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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§242 Uppdrag till kommunstyrelsen från utgiftstak 2017 (HR) - information
§243 Redovisning av delegeringsbeslut
§244 Meddelanden

§245 Remiss, Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende Västra 
Götaland 2030

§246 Svar på motion (SD) om praktik och trainee-program till arbete

§247
Ansökan om tillstånd till bergtäkt och för verksamheten nödvändig 
vattenverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 – yttrande till Vänersborgs 
tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

§248 Förslag till revidering av taxa för Mölndals stads allmänna vatten och 
avloppsanläggningar avseende avgiftsnivåer 2017

§249 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
§250 Anskaffande av betalkort till utbildningsförvaltningen

§251 Förslag från Räddningstjänsten Storgöteborg om justerad taxa för sotning och 
rengöring

§252 Utvärdering av försök med Food Trucks under 2016
§253 Revidering av Mölndals stads parkeringspolicy

§254 Överlåtelse av exploateringsavtal 24-2015 avseende genomförande av 
detaljplan för bostäder söder om Ullas lyckas väg i Kållered

§255 Samarbetsavtal 54-2016 angående upprättande av detaljplan för Annestorp 
3:30 i Lindome

§256 Kommunalt partistöd 2017

§257 Val av ombud och ersättare till föreningsstämman i Kommuninvest 
ekonomisk förening till utgången av år 2018

§258 Jul- och nyårshälsning
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§ 242

Uppdrag till kommunstyrelsen från utgiftstak 2017 (HR) - 
information

Ärendet
Dagens sammanträde
HR-chef Maria Bergman redogör för det uppdrag som kommunstyrelsen fick från beslut om 
utgiftstak 2017 i juni 2016, och om Mölndals stad som arbetsgivare utifrån Majoritet 
Mölndals programförklaring; Arbeta vidare för ledarskap med fokus på chefernas kompetens 
och förmåga att utöva ett gott ledarskap. HR-chefen informerar bland annat också om 
uppföljning av tre olika processer;
• Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
– Grundläggande krav på arbetsmiljö- och hälsoarbetet
– Kunskaper och fördelning av arbetsmiljö- och hälsouppgifter
– Riskbedömning, åtgärder och uppföljning
• Kompetensförsörjning
• Likabehandling
 
Ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. Ordföranden tackar därefter för 
föredragningen.
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§ 243

Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendet
Kommunstyrelsen har överlämnat sin beslutanderätt till utskott, förtroendevalda och tjänste-
män i kommunen enligt kommunstyrelsens antagna delegeringsordning den 28 september 
2016, § 193. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
kommunstyrelsen ska ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan kommun-
styrelsen återkalla lämnad delegering. Delegeringslistor finns tillgängliga i de förtroende-
valdas läsplattor, delegeringsbesluten finns även tillgängliga på stadsledningsförvaltningens 
kansli.

Stadsledningsförvaltningen

 KS 217/16-5  Enligt punkt A6, Anställning beredskapshandläggare 
(näringslivschef Lars Ekberg)

 KS 397/16-1  Delegeringsbeslut Anna Hiller ,Direktupphandling 
synpunktshanteringssystem  punkt B6

 KS 410/16-2  Enligt punkt B6, Direktupphandling, strukturering ritningsarkiv 
(chef lokalförsörjningsavdelningen Lennart Karlsson)

 KS 217/16-8  Enligt punkt A2 och A6, nyanställningar under perioden 160915 
- 161015

 KS 218/16-6  Enligt punkt B1, upphandling tekniska konsulter 
(upphandlingschef Christian Larsson)

Tekniska förvaltningen
Teknisk chef Göran Werners delegeringsbeslut nr 93 - 102 för tiden 18 oktober -
10 november 2016, avser yttrande till polismyndighet vid upplåtelse av offentlig plats 
(delegeringsordningen, punkt C 7).
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Protokoll
Kommunstyrelsens utskotts protokoll finns på Mölndals stads hemsida:
 
Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott den 8 november 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 november 2016.
Kommunstyrelsens näringslivsutskott den 8 november 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott den 8 november 2016.
Kommunstyrelsens serviceutskott den 18 oktober 2016.
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§ 244

Meddelanden

Ärendet
1.
Sveriges kommuner och landstings cirkulär (www.skl.se)
 
2016:57  Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer
som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
 
2016:58  Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform
 
2.
Tolkförmedling Västs delårsrapport 2016.
 
3.
Pressmeddelande SKL - Många åtgärder krävs för att klara ekonomin.
 
4.
Utdrag ur Räddningstjänsten Storgöteborgs Förbundsstyrelseprotokoll den 6 oktober 2016,
§ 74, om förslag till ändrade arbetsformer för medlemssamrådet avseende budgetprocessen.
 
