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 § 1   

Målbild 2035 för kollektivtrafikens stomnät i Göteborg, Mölndal 
och Partille – information 
   
Dagens sammanträde 
Projektledare Martin Elofsson från Västra Götalandsregionen informerar om målbild 2035 
för kollektivtrafikens stomnät i Göteborgs stad, Mölndals stad och Partille kommun. 
 
Representanter från stadens REKO-grupp närvarar under föredragningen.  
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor. 
 
Ordföranden tackar för informationen. 
 

  
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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 § 2   

Redovisning av delegeringsbeslut 

Kommunstyrelsens 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 och protokoll finns tillgängliga i pärm vid samman-
trädet, övrig tid på förvaltningens kansli. 
 
Stadsledningsförvaltningen 
1. 
Stadsarkivarie Carl Henrik Ronges delegeringsbeslut nr 7 den 9 december 2014 avseende 
beslut om gallring i samråd med överförmyndarnämnden (delegeringsordningen, punkt C 
15). 
 
2. 
Upphandlingschef Christian Larssons delegeringsbeslut nr 1-2 för tiden den 17 oktober – 
den 17 november 2014 avseende upphandlingsärende (delegerings-ordningen, punkt B 2). 
 
3. 
Säkerhetschef Per Delins delegeringsbeslut nr 24 den 17 december 2014 avseende yttrande 
över ansökan om tillstånd för övervakningskamera (delegeringsordningen, punkt C 5). 
Delegeringsbeslut nr 1 den 14 januari 2015 avseende yttrande angående antagande av 
hemvärnsman (delegeringsordningen, punkt C 6). 
 
Tekniska förvaltningen 
4. 
Teknisk chef Göran Werners delegeringsbeslut nr 122-133 för tiden 19 november – 16 
december 2014 samt beslut nr 1-2 den 7 januari 2015, avseende 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 9 december 2014 och den 13 
januari 2015. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 10 december 2014. 
Kommunstyrelsens näringslivsutskott den 8 december 2014. 
Kommunstyrelsens planeringsutskott den 9 december 2014. 
Kommunstyrelsens serviceutskott den 11 december 2014. 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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 § 3   

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut  
Meddelandena läggs till handlingarna. 
 
  
Ärendet 
1. 
Sveriges kommuner och landstings cirkulär (www.skl.se) 

2014:33 Information om patientlagen (2014:821) 

2014:44 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – ur ett arbetsrättsligt perspektiv 
 
2014:45 Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform 

2014:46 Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal 

2014:47 Överenskommelse gällande e-böcker på folkbibliotek 

2014:48 Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnads- 
överflyttningar m.m. för år 2015 

2014:49 Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse 
enligt LSS för år 2015 

2014:50 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2015 

2014:52 Statsbudgeten för 2015 – Alliansens förslag 

2014:53 Budgetförutsättningar för åren 2014–2018 

2014:54 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer 
som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL 

2014:55 Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI) 
 
2014:57 Ett nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige 
 
2014:58 Reglemente för styrelsen och övriga nämnder 
 
2015:02 Utfall i utjämningssystemen 2015 
 
2015:03 Slutligt utfall av 2013 års kommunala fastighetsavgift och prognos för åren 2014 
och 2015 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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2. 
Protokoll från Förbo AB:s styrelsemöten den 3 oktober och 7 november 2014. 
 
3. 
Protokoll från REKO:s (Referensgrupp kollektivtrafiken) möten den 12 november och 9 
december 2014. 
 
4. 
Protokoll från kommunfullmäktiges möten den 19 november och 17 december 2014. 
 
5. 
Utdrag ut Räddningstjänsten Storgöteborgs förbundsfullmäktiges protokoll den 25 novem-
ber 2014, § 15 – Delårsbokslut per augusti 2014, § 16 – Verksamhetsplan 2015, § 17 – 
Förslag till förlängning av Handlingsprogram 2011-2014 och § 18 – Tillägg till budget 
2015. 
 
