATTESATS FÖR 2017 SAMT TNVESTERTNGSPLAN FÖR

2017--2019

Åtta år med Alliansen stärkte stadens förutsättningar.

Under de åtta åren fram till 2014 som Alliansen hade ansvar för stadens ekonomi erhöll den
kommunala verksamheten mer pengar, kommunalskatten sänktes för medborgarna samtidigt
som stadens ekonomiska ställning stärktes. Den stabila ekonomi som byggdes upp skapar än
idag fortsatt goda förutsättningar för Mölndals Stad.

Stadens budgetarbete måste ha som huvudfokus att se till att verksamhetens kostnader
anpassas till vad som långsiktigt kan finansieras. Bara då kan medborgarna vara trygga med
att välfärden inte blir en tillfällig förmån utan långvarig trygghet. De ekonomiska och
politiska förutsättningarna kan bara bygga på fler skattebetalare och/eller fler arbetade timmar
istället för på högre skatter. Skattepolitiken måste underlätta tillväxt, fler i arbete och minskat
utanförskap. Detta skapar också nya resurser till den kommunala sektorn.

Nya förutsättningar för 2017. Fler nyanlända skapar utmaningar kommande år.

Stora demografiska förändringar åren 2016-2019 innebär en stor påfrestning för kommuner
och landsting såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Antalet invånare i Sverige väntas
öka med ca 500 000, varav utlandsfödda svarar för 70 procent. Samtidigt sker en snabb
ökning av antalet äldre och barn i skolåldern som också väntas öka kostnaderna i
kommunsektorn.

Efter en stark konjunkturntveckling under 2015 bedöms ekonomin växa något långsammare
under innevarande och nästa år, enligt SKL. BNP förväntas dock öka med ca 3 procent per år,
vilket ändå är starkare än i många andra länder. För åren därefter väntas en avmattning.



2(5)

Just nu har staten höga kostnader för att hantera det stora antalet asylsökande, som under förra
året uppgick till 163 000 varav 70 000 barn. Flera väntar fortfarande på att fa sina
asylansökningar prövade.

Trots att det är staten som har ansvar för att finansiera mottagandet är det stora antalet
asylsökande ur ett verksamhetsperspektiv också en stor utmaning för kommunsektom. Det
handlar om skollokaler, personal, bostäder mm.

Regeringen beslutade 2015 om ett tillifilligt, generellt statsbidrag till kommunerna för att
hantera den aktuella flyktigsituationen. För Mölndals del erhölls 99 Mkr, varav 91 Mkr
bokförs under 2016.

Därefter har aviserats som permanent tilLskott ett nytt statsbidrag på 10 mdr för att underlätta
kommunernas långsiktiga planering och välflirdssatsningar. Dessa medel fördelas med 7,7
Mdr till kommunerna och 2,3 mdr till landstingen. För Mölndals del motsvarar bidraget
preliminärt 35,7 Mkr ifir 2017.

För all underlätta behovet av ökat bostadsbyggande har regeringen också beslutat om ett
särskilt statsbidrag på 1,8 mdr ffir 2017 som därefter utgår med 1,3 mdr årligen. Vi förutsätter
att kommunen ansöker om dessa medel. Det är i dagstäget svårt att avgöra vilket belopp
Mölndals tilldelas. 1 vårt förslag till budget har vi intecknat 5 Mkr i ökad intäkt, vilket kan
antas vara något är mindre än hälften av vad kan erhållas.

Sedan kommunfullmäktige fattade beslut om budget och plan 2016-2018 har de ekonomiska
förutsättningarna förbättras, främst som en effekt av de ökade statsbidragen, samtidigt som
utmaningarna ökat.

Det finns en fortsatt osäkerhet kring utvecklingen av skatt och utjämningsbidrag för
nästkommande år. Kommunens skatteunderlag för 2017 har räknats upp jämfört med tidigare,
samtidigt som bedömd befolkningsföränddng och effekter inom kostnadsutjämningjusterat
ner stadens intäkter med i huvudsak motsvarande belopp.

Men mot bakgrund av de nya statsbidragen anser vi att det finns anledning att tillföra
nämnderna ytterligare resurser i utgifistaket Pär 2017, jämfört med i gällande budget 2016-
2018, främst med hänsyn till de ökade kostnader som är förenade med flyktingsituationen de
närmaste åren.