5.
Protokoll från kommunfullmäktiges möte den 19 oktober 2016.
 
6.
Kallselse och handlingar till Grefabs styrelsemöte den 26 oktober 2016.
 
7.
Inspektionen för vård och omsorgs begäran om yttrande från social- och arbetsmarknads-
nämnden över de uppgifter som framkommit vid en föranmäld inspektion vid Caremore
Migration, Höjdgatan.
 
8.
Kallelse och handlingar till Räddningstjänsten Storgöteborgs Förbundsstyrelsemöte den
3 november 2016.
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9.
Kallelse till ägarråd med Grefab, Gryaab och Renova den 3 november 2016 och minnes-
anteckningar från ägarrådet.
 
10.
Målbild för stadstrafikens stomnät Göteborg, Mölndal, Partille 2035 - Sammanställning av
remissvar.
 
11.
Länsstyrelsens information om Regional lägesbild vecka 45 – flyktingsituationen.
 
12.
Ärendelista till REKOs (Referensgrupp Kollektivtrafik) möte den 23 nov 2016.
 
13.
Kallelse och handlingar till Grefabs styrelsesammanträde den 23 november 2016.
 
14.                                                            Dnr KS 390/16                                      
Kungörelse från Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, om att Svevia AB har
återkallat sin ansökan om tillstånd till bergtäkt och för verksamheten nödvändig vatten-
verksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndals stad.

 

8



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-11-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 245

KS 292/16
Remiss, Strategiska vägval för ett gott liv i ett fossiloberoende 
Västra Götaland 2030

Beslut
Stadsledningsförvaltningen får i uppdrag att besvara remissen genom att svara på 
webbenkäten i enlighet med tjänsteskrivelsen daterad den 26 oktober 2016, med följande 
ändringar:
Under "allmänna synpunkter" skrivs "Mölndals stad har därför inte tagit ställning till övrig 
text eller förslag i dokumentet." som sista mening i första delen.
 
Fokusområde 2, punkt 2, under "kommentarer i fritextrutan" att meningarna "Inom 
klimatplanering har staden en roll i att klimatberäkna måltiderna. Det är också aktuellt att inte 
bara minska köttet på tallriken, utan även välja rätt sorts kött." står kvar. 
 
Fokusområde 2, punkt 3, under "kommentarer i fritextrutan", meningen "Vi har också en 
möjlighet att inspirera de privata aktörerna, exempelvis i den nya gallerian." stryks.

Ärendet
Västra Götaland har ett ambitiöst klimatmål - att vara fossiloberoende till år 2030. Detta mål 
har även Mölndals stad ställt sig bakom. Strategiska vägval är ett förslag för hur målet ska 
nås. Förslaget har arbetats fram av Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalands-
regionen ihop med ett stort antal intressenter inom det regionala utvecklingsarbetet. För att 
öka tempot i arbetet med att nå klimatmålet behöver alla aktörer i Västra Götaland agera - 
från offentlig sektor, universitet och högskolor samt näringsliv till organisationer och enskilda 
invånare. Remissen är därför utformad så att både synpunkter på förslaget och aktörens roll i 
genomförandet inom de olika fokusområdena efterfrågas.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 september 2016.
Arbetsutskottet har den 12 oktober 2016, § 150, återremitterat ärendet för ytterligare 
beredning.
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 oktober 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2016, § 162.
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Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningen får i uppdrag att besvara remissen genom att svara på 
webbenkäten i enlighet med tjänsteskrivelsen daterad den 26 oktober 2016, med följande 
ändringar:
Under "allmänna synpunkter" skrivs "Mölndals stad har därför inte tagit ställning till övrig 
text eller förslag i dokumentet." som sista mening i första delen.
 