6. 
Protokoll från länsstyrelsens inspektion, enligt 19 kap 17 § föräldrabalken och 20 § för-
myndarskapsförordningen, av överförmyndarnämndens expedition den 26 november 2014. 
Länsstyrelsen finner verksamheten mycket välskött. 
 
7. 
Protokoll från Samordningsförbundets Mölndal, Partille, Härryda, Lerum och Alingsås 
möten den 26 november 2014 och 9 januari 2015. 
 
8. 
Gryaab AB:s uppföljningsrapport 3, 2014 – Bolag. 
 
9. 
Minnesanteckningar från ägarråd i Gryaab AB, Renova AB och GREFAB den 4 december 
2014. 
 
10. 
Länsstyrelsens beslut att förordna Carina Grunditz, Stina Held, Patrik Karlsson, Marita 
Aronson och Ingela Ohldin till vigselförrättare fr.o.m. 1 januari 2015 t.o.m. 31 december 
2018. 
 
11.  
Länsstyrelsens beslut att förordna Bengt Lion som notarius publicus med Mölndals och 
Härryda kommuner som tjänstgöringsområde fr.o.m. den 1 april 2015 t.o.m. den 31 mars 
2016. 
 
12. 
Miljöförvaltningens yttrande till Svevia AB avseende kompletterande information/samråd 
rörande planerad täkt av berg samt bortledning av grundvatten och omledning av mindre 
bäck inom fastigheten Lyckan 1:1 i Mölndal stad. 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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13. 
Information från Västra Götalandsregionen om ny politisk organisation för hälso- och 
sjukvårdsnämnderna från 1 januari 2015. Antalet nämnder minskar från tolv till fem. 
 
14. 
Omstrukturering av Renova AB – bakgrund från 2008 till nuläge. 
 
15. 
Sveriges kommuner och landstings rapport Öppna jämförelser Energi och klimat 2014 
(www.skl.se/publikationer). 
 
16. Skriften Ung i vår tid - Forskning och utveckling om ungdomar, tonårstiden och 
föräldrastöd (dokumentation från en konferens arrangerad av länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, Göteborgs universitet m.fl.) (www.lansstyrelsen.se/vastragotaland). 
 
17. 
Utdrag ut vård- och omsorgsnämndens protokoll den 18 december 2014, § 129 Ekonomi-
rapport t.o.m. november 2014 med bilaga. 
 
18. 
Utdrag ur Göteborgsregionens kommunalförbunds styrelseprotokoll den 5 dec 2104 - § 338 
Förslag till överenskommelse om EU-samverkan inom Göteborgsregionen, § 340 Förfrågan 
till parterna i Västsvenska paketet och § 341 GRs roll och uppdrag som stöd i socialtjänst 
samt hälso- och sjukvård. 
 
  

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 
KS 299/14 

§ 4   
Svar på motion (MP) om servering av vegankost i stadens 
verksamheter 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras till serviceutskottet där både Ulrika Fricks (MP) och Marcus 
Claessons (FP) förslag ska tas i beaktande vid ytterligare beredning av motionen.  
 
Motionen ska också skickas på remiss till vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden och 
utbildningsnämnden. 
 
   
Ärendet 
Ulrika Frick (MP) och Ramon Berntsson (MP) föreslår i motion inkommen den 13 
september 2014 att vegankost ska serveras till de som önskar det inom stadens 
verksamheter. Som bakgrund förklaras att veganism är ett levnadssätt där en person avstår 
från exploatering av djur i den mån möjligt och praktiskt. En vegan avstår därför från alla 
animaliska produkter. 
 
Motionärerna hänvisar till Livsmedelsverkets rekommendationer gällande vegankost i 
skolan: “Även om enskilda skolor inte kan tillgodose detta krav till fullo bör man ändå 
erbjuda vegankost till de elever som önskar. Detta då elever som är veganer av etiska och 
principiella skäl vanligen inte accepterar andra typer av vegetarisk kost.” 
 
 Ärendets behandling 
Kommunfullmäktige har den 17 september 2015, § 105, remitterat motionen till 
kommunstyrelsen. 

Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 oktober 2014.  