Redan för innevarande år (2016) föreslår vi att ett visst budgettillskott sker för den särskilda
situation som mottagandet av flyktingar medför, trots att det bryter mot principen att inte
justera budget under innevarande år. Dessa tillskott kan motiveras med det extra statsbidraget
2015-2016 på 99 Mkr som kommunen erhållit för den akuta flyktingsituationen och bedöms
också vara förenligt med ett acceptabelt resultat i kommande bokslut.

\i
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Utgifisökningarna 2016 påverkar likväl budgetförslaget för åren därefter i de fall åtgärderna
inte är av engångskaraktär och hänsyn till detta har därför också beaktats i förslaget till
utgifisramar för 2017. Föreslagna tillskott till nämnderna för 2016 redovisas som en bilaga till
detta budgetförslag (bilaga 3), men utgör ett eget ärende.

Moderaternas budgetförslag med ökade utgifistak för 2017, investeringar under nästa år på
drygt 400 Mkr samt en lägre skattesats innebär likväl att det ekonomiska resultatet för 2017
kommer att uppgå tilL +51 Mkr. Detta överensstämmer med kommunens finansiella mål
pål ,5% och sammanfaller också med den resultatnivå som förutsattes i gällande budget/plan
2016-2018 (+49 Mkr).

Moderaterna föreslår mer pengar till verksamheten — och mest till utbildning

1 gällande budget och plan 20 16-2018 föreslås att kommunens nämnder nästa år tillförs 49
Mkr ytterligare för ny verksamhet. Samtidigt finns ett krav på effektivisedng/fömyelse
motsvarande en procent av redan befintlig verksamhet, vilket motsvarar 32 Mkr totalt.
Därutöver erhåller nämnderna också kompensation för pris- och löneökningar med 86 Mkr
mellan åren.

1 Moderaternas förslag till budget för 2017 föreslås nu ett ytterligare tillskott i nämndemas
utgifistak med 36 Mkr, vilket är samma belopp som stadens ekonomi förbättrats med genom
det nu tillkommande statsbidraget för välffirdssatsningar. Samtidigt föreslås att
kompensationen för pris- och löner sänks något för att fortsatt överensstämma med SKL:s
bedömning.

Vi tillför också kommunen centralt 5,7 Mkr i utdelning från kommunala bolag. Av dessa
utgörs 2,7 Mkr av utdelning från Förbo AB och 3 Mkr av utdelning från Kvamfallet AB.

Nämndernas samtliga tillskott för ny verksamhet framgår av bilaga 1. Totalt innebär
Moderaternas budget i korthet följande;

Störst tillskott mellan åren erhåller Skolnämnden på grund av fler grundskoleelever, ökade
lokalkostnader samt kostnader för mottagande av flyktingar. Vi avsätter också medel till en
fördubbling av Toleransprojektet och ytterligare medel för sommarskola och stöd med
läxläsning. Därtill konstateras att nämnden erhåller betydande resurser i form av
specialdestinerade stadsbidrag som, utan att synas i sammaställningen över ramökningen
mellan åren, skapar nytt verksamhetsutrymme.
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Utbildningsnämnden erhåller nya medel för fler elever i gymnasieåldem och volymökning för
elever med PUT. Nämnden erhåller också medel för satsning på yrkesutbildning samt utökad
studievägledning för nyanlända. Vi sänker också det krav på effektivisering/fömyelse som
nämnden har med anledning nya förutsättningar som innebär att den egna
gymnasieverksamheten, som kan påverkas, i huvudsak är avvecklad och utbildningen sker
inom ramen för GR.

Vård- och ornsorgsnämnden erhåller tiLlskott för fler boendeplatser för äldre och
ftinktionshindrade och nytt verksamhetssystem som tidigare ffirutsattes implementeras under
2016. Ytterligare verksamhet på entreprenad ger också möjlighet för nämnden att skapa
utrymme för lägre kostnader och utökad verksamhet.

Social- och arbetsmarknadsnämnen får tillskott för fler köpta boenden och familjehem. Därtill
en betydande utökning av antalet socialsekreterare mm för att klara mottagandet av flyktingar.