Fokusområde 2, punkt 2, under "kommentarer i fritextrutan" att meningarna "Inom 
klimatplanering har staden en roll i att klimatberäkna måltiderna. Det är också aktuellt att inte 
bara minska köttet på tallriken, utan även välja rätt sorts kött." står kvar. 
 
Fokusområde 2, punkt 3, under "kommentarer i fritextrutan", meningen "Vi har också en 
möjlighet att inspirera de privata aktörerna, exempelvis i den nya gallerian." stryks.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M), med instämmande av Marcus Claesson (L), föreslår på fokusområde 2, 
punkt 2, under "kommentarer i fritextrutan" att meningarna "Inom klimatplanering har staden 
en roll i att klimatberäkna måltiderna. Det är också aktuellt att inte bara minska köttet på 
tallriken, utan även välja rätt sorts kött." stryks.
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels arbetsutskottets, dels Hans Bergfelts 
(M) m.fl. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 

 

Expedieras till 
Stadsledningsförvaltningen
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§ 246

KS 536/15
Svar på motion (SD) om praktik och trainee-program till arbete

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen är besvarad med hänvisning till Mölndals stads kompetensförsörjningsplan, samt 
vård- och omsorgsnämndens uppdrag till vård- och omsorgsförvaltningen.
 

Ärendet
Rune Nilsson (SD) och Peter Bjellheim (SD) föreslår i en motion daterad den 15 december 
2015 att vård- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att göra en genomlysning av vilka 
uppgifter inom sektorn som kunna utföras av någon med annan utbildning eller reell 
kompetens jämfört med dagens krav, samt att föreslå en plan för praktik och trainee-program 
inom sektorn. Motionärerna anser att det under ett stort antal år utvecklat ett slags 
överutbildningssystem, något som inte kritiseras då det haft sin funktion och nytta då det har 
varit ett överutbud av arbetskraft. Det är enligt motionärerna dags att tänka nytt. Att höga 
utbildningar är relevanta och kunskap för att möta det nya samhället och tekniken lika väl som 
i det gamla, är ett måste, råder det ingen tveksamhet om. Man menar att det finns en mängd 
utbildningar som är onödigt långa eller kanske till och med irrelevanta för den uppgift man 
ska utföra. Motionärerna anser att utbildning ska leda till relevanta grundkunskaper för 
arbetsuppgifter på kommande arbetsplatser och uppfattningen är att förvaltningschefen på 
vård- och omsorgsförvaltningen bör ges möjlighet att utveckla förslag till praktik- och trainee-
program och nya passande tjänster mm. Att ett flertal av personalen på en förskola har 
förskollärarexamen eller att majoriteten inom äldreomsorgen är utbildade undersköterskor är 
en självklarhet men parallellt med det anser motionärerna att “hjälpande personal” med 
uppgift att utföra “enklare arbetsuppgifter” också ska kunna anställas.
 
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 24 februari 2016, § 22, remitterat motionen till kommun-
styrelsen för beredning. Därefter har motionen remitterats till kommunstyrelsens arbetsgivar- 
och organisationsutskott samt vård- och omsorgsnämnden för beredning.
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Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott har behandlat motionen den 10 maj 
2016, § 21, och föreslår att den ska anses besvarad med hänvisning till Mölndals stads 
kompetensförsörjningsplan, samt vård- och omsorgsnämndens uppdrag till vård- och 
omsorgsförvaltningen.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat motionen den 20 oktober 2016, § 87, och föreslår 
att den ska anses besvarad i och med det uppdrag som nämnden sedan tidigare gett förvalt-
ningen och som ska upp till behandling vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde i 
oktober 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2016, § 157.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Motionen är besvarad med hänvisning till Mölndals stads kompetensförsörjningsplan, samt 
vård- och omsorgsnämndens uppdrag till vård- och omsorgsförvaltningen.

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

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 247

KS 390/16
Ansökan om tillstånd till bergtäkt och för verksamheten nödvändig 
vattenverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 – yttrande till 
Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Beslut
Förslag till yttrande, daterat den 9 november, antas och skickas till Vänersborgs tingsrätt, 
mark- och miljödomstolen, som Mölndals stads yttrande över ansökan.