Kommunstyrelsens serviceutskott har behandlat ärendet den 14 november 2014, § 23, och 
föreslår att motionen tillstyrks med hänvisning till serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 
29 oktober 2014. Tillstyrkandet avser inte vegankost i förskolan. Vegankostbeställning bör 
kontrolleras genom samma process som övrig specialkostbeställning för skolförvaltningen 
och utbildningsförvaltningen. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ulrika Frick (MP) föreslår att ärendet återremitteras till serviceutskottet med följande 
motivering: Skrivelsen gällande livsmedelsverkets rekommendationer i yttrandet är 
felaktigt. Livsmedelsverket har inga rekommendationer om att inte erbjuda vegansk kost till 
förskolor och vi vill ha ett korrekt faktaunderlag inför beslut. 

Marcus Claesson (FP) föreslår att ärendet återremitteras till serviceutskottet för 
komplettering, dels med rutinerna vid specialkost, dels hur informationen om riskerna med 
vegankost till berörda elever och vårdnadshavare är tänkt att förmedlas, dels med vilken 
information som tydliggör att vegankost ökar risken för allvarliga bristsjukdomar och 
permanenta nervskador.  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två återremissförslag. Ordföranden konstaterar att 
kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till serviceutskottet där både Ulrika 
Fricks (MP) och Marcus Claessons (FP) förslag ska tas i beaktande vid ytterligare beredning 
av motionen. Ordföranden konstaterar även att kommunstyrelsen vill att motionen ska 
skickas på remiss till vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden och utbildningsnämnden.   
 
Expedieras till 
Återremiss till serviceutskottet, remiss till vård- och omsorgsnämnden, skolnämnden och 
utbildningsnämnden.  

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 
KS 271/14 

§ 5   
Svar på motion (V) om kommunal bostadsförmedling i Mölndals 
stad 
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås. 
 
Reservation 
Marie Lindqvist (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget 
förslag. 
   
   
Ärendet 
Ana Maria Stuparich (V) föreslår i en motion den 18 juni 2014 att det inrättas en kommunal 
bostadsförmedling i Mölndal. Mölndal har haft en bostadsförmedling men den avskaffades 
för flera år sedan. Nu när det byggs många nya bostäder i Mölndal blir behovet av en väl 
fungerande bostadsförmedling allt större. Motionären menar att varje lägenhet som byter 
hyresgäst kan skapa långa flyttkedjor. Därmed skapas det en situation där många kan hitta 
rätt boende med tanke på läge, storlek och pris, vilket kan förbättra för de unga som söker 
sig ut på bostadsmarknaden för första gången. 
 
Motionären menar att kommunen idag vet mycket lite om vad invånarna önskar sig för 
bostäder. En bostadsförmedling kan ge viktig kunskap om behov och efterfrågan på 
bostäder. För den enskilde kan det vara svårt att aktivt söka hos ett stort antal 
fastighetsägare och privata bostadsförmedlare. Dessutom skulle det kunna vara en 
avlastning för det lite mindre fastighetsägarna att kunna få hjälp med uthyrning av lägen-
heter istället för att hålla egen administration.  
 
 Ärendets behandling 
Kommunfullmäktige har den 18 juni 2014, § 89, remitterat motionen till kommunstyrelsen.  
 
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 november 2014, där följande bedömning 
görs: För att uppnå en bostadsmarknad i balans krävs aktörer på fastighetsmarknaden, som 
ser till att det finns tillräckligt många lägenheter tillgängliga, för att skapa den rörlighet som 
krävs för att tillgodose behovet. Att skapa en administrativ enhet som ska fördela lägenheter 
ökar inte utbudet. Nuvarande förmedlingshjälp i form av Boplats Göteborg och kunskap om 
efterfrågan bedöms vara tillräcklig. Genom Boplats Göteborg har Mölndalsbostäder tillgång 
till den information som ges angående de sökandes önskemål om bostadens storlek, läge och 
typ som efterfrågas. 
 