Kultur- och fritidsnämndens ram justeras för kapitalkostnader/lokalkostnader. Sporthall
Lindome har justerats med hänsyn till anpassning av projektet i tid. Nämnden tillförs 0,9 Mkr
i projektanslag för integration av nyanlända ungdomar.

Tekniska nämnden tillförs pengar för bulleråtgärder samt fritidskort under loven för
ungdomar, vilket det senare till del finansieras av en administrativ avgififör för seniorkort.

Kommunstyrelsens ram utökas för ökad medlemsavgift till Räddningstjänsten samt j usteras
för beräknat ökade intäkter till planeringsutskottet. Medel som avsatts för “centralt
utvecklingsanslag 3 Mkr” och finansierats med en avdragspost hos övriga nämnder utgår.
Motsvarande belopp återförs istället till respektive nämnd.

Pengar för simhall i moderaternas förslag till investeringsplan 2017--2019

Moderatemas förslag till investeringsplan upptar en investeringsvolym (netto) på 1 185 Mkr
för treårspedoden. Jämfört med Budgetberedningens förslag innebär detta att
investeringsbudgeten har justerats med -24 Mkr för 2017, -S Mkr för 2018 och +14 Mkr för
2019.

Den största skillnaden i Moderatemas förslag är att vi under planpedoden lägger in medel för
utbyggd simhall 2019 (55 Mkr, vilket motsvarar halva totalbeloppet), 4 Mkr 2018 för en
konstgräsplan i Östra Mölndal, samt i den delen som avser exploatedngsverksamheten
ytterligare ett bostadsprojekt (Sörgården) som ger ytterligare 15 Mkr i intäkt 2019.
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1 likhet med budgetberedningens förslag läggs in 10 Mkr i fortsatt anslag för etablering av
boenden under 2017. Motsvarade investeringsutgifi fanns med i gällande plan som ett
engångsbelopp för 2016.

Moderaterna föreslår lägre skatt. Kommuninvånarna får behålla mer av sina pengar.

Den rödgröna regeringen har föreslagit flera skatthöjningar redan regeringsskiflet 2014. Vi
menar att en höjning av det samlade skattetrycket försvårar möjligheten till nya jobb och
tillväxt. Dessutom minskar det konsumtionsutrymmet och egna val för individen.

Tidigare års bokslut, och nuvarande prognos för innevarande år, visar att staden kommer att
gå in i 2017 med en stark ekonomi.

Vi föreslår därför en sänkning av kommunalskatten med 10 öre (till 20:16 kr) då detta också
kan förenas med betydande tillskott till kommunens verksamhet och en god resultatnivå för
2017 (+5lMkr).

Förslag till förändringar av utgifistak för respektive nämnd och resultatnivå för 2016 framgår
av bilaga 1. Förslag till investedngsplan för åren 2016--2018 framgår av bilaga 2.

Förslag till verksamhetsmål och tillhörande indikatorer föreslår vi behandlas och fastställs i
samband med höstens budgetprocess.

Moderaterna föreslå att kommunfullmäktige beslutar

att fastställa 2017 års utgifistak för respektive nämnd enligt bihzea 1.

fastställa investeringsplan för 2017--2019 enligt bilava 2

att fastställa den kommunala utdebiteringen för 2017 till 20,16 kr



Utgiftstak 2017

Budget Tillägg för Övriga Summa
2016 pris o lön lusteringar utgiftstak

Byggnadsnämnden -14,5 -0,8 3,1 -12,2

Kommunfullmäktige -11,6 -0,2 -0,2 -12,0

Kommunstyrelsen, exkl. serviceförvaltningen -161,3 -3,9 5,7 -159,5
Kommunstyrelsen, serviceförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden -140,5 -2,8 1,4 -141,9

MiUönämnden -10,4 -0,4 -10,8

Skolnämnden -1 233,5 -31,5 -26,2 -1 291,2

Social- och arbetsmarknadsnämnden -257,5 -7,2 -19,7 -284,4

Tekniska nämnden, skattefinansierat -144,7 -2,7 -2,7 -150,1
Tekniska nämnden, affärsdrivande 9,0 -5,0 4,0