Ärendet
Vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Svevia AB ansökt om tillstånd till 
bergtäkt och för verksamheten nödvändig vattenverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i 
Mölndals stad samt yrkat dispens från artskyddsförordningen. En miljökonsekvens-
beskrivning har också lämnats in. Vattenverksamheten uppges beröra fastigheten Mölndal 
Lyckan 1:1. Kommunstyrelsens synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvens-
beskrivningen ska lämnas skriftligt till Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen 
senast den 24 november 2016.
 
Dagens sammanträde
Information lämnas om kungörelse daterad den 17 november 2016, om att Svevia AB har 
återkallat sin ansökan vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, om tillstånd till 
bergtäkt och för verksamheten nödvändig vattenverksamhet på fastigheten Lyckan 1:1 i 
Mölndals stad.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2016, § 158, och gav 
stadsledningsförvaltningen i uppdrag att skriva ett förslag till yttrande, utifrån diskussionen på 
sammanträdet och med utgångspunkten att kommunstyrelsen ska avstyrka ansökan från 
Svevia AB.
 
Stadsledningsförvaltningens förslag till yttrande daterat den 9 november 2016.
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Förslag till beslut
Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår att förslag till yttrande, daterat den 9 november, antas och 
skickas till Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, som Mölndals stads yttrande 
över ansökan. Förslaget antas.

Expedieras till 
Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, stadsledningsförvaltningen
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§ 248

KS 412/16
Förslag till revidering av taxa för Mölndals stads allmänna vatten 
och avloppsanläggningar avseende avgiftsnivåer 2017

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Brukningsavgiften inom VA-taxan enligt taxebilaga B, daterat den 27 september 2016, 
höjs. Den fasta avgiften för större mätare höjs och i likhet med för de mindre mätarna införs 
ett tillägg då de monteras i parallellkoppel. Den rörliga avgiften blir 19,76 kronor per 
kubikmeter vatten exklusive moms. Dagvattenavgiften blir 80 kr/tariffenhet.
 
De nya avgifterna börjar gälla från och med den 1 januari 2017.

Ärendet
Nuvarande brukningsavgift för Mölndals stads allmänna vatten- och avloppsanläggning 
antogs av kommunfullmäktige i november 2015 och gäller sedan 1 januari 2016. Avgiftsnivån 
i nuvarande taxa för de mindre vattenmätarna är 1000 kr per år och den rörliga avgiften 18,20 
kronor per kubikmeter (exkl moms). Dagvattenavgiften är 78 kr/tariffenhet.
 
Behovet av underhåll av kommunens ledningsnät ökar i takt med stigande ålder på ledningar 
och anläggningar. Andra omständigheter som också påverkar underhållsbehovet är klimat-
förändringar med ökande nederbörd, ökade krav på att säkerställa dricksvattenkvaliteten och 
ökade krav avseende att minska driftstörningar i form av inläckage av tillskottsvatten till 
spillavloppsnätet och bräddningar av orenat avloppsvatten. För verksamheten innebär detta ett 
fortsatt ökat behov av inventeringar och undersökningar, och därefter underhållsåtgärder eller 
reinvesteringar.
 
Under våren 2016 beslutade tekniska nämnden om förnyelseplaner för ledningsnäten. 
Inventeringar och underlag för prioritering av driftsförbättringar och åtgärder på ledningarna 
samt uppkomna kapitalkostnader finansieras inom driftsbudgeten, medan de faktiska 
åtgärderna finansieras inom investeringsbudgeten. Därigenom förutsätter ett aktivt 
ledningsförnyelsearbete att medel tillförs inom såväl investeringsbudget som driftsbudget.
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Ärendets behandling
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 25 oktober 2016, § 90.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2016, § 164.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Brukningsavgiften inom VA-taxan enligt taxebilaga B, daterat den 27 september 2016, 
höjs. Den fasta avgiften för större mätare höjs och i likhet med för de mindre mätarna införs 
ett tillägg då de monteras i parallellkoppel. Den rörliga avgiften blir 19,76 kronor per 
kubikmeter vatten exklusive moms. Dagvattenavgiften blir 80 kr/tariffenhet.
 
De nya avgifterna börjar gälla från och med den 1 januari 2017.

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

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 249

KS 393/16
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige godkänns.