Mölndals stad har kontinuerlig dialog med Mölndalsbostäder och övriga exploatörer för att 
skapa en bild över efterfrågan av bostäder inför stadens framtida planering. För att inrätta en 
bostadsförmedling krävs ytterligare resurser. Att införa en bostadsförmedling skulle kunna 
innebära ökade kostnader för kopplingar till nya system (hur mycket beror på vilka 
lösningar som väljs) utan att någon ny funktion tillförs. Kostnader för hantering av hyres-
avtal skulle inte minska då dessa ändå ska tecknas med fastighetsägaren.  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 december 2014, § 184, och 
föreslår att motionen avslås. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Marie Lindqvist (V) föreslår att motionen tillstyrks.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag om att 
avstyrka motionen, dels Marie Lindqvists (V) förslag om att tillstyrka motionen. Därefter 
ställer ordföranden förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med arbetsutskottets förslag.   

Reservation 
Marie Lindqvist (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget förslag.  

Expedieras till 
Kommunfullmäktige 

 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 
KS 185/14 

§ 6   
Svar på motion (V) om att inrätta ett Hbtq-råd i Mölndals stad 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås, men en översyn görs av organisation, representation och uppdrag för 
nuvarande råd och av hur stadens arbete med de övergripande perspektiven, till exempel 
bemötande, hälsa, trygghet, jämställdhet och mångfald ska organiseras. 
 
Reservation 
Marie Lindqvist (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget 
förslag. 
 
   
Ärendet 
Ana Maria Stuparich (V) föreslår i en motion daterad 18 juni 2014 att Mölndals stad inrättar 
ett hbtq-råd. Rådet föreslås bestå av representanter för politiken och för hbtq-personer och 
ha till uppgift att bevaka frågor om hbtq-personers livssituation, vara stöd i utvecklings-
frågor samt remissinstans.  
 
I nuläget pågår många förändringar i stadens arbetsformer, både för att utveckla målstyrning 
och för att stödja stadens utveckling mot Vision Mölndal 2022. Inom kort är nya sam-
verkansavtal aktuella med polisen kring det brottsförebyggande arbetet och med hälso- och 
sjukvården kring folkhälsoarbetet. Sammantaget aktualiserar detta behovet av en samlad 
diskussion om hur stadens arbete inom flera olika övergripande perspektiv bör se ut. Det 
bedöms inte konstruktivt att etablera olika råd för en rad olika frågor. Behovet av att finna 
goda former för möten mellan politiker och berörda grupper är dock tydligt. Det finns också 
behov av kunskap i organisationen kring normer och bemötande.  
 
 Ärendets behandling 
Kommunfullmäktige har den 18 juni 2014, § 91, remitterat motionen till kommunstyrelsen. 

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 december 2014 där följande bedömning 
görs: Idag finns i Mölndals stad två rådgivande organ; brottsförebyggande rådet som är ett 
forum för samverkan med polisen, och folkhälsorådet som är ett forum för samverkan med 
framförallt hälso- och sjukvården. Råden är underställda kommunstyrelsen men en viss 
otydlighet finns kring rådens roll. Under vintern 2014/2015 sker förändringar inom både 
polisens och hälso- och sjukvårdens organisationer som kan komma att påverka formerna 
för samarbetet. Nya samverkansavtal ska tecknas för båda råden under 2015. I staden pågår 
också arbete med att anpassa styrning och ledning till målstyrning. Samtidigt sätter både 
visionen och fullmäktiges övergripande mål fokus på behovet av utökad dialog med olika 
grupper av medborgare.  

Sammantaget pågår många förändringar som tillsammans aktualiserar behovet av att som 
första steg göra en översyn av organisation, representation och uppdrag för nuvarande råd 
och av hur stadens arbete med de övergripande perspektiven, till exempel bemötande, hälsa, 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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trygghet, jämställdhet och mångfald ska organiseras. 

Det bedöms inte konstruktivt att etablera en rad råd för olika frågor. Bemötandeplanen hade 
tvärtom ett samlande syfte då den togs fram. Behovet av att finna goda former för möten 
mellan politiker och berörda grupper är dock tydligt.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 december 2014, § 185, och 
föreslår att motionen avslås, men att en översyn görs av organisation, representation och 
uppdrag för nuvarande råd och av hur stadens arbete med de övergripande perspektiven, till 
exempel bemötande, hälsa, trygghet, jämställdhet och mångfald ska organiseras. 
 