Utbildningsnämnden -284,1 -6,7 -9,2 -300,0

Vård- och omsorgsnämnden -954,0 -26,4 4,2 -976,2

Nämndemas neftokostnad -3 203,1 -82,6 -48,6 -3 334,3

Avgår interna poster 322,2 331,8
Pensioner -178,9 -184,6
Utrymme för nyttjande av eget kapital -2,0 -2,0
Semesterlöneskuld -5,0 -5,0
Central post lönemedel (AGU) 2016, ej fördelad -12,6
Central post lönemedel (AGU) 2017, ej fördelad -10,6
Resultat vid försäljning av anläggningstillgängar
Avskrivningar -161,0 -167,0
Skatteintäkter 3006,6 3157,3
Generella statsbidrag och utjämning 237,4 202,5
Mölndals andel av “10 mdkr till välfärden” 35,7
Finansnetto 22,3 26,9
Årets resultat, enligt blandmodell 25,9 50,7

Nettokostnadsandel 99,2% 98,5%

Damm: 201&06-02 Ed: O9:ID



Förändringar jämfört med budget 2016
Tillkommande nettokostnad (+), avgående nettokostnad (-)

Byggnadsnämnden
Verksamhetsrörändringarjmf med budget 2016
Utveckling av befinthg verksamhet for okad effektivitet
Tillfälligt avdrag gynnsam konunktur
Summa

Kommunfullmäktige o övriga nämnder
VerksamhetsIörndringarjmf med budget 2016
Vatnamnden. nytt valsystem
Överfomiyndarnämnden hardläggare
Utveckling av oefintlrg verksamhet tor ökad effektivitet
Summa

Kommunstyrelsen
Verksamhetsförändringarjmf med budget 2016
IT-strategi
Lokal rådgivare for foretag
Fässbergsgymnasiet, avgår kompensation vakans LF
Ks övrigt. Samordningsförbundel
Räddningstjänsten
OmfördelningToieranspro;e4det till Skolforvatn;noen
Förstarkn:ng flykt;ngmcttagandefintegrat:or.sarbete
PU. hl:falhgl avdrag gynnsam konunklur
Förändrad arbetsgivaravgift yngre
Utveckling av berrffig verksamhet för okad effektivntet
Summa

Kultur och- och fritidsnämnden
Verksamhetsfbrändringar jmf med budget 2016
Ökad hyra H-huset, Fässberg
Ökad ulhyrning Aktiviteten, Fässberg
Näridrottsplats, Bifrost
Lägre hyra Aby simhat
Integration projeklmedel
Utveckling av befintlig verksamhet för okad effektivitet
Summa

Miljönämnden
Verksamhetsförändringar jmf med budget 2016
Dnftseffekter av investering. digitaisering
Utveckl:ng av befintlig verksamnet för ökad effektivitet
Summa

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Verksamhetsförändringar jmf med budget 2016
Köpta boenden, volymökning
Familjehem, volymökning. marknadsläget
Förordnad vårdnadshavare, volymökning
Arbete med familjeäterföreningar
Vårdnadsbidraget upphör
Flykting guide
Boendesan-ordn (ABO)fteendesekr Iboendestodiare
Socialsekrelerare flykung
Ekonom
Socialsekreterare, famiehem
Skyddsåtgarder
Kop: boende, nyanlanda
Förandrad arbetsgrvaravgift yngre
Utveckling av befintlig verksamhet for ökad effektivitet
Summa

Skolnämnden
Verksamhetsförändringarjmf med budget 2016

-0,1 Förändrat elevantal, skola, forskoleklass, fritidshem
-3,0 Förandrat elevantal särskola
-3,1 Forandrat barnantal, forskola, pedagogisk omsarg

Ny-, om- och utbyggnad skollokaler
Ombyggnad. mi)oforbättr:ngar. ventilation i lOkaler
Förstärkt stod barn med särskfda behov

0.1 Okn:ng nyar.lända
0 2 Fässberg Akc;viteten hearseffekt

-0,1 Fassbergsskolan. ökad hyra. lokalvaro, vaktmästeri.
0,2 kapitalkoslnader

Elevhälsa

Sommarskol&läxläsning
Lärare ( svenska som andraspråk)

-0,5 Studiehandledning/skolledare
0,1 Tolktjänst

-3,0 Utökad undervisningstid i matematk åk 4-6 (tillskott
0,3 utöver återföring centralt utvecklingsanslag)
0,9 OmfordelningToleransproektet till skolforvaltningen