Ärendet
Enligt kommunallagens 5 kap. 63 § ska fullmäktige i sin arbetsordning meddela fler före-
skrifter som behövs för fullmäktiges sammanträden och handläggning av ärenden.
I kommunallagens 5 kap. 64 § regleras krav på bestämmelser som måste finnas i arbets-
ordningen, exempelvis antalet ledamöter i fullmäktige, tillvägagångssättet vid omröstningar 
och handläggningen av motioner, interpellationer och frågor. Arbetsordningen är ett 
komplement till kommunallagens bestämmelser och ska inte motsäga lagen. Fullmäktige har 
relativt stor frihet att själv bestämma arbetsordningens utformning, och bra är om ordningen 
inte tyngs av onödiga regler men vissa frågor har ansetts så viktiga att de inte kan vara 
oreglerade.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 oktober 2016, tillsammans med förslag på 
reviderad arbetsordning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2016, § 161.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige godkänns.

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

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 250

KS 401/16
Anskaffande av betalkort till utbildningsförvaltningen

Beslut
Utbildningsförvaltningen får ett betalkort med staden som betalningsansvarig och Ann-
Christin Forsman som kortinnehavare. Kreditgräns för kortet bestäms till 50 tkr och 
användningen ska begränsas till marknadsföringsåtgärder för utbildningsförvaltningens 
verksamhet som endast kan beställas via betalkortsköp på internet.
 

Ärendet
Utbildningsförvaltningen arbetar bland annat med marknadsföring av förvaltningens 
verksamhet. De har ett stort behov av att arbeta med annonsering av utbildningar i digitala 
sammanhang t ex på Facebook, Instagram eller andra sammanhang där man kan nå sin 
målgrupp. Eftersom betalning i dessa sammanhang ofta förutsätts ske med betalkort och 
förvaltningen i enlighet med stadens policy inte har något sådant uppstår problem.
 
Stadsledningsförvaltningen har undersökt vilket betalkort som vore lämpligt och som 
offereras av Swedbank, den bank som staden för närvarande har upphandlad. Stadslednings-
förvaltningen föreslår Visa Business Card. Kortet kan ha staden som betalningsansvarig 
samtidigt som kortinnehavaren begränsas av en kreditgräns. Staden blir fakturerad i efterhand 
och kan hantera fakturan i ordinarie fakturasystem. Stadsledningsförvaltningen föreslår att 
kreditgränsen sätts till 50 tkr. Med kortinnehavet följer sedvanligt ansvar som att kortet 
förvaras säkert, inköpen sker på websidor med pålitlig säkerhetslösning och att fakturor har 
kompletta specifikationer enligt redovisningsreglernas krav på verifikation och att attest sker 
enligt stadens reglemente samt att inköp inte sker vid sidan av existerande ramavtal.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 oktober 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2016, § 159.
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Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut
Utbildningsförvaltningen får ett betalkort med staden som betalningsansvarig och Ann-
Christin Forsman som kortinnehavare. Kreditgräns för kortet bestäms till 50 tkr och 
användningen ska begränsas till marknadsföringsåtgärder för utbildningsförvaltningens 
verksamhet som endast kan beställas via betalkortsköp på internet.

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

Expedieras till 
Utbildningsförvaltningen, stadsledningsförvaltningen
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§ 251

KS 404/16
Förslag från Räddningstjänsten Storgöteborg om justerad taxa för 
sotning och rengöring

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Med stöd av 3 kap 6 § lag om skydd mot olyckor antas Taxa sotning och rengöring 
enligt bilaga 1, efter rättelse.
 

2. Taxan enligt punkt 1, efter rättelse, träder i kraft när samtliga upphandlade 
leverantörer har godkänt den justerade taxan genom att underteckna ett tilläggsavtal 
avseende justerad taxa till Avtal Sotningstjänster med dnr 0521/14.