Ledamöternas förslag till beslut 
Marie Lindqvist (V) föreslår att motionen tillstyrks. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag, dels arbetsutskottets förslag om att 
avstyrka motionen men att en översyn görs av organisation, representation och uppdrag för 
nuvarande råd och av hur stadens arbete med de övergripande perspektiven, till exempel 
bemötande, hälsa, trygghet, jämställdhet och mångfald ska organiseras, dels Marie 
Lindqvists (V) förslag om att tillstyrka motionen. Därefter ställer ordföranden förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.   

Reservation 
Marie Lindqvist (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för eget förslag. 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige  
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Dnr 
KS 442/14 

§ 7   
Dispens att i förtid få gallra handlingar med räkenskaps-
information  

Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan görs hos Skatteverket om att i förtid få gallra handlingar med räkenskaps-
information, som också finns arkiverade digitalt, tre år efter räkenskapsårets utgång. Det 
digitala arkivet gallras även fortsättningsvis först efter tio år, i enlighet med kommun-
styrelsens tidigare beslut. 
 
  
Ärendet 
I Mölndals stad scannas leverantörsfakturor som inkommer i pappersform och arkiveras i tio 
år både digitalt och i pappersform. Att spara leverantörsfakturorna i pappersform är både 
utrymmes- och kostnadskrävande. Det går att begära dispens från Skatteverket att gallra 
pappersfakturorna efter tre år istället för som idag tio år. 
 
 Ärendets behandling 
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 november 2014. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 december 2014, § 183, och 
föreslår att ansökan görs hos Skatteverket om att i förtid få gallra handlingar med räken-
skapsinformation, som också finns arkiverade digitalt, tre år efter räkenskapsårets utgång. 
Det digitala arkivet gallras även fortsättningsvis först efter tio år, i enlighet med kommun-
styrelsens tidigare beslut. 

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

Expedieras till 
Skatteverket, ekonomiavdelningen 
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Dnr 
KS 371/14 

§ 8   
Ansökan från Mölndals Hembygdsförening om bidrag till 
personalkostnad för en museitjänst i Mölndals stad 

Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan från Mölndals Hembygdsförening om bidrag till personalkostnad för en musei-
tjänst i Mölndals stad avslås. 
 
  
Ärendet 
Ett mångårigt samarbete om en samordnad museibefattning mellan Mölndals Hembygds-
förening och Mölndals stad har inneburit att staden i varierad omfattning stöttat föreningen. 
I det senaste avtalet som ingicks år 2011 skulle stadens insats begränsas till att ”avsätta 
medel för hela den samordnade tjänstens pensionskostnader avseende den individuella 
delen”. Redan genom detta avtal stöder staden Mölndals Hembygdsförening på ett sätt som 
inte förekommer till andra föreningar. Kommunstyrelsen föreslås avslå föreningens ansökan 
om ytterligare bidrag till personalkostnad. 
 
 Ärendets behandling 
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 november 2014, där följande bedöm-
ning görs: Stadsledningsförvaltningen har efter kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen 
kunnat konstatera att jämfört med ordinarie föreningsstöd har redan Mölndals Hembygds-
förening en något favoriserad behandling. Rekommendationen blir därför att avslå före-
ningens ansökan om bidrag till personalkostnad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 december 2014, § 186, och 
föreslår att ansökan från Mölndals Hembygdsförening om bidrag till personalkostnad för en 
museitjänst i Mölndals stad avslås. 

Ärendet har till dagens sammanträde kompletterats med en skrivelse från Mölndals 
hembygdsförening, daterad den 24 januari 2015.   

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

Expedieras till 
Mölndals Hembygdsförening 
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Dnr 
KS 411/14 

§ 9   
Ansökan från Mölndal centrumledning AB om medfinansiering för 
patrullerande ordningsvakter år 2015  

Kommunstyrelsens beslut 
450 tkr reserveras från kommunstyrelsens förfogandeanslag under 2015 som med-
finansiering för patrullerande ordningsvakter år 2015 i Mölndals Innerstad. 
 