-0,3 inkl kommungemensamma kostnader
Forändrad arbetsgivaravgift yngre 1.4
Utveckling av bet nt.ig verksamhet for ökad effektivitet
och utrymme för ny verksamhet
Summa

Tekniska nämnden
Verksamhetsförändringarjmf med budget 2016
Ökat underhållsbehov gator och parker
Ökade kapitalkostnader
Minskat avkastningskrav på den affärsdrivande
verksamheten inom återvinning och avfall
Fritidskort, lov åk 4-6 och 7-9
Seniorkort 65+, effekt administrativ avgift
8 ubleråtgarder
Foandrad arbetsgrvaravgft yngre
UNeckl:ng av befinuig verksamhet for okad effektiv;tet
Summa 7,7

0,1 Utbildningsnämnden
-0,1 Verksamhetsförändringarjm med budget 2016
0,0 Moassning tU fler elever i gymnasieskola, inkl nyan!anda

Förandrat elevtal. sarskolan
Kommunala aktivitetsansvaret
Ökad prisnivä GR

2,0 Yrkesutbildningar, gymnasiet
3,0 Yrkesutbildningar, vuxenutbildningen
1,0 Elevhälsa
1.0 Studiehandledning

-0,9 Utredning för forutsättningarna for ny gymnasie
0,6 verksamheti Molndal
2.1 Avgåerde cmstatningskostnad Fässberg
3.0 Utveckl.ng av befintlig verksamhet för okad effektiv;tet
0,6 Summa

Värd- och omsorgsnämnden
Verksamhetstörändringarjmf med budget 2016
Fler boendeØatser, äldreboende
Fler boendeplatser, funktionshinder
Del av inforande av verksamhetssystem avgår
Hejd maxtaxa åldreomsorg, hefarseffekt
Lägre kostnader hemtjänsten
Lägre kostnader äldreboende/entreprenad
Lägre kostnader daglig verksamhet
Förändrad arbetsgivaravgift yngre
Utveckling av befintlig verksamhet for ökad effektivitet
och utrymme för ny verksamhet
Summa

(exkl. pris- o lön)

12,2
30

-6,6
3,8
4,1
30
3.9
0,6

3,9
1,5

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

0,8

0.5
1,2

-3.0
0,2

-1,6
-5,7

0,1
-0,6
0,5

-0.9
0,9

-1,4
-1,4

-12.4
26,2

1,3
1,5

5,0
2,6

-2,0
0,4
03

-1.4

1,2
1,0
7.6
0.1

-2,6
19,7

3.9
0,9
1,3
0.5
1,2
1,2
0.5
0.7

0.5
-1.0
-0 5
9,2

5.0
7,0

-0,5
-0,5
-4,5
-2,0
-1,5
2,4

-9.6
4,2

4



Förslag till budgetjusteringar under innevarande år (2016)

För att hantera den akuta flyktingsituationen och minska trycket på den kommunala ekonomin
beslutade riksdagen i december2015 att tillföra kommunerna ett tillfälligt statsbidrag.
Mölndals erhöll totalt 99 Mkr, varav 91 Mkr bokförs som intäkt 2016. Med anledning av
riksdagens beslut föreslår vi

att nedanstående nämnders kommunbidrag för innevarande år (2016) revideras med
nedanstående tillkommande belopp och att kommunflillmäklige överlämnar till nämnderna att
fördela det utökade anslaget mellan kommunbidragsområdena. Nämnderna förutsätts använda
de tilldelade medlen på ett sådant sätt att hänsyn tas till de avsatta tillskotten i utgifistaket för
2017.