Ärendet
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs (RSG) förbundsstyrelse har den 6 oktober 2016,
§ 72, fattat beslut om att lämna förslag på justerad taxa för sotning och rengöring till för-
bundets respektive medlemskommuner, för beslut. Sedan en dom i Högsta Förvaltnings-
domstolen i december 2013 står det klart att kommuner inte äger rätt att till kommunalförbund 
överlämna beslutanderätten om föreskrifter, i detta fall föreskrift gällande taxa. För RSG är 
det av största vikt att likalydande beslut fattas av medlemskommunerna.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 9 november 2016, § 163.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till beslut

1. Med stöd av 3 kap 6 § lag om skydd mot olyckor antas Taxa sotning och rengöring 
enligt bilaga 1.
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2. Taxan enligt punkt 1 träder i kraft när samtliga upphandlade leverantörer har godkänt 
den justerade taxan genom att underteckna ett tilläggsavtal avseende justerad taxa till 
Avtal Sotningstjänster med dnr 0521/14.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
Ordföranden konstaterar att en mindre korrigering görs i förslaget, för att säkerställa att med 
bilaga 1 avses den rättade versionen.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 252

KS 159/16
Utvärdering av försök med Food Trucks under 2016

Beslut
Försöket med tillstånd för Food Trucks förlängs till och med december 2017 och att försöket 
ska omfatta perioden januari - december 2017. De fyra ansökningsbara platserna i Mölndals 
stad utökas med en plats för Kållered.
 

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 27 april 2016, § 100, att på försök införa en möjlighet att 
etablera s k Food Trucks på fyra olika platser i Mölndals stad.

Möjligheten att etablera en sk Food Truck har funnits under perioden juni-september 2016. 
Trots en ganska omfattande informationsspridning har intresset varit lågt. Staden har gått ut 
med information genom:
- näringslivsenhetens nyhetsbrev
- information på hemsidan
- information till BRG:s företagslots som möter många av dem som planerar att starta Food 
Truck
- information till den intresseförening som finns för Food Trucks i Göteborg
- tidningsartiklar
- dialog på olika sociala medier

Tre personer har kontaktat näringslivsenheten för att få ytterligare information om 
ansökningsprocessen. Antalet nedladdningar av informationen på hemsidan går inte att mäta. 

Ärendets behandling
Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse den 17 oktober 2016.
Kommunstyrelsens näringslivsutskott har behandlat ärendet den 8 november 2016, § 89.
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Förslag till beslut
Näringslivsutskottets förslag till beslut
Försöket med tillstånd för Food Trucks förlängs till och med december 2017 och att försöket 
ska omfatta perioden januari - december 2017. De fyra ansökningsbara platserna i Mölndals 
stad utökas med en plats för Kållered.

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

Expedieras till 
Räddningstjänsten Storgöteborg, tekniska förvaltningen, miljöförvaltningen, 
näringslivsutskottet
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§ 253

KS 431/16
Revidering av Mölndals stads parkeringspolicy

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Reviderad parkeringspolicy antas.

Ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen fick i december 2005 i uppdrag att utarbeta förslag till ny 
parkeringspolicy. I framtagandet av parkeringspolicyn har stadens förvaltningar samt de 
kommunala bolagen MölnDala, Mölndalsbostäder och Mölndals stads parkeringsbolag varit 
delaktiga. Policyn utgår från målen i Vision Mölndal 2022 samt kommunfullmäktigemålen 
redovisade i budget/plan 2015-2017. Policyn har varit ute på remiss.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 november 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 8 november 2016, § 128, och 
godkände Parkeringspolicy och tal för Mölndals stad samt överlämnade den till kommun-
fullmäktige för antagande.
Byggnadsnämnden har behandlat ärendet den 16 november 2016, § 120, och godkände 
Parkeringspolicyn samt överlämnade den till kommunfullmäktige för antagande.
 

Förslag till beslut
Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår att kommunfullmäktige ska anta reviderad parkeringspolicy. 
Förslaget antas.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 254

KS 433/16
Överlåtelse av exploateringsavtal 24-2015 avseende genomförande 
av detaljplan för bostäder söder om Ullas lyckas väg i Kållered

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Tulebo Villastad AB:s överlåtelse av exploateringsavtal
24-2015 till Mac Freeze AB.

Ärendet
Tulebo Villastad AB har 2016-09-23 inkommit med en begäran om att överlåta 
exploateringsavtal 24-2015 till Mac Freeze AB. Avtalet behandlar genomförandet av 
detaljplan för bostäder söder om Ullas lyckas väg.