  
Ärendet 
Sedan 2002 har Mölndals stad (kommunstyrelsen) och Mölndals Centrumledning AB, 
MCAB, delat på kostnaden för att upphandlat väktarbolag ska utföra bevakning dagtid i 
Mölndals Innerstad. Den årliga kostnaden har varit sammanlagt 600 tkr. Under 2013 och 
2014 har bevakningen utökats som en del av de åtgärder som genomförts inom ramen för 
det s.k. ”Inför-projektet”. Sammanlagd kostnad för bevakningen dessa år har varit 900 
tkr/år.  
 
MCAB har begärt fortsatt bevakning på nuvarande nivå, men har pga. vikande antal 
medlemmar inte samma ekonomiska möjligeter att samfinansiera denna. Bolaget kan bidra 
med maximalt 100 tkr. Mölndals Parkerings AB har under hand begärt att parkeringshuset 
ska ingå i ett utökat bevakningsområde, de kan medfinansiera den utökade bevakningen 
med 50 tkr.  
 
Säkerhetschefen har inlett en diskussion om bevakningssamordning med de olika företag 
som ska genomföra den planerade ombyggnaden av Mölndals Innerstad. Respektive företag 
kommer att ha egen bevakning av egna områden.  
 
Stadsledningsförvaltningens bedömning är att bevakningsbehovet under de närmaste åren 
måste lösas i samverkan med berörda företag som genomför byggnadsarbeten centrum. 
Sammantaget kommer sannolikt den totala bevakningen i centrum, räknat i antal man-
timmar, att öka. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen avsätter 450 tkr för 
medfinansiering av gemensam bevakning inom ramen för en total årskostnad på 600 tkr. 
 
 Ärendets behandling 
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 november 2014. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 december 2014, § 187, och 
föreslår att 450 tkr reserveras från kommunstyrelsens förfogandeanslag under 2015 som 
medfinansiering för patrullerande ordningsvakter år 2015 i Mölndals Innerstad. 

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

Expedieras till 
Mölndals Centrumledning AB, ekonomiavdelningen 
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Dnr 
KS 304/14 

§ 10   
Energi- och klimatplan för Mölndals stad  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Energi- och klimatplan för Mölndals stad antas.  
 
  
Ärendet 
Mölndals stad ska bidra till en hållbar utveckling för transporter, energiproduktion samt 
energianvändning. Energi- och klimatplanen är ett viktigt redskap i detta arbete. Den 
redovisar kommunens gemensamma energi- och klimatmål, strategier och prioriteringar. 
Energi- och klimatplanen var tidigare integrerad med Mölndals miljömål, men behandlas nu 
separat efter miljömålens antagande i april 2014. Enligt lagen om kommunal energiplanering 
ska alla kommuner i sin planering främja hushållningen med energi, samt verka för säker och 
tillräcklig energitillförsel. Mölndals energi- och klimatplan beskriver hur kommunen planerar att 
främja hushållningen av energi. Planen redogör också för produktion, distribution och 
användning av energi inom den geografiska kommunens gränser. Denna energi- och klimatplan 
ersätter den tidigare energiplanen “Energi i Mölndal” från 2003. 
  
 Ärendets behandling 
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 november 2014, med förslaget att 
föreslagen energi- och klimatplan för Mölndals stad antas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 januari 2015, § 2, och 
föreslår att kommunfullmäktige antar föreslagen energi- och klimatplan för Mölndals stad. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Hans Bergfelt (M), med instämmande av Marcus Claesson (FP), föreslår att ärendet 
bordläggs till kommunstyrelsens extra sammanträde den 18 februari 2015.  
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras kl 14.15-14.30. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar först om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner att 
kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. Därefter 
konstaterar ordföranden att endast arbetsutskottets förslag finns och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Deltar inte i beslut 
Hans Bergfelt (M), Marcus Claesson (FP, Kajsa Hamnén (M), Ingemar Johansson (C) och 
Ilona Michalowski (SD) deltar inte i kommunstyrelsens beslut. 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige 

  
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 
KS 460/14 

§ 11   
Lokalresursplan 2015 

Kommunstyrelsens beslut  
Lokalresursplan 2015 antas som underlag till kommande investeringsplan och budget/plan 
2016-2018. Lokalresursplanen ska revideras årligen, tillsammans med berörda 
förvaltningar. 
 