Kommunstyrelsen +0,6 Mkr
Kultur- och fritidsnämnden +0,5 Mkr
Skolnämnden +2,6 Mkr
Social- och arbetsmarknadsnämnden +4,4 Mkr
Utbildningsnämnden +2,0 Mkr

att kommunstyrelsen därutöver erhåller 3,0 Mkr i särskilt förfogandeanslag att disponera för
finansiering av beslut om åtgärder/kostnader av engångskaraktär under året med anledning av
kommunens flyktingmottagande.
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Liberalernas förslag till kommunbidrag för Mölndals Stad 2017

Budget Komp. Övriga Budget
2016 Pris/Lön just. 2017

Byggnadsnämnden -14,5 -0,8 3,1 -12,2

Kommunfullmäktige -11,6 -0,2 -0,2 -12,0

Kommunstyrelsen, exkl. serviceförvaltningen* -161,3 -3,9 7,8 -157,4
Kommunstyrelsen, serviceförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden -140,5 -2,8 1,4 -141,9

Miljönämnden -10,4 -0,4 0,0 -10,8

Skolnämnden -1233,5 -31,5 -40,1 -1 305,1

Social- och arbetsmarknadsnämnden’ -257,5 -7,2 -20,3 -285,0

Tekniska nämnden, skattefinansierat -144,7 -2,7 -3,3 -150,7
Tekniska nämnden, affärsdrivande (Kikästippen trolig lägre avkastning) 9,0 -5,0 4,0

Utbildningsnämnden -284,1 -6,7 -9,2 -300,0

Vård- och omsorgsnämnden’ -954,0 -26,4 5,4 -975,0

Nämndernas nettokostnad -3 203,1 -82,6 -60,4 -3 346,1

Avgår interna poster 322,2 331,8
Pensioner -178,9 -184,6
Utrymme för nyttjande av eget kapital -2,0 -2,0
Semesterlöneskuld -5,0 -5,0
Central post lönemedel (AGU) 2016, ej fördelad -12,6
Central post lönemedel (AGU) 2017, ej fördelad -10,6
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Avskrivningar -161,0 -167,0
Skatteintäkter 3006,6 3 172,3
Generella statsbidrag/utjämning (Byggbonus +11 Mkr, Momsjust. -4 Mkr) 237,4 204,5
Mölndals andel av ‘10 lånade miljarder kronor till välfärden” 35,7
Finansnetto (Utdelning: Förbo +2,5 Mkr, MBAB + 3Mkr) 22,3 26,9

Årets resultat, enligt blandmodell 25,9 55,9

Nettokostnadsandel 99,2% 98,5%

Regeringen aviserar villkorade statliga bidrag. Läget oklart.
Statliga bidrag - skola/förskola, ca +70 Mkr
Statligt bidrag - gymnasium/vuxenutbildning, ca +10 Mkr
Statliga bidrag - social- och arbetsmarknad, ca +20 Mkr
Statliga bidrag - äldreomsorg, ca +10 Mkr



Liberalernas kommunbidragsändringar jämfört budget 2016 +1- Mkr

Skolnämnden 40,1
Grundskola/förskoleklass/fritidshem - fler elever 16,1
Grundsärskola - fler elever 3
Förskola - färre barn -6,6
Skollokaler - ny-, om- och tillbyggnad 3,8
Lokaler - ombyggnad, miljöförbättringar, ventilation 4,1
Förstärkt stöd barn med särskilda behov 4
Matematiklyftet 3,5
Fässbergsskolan, Aktiviteten, helårseffekt 0,6
Fässbergsskolan, ökad hyra, lokalvård, vaktmästeri, kapitalkostnader 3,9
Förstärkning elevhälsa - bla. åtgärder emot näthat/mobbning 1,5
Fler godkända elever - utökad lovskola, läxhjälp 3
Fler lärare (svenska som 2:a språk) 2,5
Studiehandledning/skolledare 1,6
Tolktjänst 0,3
Högre arbetsgivaravgifter för yngre 1,4
Metodutveckling för ökad effektivitet (1%) -12,4
Grundskola - fler och friskare lärare, ökad lärartäthet och likvärdighet 7
Grundskola - fler studiebesök och utflykter, dvs. avgiftsfri igen 0,2
Grundskola - inlärningsförberedande idrott och mer hemkunskap på schemat 1
Skolmaten - bättre och näringsriktigare råvaror, mer ekologiskt 1
Toleransprojekt fördubblat - från 3 till 6 högstadieklasser varje år 0,6