Som grund för begäran om överlåtelse har Tulebo Villastad AB anfört att planläggningen tagit 
längre tid än förutspått vilket har inneburit förändrade förutsättningar för bolaget. Bolaget ska 
framöver inte arbeta med så stora exploateringsprojekt som detta. En samarbetspartner har 
sökts inför utbyggnad av området söder om Ullas lyckas väg. I förhandlingarna med den 
tilltänkte nya tagaren av projektet, Mac Freeze AB, framkom att en överlåtelse av både 
fastigheter och avtal var mer lämplig än ett samarbete.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 november 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 8 november 2016, § 126.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Tulebo Villastad AB:s överlåtelse av exploateringsavtal
24-2015 till Mac Freeze AB.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Expedieras till 
Tulebo Villastad AB, Mac Freeze AB, planeringsutskottet
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§ 255

KS 432/16
Samarbetsavtal 54-2016 angående upprättande av detaljplan för 
Annestorp 3:30 i Lindome

Beslut
Samarbetsavtal 54-2016 godkänns. 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna avtalet.

Ärendet
Samarbetsavtal med Spinneriet Wallinska, lagfaren ägare till Annestorp 3:30 har upprättats i 
avseende att skapa förutsättningar för utveckling av fastigheten genom ny bostadsbebyggelse. 
Rubricerat samarbetsavtal syftar till att tydliggöra samarbetet mellan parterna under fram-
tagandet av detaljplanen. Planuppdrag för detta ändamål gavs av kommunstyrelsen den   
24 augusti 2016.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 november 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 8 november 2016, § 127.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner samarbetsavtal 54-2016. Kommunstyrelsens ordförande Marie 
Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn Marklund bemyndigas att underteckna 
avtalet.

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

Expedieras till 
Spinneriet Wallinska AB, planeringsutskottet

28



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2016-11-23

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 256

KS 400/16
Kommunalt partistöd 2017

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att kommunalt partistöd inför 2017 betalas ut enligt de 
bestämmelser som antogs i § 76/14.

Ärendet
Riksdagen införde ändringar i Kommunallagen (SFS 1991:900) avseende kommunalt 
partistöd. Ändringarna gäller från och med den 1 februari 2014, och gäller tiden efter den
15 oktober 2014. Redovisningsskyldigheten började i samband med år 2015. För 2015 års
(1/1-31/12) redovisning var sista inlämningsdag till kommunfullmäktige den 30 april 2016.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 november 2016.

Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att kommunalt partistöd inför 2017 betalas ut enligt de 
bestämmelser som antogs i § 76/14.

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

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 257

KS 242/16
Val av ombud och ersättare till föreningsstämman i Kommuninvest 
ekonomisk förening till utgången av år 2018

Beslut
Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) som ombud, 
med kommunstyrelsens vice ordförande Hans Bergfelt (M) som ersättare, till förenings-
stämman i Kommuninvest ekonomisk förening till utgången av år 2018.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslöt den 1 juni 2016 att anmäla intresse för medlemskap i Kommun-
invest ekonomisk förening. Den 28 september 2016 beslöt styrelsen för Kommuninvest 
ekonomisk förening att erbjuda Mölndals stad medlemskap i föreningen. Kommunfullmäktige 
beslutade den 16 november 2016, § 168, att Mölndals stad antar erbjudandet om medlemskap 
i Kommuninvest ekonomisk förening, med tillhörande beslutspunkter. En punkt delegerades 
till kommunstyrelsen - att utse ombud samt ersättare till föreningsstämman i Kommuninvest 
ekonomisk förening till utgången av år 2018.

Förslag till beslut
Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår att kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) 
utses till ombud, och att kommunstyrelsens vice ordförande Hans Bergfelt (M) utses till 
ersättare. Förslaget antas.

Expedieras till 
Kommuninvest ekonomisk förening
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§ 258

Jul- och nyårshälsning

Ärendet
Dagens sammanträde
Ordföranden avslutar årets sista kommunstyrelsesammanträde med att tacka ledamöter och 
ersättare för året som gått och önskar alla en god jul och gott nytt år. Vice ordföranden tackar 
å sin och kommunstyrelsens sida ordföranden för det gångna året och önskar henne också en 
god jul och gott nytt år.
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