  
Ärendet 
Mölndals stad är en kommun under tillväxt och behovet av kommunal service och lokaler 
förväntas att öka. Framför allt behovet av förskole- och skollokaler, men även efterfrågan på 
äldreboende och specialanpassat boende. Under 2014 disponerade kommunen ca 400 000 
kvadratmeter ägda och hyrda lokaler. En del i långtidsplaneringen är upprättandet av en 
samlad lokalresursplan för den kommunala verksamheten som beskriver framtida lokal-
behov och planerade förändringar i lokalbeståndet. Att skapa ett lokalbestånd som stödjer 
kommunens verksamheter i en ändamålsenlig och säker verksamhetsmiljö till så låga 
kostnader som möjligt. 
 
Under de kommande åren behövs relativt omfattande åtgärder i det eget ägda beståndet som 
syftar till att både upprätthålla värdet på fastigheterna och ändamålsenligheten för lokalerna. 
En stor andel av fastighetsbeståndet är från 1960- och 70-talet och stora delar av installa-
tioner och klimatskal behöver bytas, lokalerna bör också i större utsträckning anpassas efter 
dagens verksamheter. 
 
I befolkningsprognosen är det främst barnfamiljer som bidrar till stadens ökade befolkning. 
Barnfamiljer utgör en stor inflyttningsgrupp och det mesta tyder på att denna grupp kommer 
att fortsätta dominera statistiken över antalet inflyttade till Mölndals stad. Antalet barn i 
grundskolan fortsätter att öka i prognosen. I vissa områden skiljer sig utvecklingen mellan 
KIR och prognos, ibland anmärkningsvärt mycket. Det innebär ett planeringsdilemma då 
KIR visar på behov av mer lokaler medan det enligt prognos finns lokaler i tillräcklig 
omfattning. 
 
Bostadsförsörjningsfrågan kommer fortsatt att vara i fokus de närmaste åren för såväl vård- 
och omsorgsförvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområden. 
Befolkningsprognosen för personer 65 år och äldre visar på en ökning fram till år 2033. 
Förutom tillkommande behov av nya bostäder ställer statliga myndigheter krav på en viss 
standard för att bostaden ska räknas som fullvärdig och att arbetsmiljökrav ska uppfyllas. 
När det gäller social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhet behövs fler boenden till 
familjeåterföreningar för ensamkommande barn, ensamkommande barn med permanent 
uppehållstillstånd, asylboenden och andra målgrupper som har svårt att etablera sig på 
bostadsmarknaden. 
 
 Ärendets behandling 
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 december 2014. 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 januari 2015, § 3, och 
föreslår att lokalresursplanen antas som underlag till kommande investeringsplan och 
budget/plan 2015-2017, och att lokalresursplanen ska revideras årligen, tillsammans med 
berörda förvaltningar. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så sker. Ordföranden 
konstaterar även att kommunstyrelsen beslutar ändra ”budget/plan 2015-2017” till 
”budget/plan 2016-2018” 

Expedieras till 
Stadsledningsförvaltningen (lokalstrateg), vård- och omsorgsförvaltningen, 
skolförvaltningen och social- och arbetsmarknadsförvaltningen. 
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Dnr 
KS 455/14 

§ 12   
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2015-2017  

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2015-2017 antas för stadsledningsförvaltningen, 
serviceförvaltningen och den del av stadsbyggnadsförvaltningen som avser planerings- 
utskottet. 
 
  
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2005 att alla nämnder skulle upprätta verksamhetsberättelser. 
Följaktligen ska även en verksamhetsplan tas fram. Planen följs upp i nämndens verksam- 
hetsberättelse. 
 