Vård- och omsorgsnämnden -5,4
Funktionshinder - fler tillfälligt hyrda boenden 5
Äldreboende - fler hyrda vårdplatser 5
Hemtjänsten - lägre kostnader pga ny ersättningsmodell -5
Del av införande av verksamhetssystem avgår -0,5
Äldreomsorg - höjd maxtaxa -0,5
Metodutveckling för ökad effektivitet (1%) -9,6
Äldreboende - t.ex. Brogården i Lindome 1 extern regi -4
Äldrebaende - verksamhetsstyrd bemanning, mindre nattarbete -5
Äldreboendelägenheter hyrda inom LOV, fortsatt utredning 0,5
Aktivitetspeng - tredubblad till 3000 kr/år (ca 600 brukare), fler utflykter 4
Anhörigvärd - mer avlastning, daglig verksamhet 0,8
Sjukvården - färre utskrivningsklara kvar i brist på korttidsplatser (4000 kr/dygn) -7
Fler korttidsplatser i brist på fler permanenta platser 7
Högre arbetsgivaravgifter för yngre 2,4
Kvalitetssäkring - återinförande av personligt ombud 0,5
Äldrematen - bättre och näringsriktigare råvaror, mer ekologiskt 0,5
Införande av valmöjlighet “e-Nattfrid” för ostörd nattsömn 0,5

Kultur- och fritidsnämnden -1,4
Fässbergsskolan - hl-huset - ökad internhyra 0,1
Aktiviteten - ökad uthyrning -0,6
Bifrost - näridrottsplats 0,5
Åbybadet - lägre internhyra -0,9
Förbättrad integration - projektmedel 0,9
Metodutveckling för ökad effektivitet (1%) -1,4
Steteredsbadet - driftoptimering -0,5
Ökad lokaluthyrning genom modernare låssystem (kodbrickor, m.m.) 0,5



Social- och arbetsmarknadsnämnden (SAN) 20,3
Fler köpta boenden 9,6
Fler familjehem 3
Fler förordnade vårdnadshavare 1
Fler familjeåterföreningar 1
Vårdnadsbidraget upphör -0,9
Flyktingguide 0,6
Boendesamordning 2,1
Fler socialsekreterare 4,2
Ekonom 0,6
Skyddsåtgärder 1
Högre arbetsgivaravgifter för yngre 0,1
Metodutveckling för ökad effektivitet (1%) -2,6
IT-system - nytt och samma som VON, utbildning/internutbildning 1
Alla tillfälligt hyrda lägenheter enligt ersättningsschabloner -1
Fler lägenheter i egen regi, t.ex. köpta fastigheter för sociala ändamål 1
Fler referenslägenheter både nybyggda och äldre bostadsområden (MBAB, Förbo, mil.) -1
Fler fältassistenter 0,6

Utbildningsnämnden 9,2
Fler gymnasieelever 39
För särskoleelever 0,9
Aktivitetsansvar 1,3
GR - högre programkostnader per elev 0,5
Fler yrkesutbildningar 2,4
Elevhälsa 0,5
Studiehandledning 0,7
Utredningskostnader - ny gymnasieverksamhet i Mölndal 0,5
Avgående omställningskostmad Fässberg -1
Metodutveckling för ökad effektivitet -0,5

Kommunfullmäktige 0,2
Valnämnden - nytt valsystem 0,1
överförmyndarnämnden - fler handläggare 0,2
Metodutveckling för ökad effektivitet (1%) -0,1

Miljönämnden 0
Bättre IT-system - ökad driftkostnad 0,1
Metodutveckling för ökad effektivitet (1%) -0,1

Tekniska nämnden 8,3
(Lägre avkastning på affärsdrivande åten%nning/avfall - egen post) 5
Gator & Parker - fler ytor att vårda och underhålla 1,3
Tidigare investeringar - ökade avskrivningskostnader 1,5
Högre arbetsgivaravgifter för yngre 0,3
Metodutveckling för ökad effektivitet (1%) -1,4
Ljuddämpande fönster - ansökningsförfarande med egen delfinansiering (+staten 0,4 Mkr) 0,4
65+seniortkort - adm. avg. -2
Fritidskort år 4-9, lov, VGR 2,6
Vägföreningarna - ökade anslag för lägre medlemsavgifter 0,6

Byggnadsnämnden -3,1
Metodutveckling för ökad effektivitet (1%) -0,1
Gynnsam konjunktur - tillfälligt avdrag -3



Kommunstyrelsen -7,8
IT-strategi -0,5
Lokal företagsrådgivare 0,1
Lokalförsörjning - lediga lokaler samlade hos LF och avställda” -3
Samordningsförbundet 0,3
Räddningstjänsten 0,9
Toleransprojektet - oanvända pengar flyttas till Skolnämnden -0,3
Förstärkning integrationsarbete 1,2
Politisk organisation - KS-NUJSU ihopsiagna, lägre partistöd -1
Konferenser på hemmaplan - tex. heldag till två haivdagar, färre övernattningar -1
Kommunstyrelsens förfogande - sänkning till 2 Mkr -1
Internt varumärkesarbete och målsamordning vilande -1
KSPU - gynnsam konjunktur - tillfälligt avdrag -3
KSAGU - Friskvårdspeng - utredningsuppdrag för fler användningsområden 0,5

TOTALT - Liberalernas kommunbidragsändringar jämfört budget 2016 60,4



Liberalerna Mölndals förändringar i
budgetberedningens investeringsplan 2017 2018 2019

Ingående (Mkr) 526,9 593,8 516,4

Almåshallen - FULLVÄRDIG sporthall, rimligare kostnad enl. tidigare upphandling -11
Aktiviteten - tillbyggnad sporthall (44x24 m) (25 Mkr) 12
Västerbergsskolan - nybyggnad sporthall (44x24 m) 12 13
Lackarebäcksskolan - näridrottsplats inki. 9-manna fotboll, dränering, belysning 5
Enerbacksplan - konstgräs, 9-manna fotboll, dränering, belysning 4
Åbybadet - renovering och utbyggnad med ny 25m-bassäng (112 Mkr) SS
Upphandlingar - marknadsföring i förväg och längre anbudstid för bättre anbud -6 -6 -6
Stora upphandlingar delade i flera mindre för bättre anbud från mindre företag -6 -6 -6
Upphandlingar - fler funktionsupphandlingar och refex., mer erfarenhetsutbyte -6 -6 -6

Markförsäljning -300 nya lägenheter vid Aktiviteten -40
Markförsäljning -100 nya lägenheter väster om Sörgårdshallen -15
Markförsäjning - Åby Fritidsområde västra (ca 25000 kvm dvs, ca 50%) -25

27) Utredning5anslag Bus Rapid Transit, K. Mölndalsbro-V. Frölunda (ej spårvagn) *

Utgående (Mkr) 497,9 596,8 498,4

V /



(C)
Utgiftstak 2017

Budget Tillägg för Övriga Summa
2016 pris o lön justeringar utgiftstak

Byggnadsnämnden -14,5 -0,8 3,1 -12,2

Kommunfullmäktige -11,6 -0,2 -0,2 -12,0

Kommunstyrelsen, exkl. serviceförvaltningen -161,3 -3,9 5,7 -159,5
Kommunstyrelsen, serviceförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden -140,5 -2,8 0,4 -142,9

Miljönämnden -10,4 -0,4 -1,1 -11,9

Skolnämnden -1 233,5 -31,5 -27,7 -1 292,7

Social- och arbetsmarknadsnämnden -257,5 -7,2 -19,7 -284,4

Tekniska nämnden, skattefinansierat -144,7 -2,7 -7,1 -154,5
Tekniska nämnden, aftärsdrivande 9,0 -5.0 4,0

Utbildningsnämnden -284,1 -6,7 -9,2 -300,0

Värd- och omsorgsnämnden -954,0 -26,4 2,2 -978,2

Nämndernas neftokostnad -3203,1 -82,6 -58,6 -3344,3

Avgår interna poster 322,2 331,8
Pensioner -178,9 -184,6
Utrymme för nyttjande av eget kapital -2,0 -2,0
Semesterlöneskuld -5,0 -5,0
Central post lönemedel (AGU) 2016, ej fördelad -12,6
Central post lönemedel (AGU) 2017, ej fördelad -10,6
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Avskrivningar -161,0 -167,0
Skatteintäkter 3006,6 3 172,3
Generella statsbidrag och utjämning 237,4 202,5
Mölndals andel av “10 mdkr till välfärden” 35,7
Finansnetto 22,3 26,9
Årets resultat, enligt blandmodell 25,9 55,7

Neflokostnadsandel 99,2% 98,4%
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