Upplägget av verksamhetsplan 2015-2017 har påverkats av Mölndal Vision 2022 och dess 
styrning av verksamheternas inriktning. 
 
 Ärendets behandling 
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 december 2014. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 januari 2015, § 1, och 
föreslår att kommunstyrelsens verksamhetsplan 2015-2017 antas för stadslednings-
förvaltningen, serviceförvaltningen och den del av stadsbyggnadsförvaltningen som avser 
planeringsutskottet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så sker. 

Expedieras till 
Stadsledningsförvaltningen (verksamhetscontroller), serviceförvaltningen och den del av 
stadsbyggnadsförvaltningen som avser planeringsutskottet.  
 

  
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 
KS 454/14 

§ 13   
Nämndernas verksamhetsplaner 2015-2017 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Information om nämndernas verksamhetsplaner 2015-2017 noteras. 
 
   
Ärendet 
Av stadens styrprinciper framgår att varje nämnd ska upprätta en verksamhetsplan. En 
enhetlig dokumentstruktur tillämpas. Verksamhetsplanerna visar hur nämnderna knyter an 
till mål som kommunfullmäktige beslutat med utgångspunkt från Mölndal Vision 2022.  
 
Verksamhetsplanerna delges kommunstyrelsen som ett led i den lagstadgade uppsikts-
plikten. 
 
 Ärendets behandling 
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 januari 2015, tillsammans med 
verksamhetsplanerna för byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljönämnden, 
skolnämnden, social- och arbetsmarknadsnämnden, tekniska nämnden, vård- och 
omsorgsnämnden, överförmyndarnämnden och Folkhälsorådet. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Expedieras till 
Stadsledningsförvaltningen (verksamhetscontroller), byggnadsnämnden, kultur- och 
fritidsnämnden, miljönämnden, skolnämnden, social- och arbetsmarknadsnämnden, tekniska 
nämnden, vård- och omsorgsnämnden, överförmyndarnämnden och Folkhälsorådet. 
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Dnr 
KS 403/14 

§ 14   
Förslag om GR-gemensamt arbete med ensamkommande barn 
och unga 
  
Kommunstyrelsens beslut  
Mölndals stad avser att ställa sig bakom inriktningen på att etablera en kommungemensam 
plattform för ensamkommande barn och unga då det finns ett intresse och behov, samt att 
Mölndals stad utifrån finansieringsfrågan kan bidra med personella resurser utifrån befintlig 
personal. 
 
   
Ärendet 
I november 2012 gav sociala styrgruppen i GR i uppdrag till kommunalförbundets kansli att 
ta fram ett underlag som beskriver möjligheter till utökat GR-samarbete inom olika verk- 
samhetsområden gällande ensamkommande barn och unga. En ansökan gjordes under 
våren 2014 till Länsstyrelsen om finansiering för en kommungemensam plattform Ensam- 
kommande barn och unga i GR. Ansökan avslogs med motiveringen att Länsstyrelsen 
ser positivt på att en kommungemensam plattform utvecklas i GR:s regi, men bedömer att 
förankringsprocessen på politisk nivå och förvaltningsnivå bör vara beslutad och klar innan 
plattformsarbetet kan påbörjas. Länsstyrelsen ser gärna en ny ansökan från GR under år 
2015. 
 
 Ärendets behandling 
Sociala styrgruppen beslutade på sitt sammanträde i juni 2014 att ställa sig bakom inrikt- 
ningen på att etablera en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och 
unga samt att föreslå förbundsstyrelsen att efterhöra medlemskommunernas intresse för en 
kommungemensam plattform för ensamkommande barn och unga där finansierings- 
möjligheterna undersöks vidare. 
 
GR:s förbundsstyrelse beslutade den 26 september 2014, § 305, att ställa sig bakom 
inriktningen på att etablera en kommungemensam plattform för ensamkommande barn och 
unga, samt att efterhöra medlemskommunernas intresse för en kommungemensam plattform 
för ensamkommande barn och unga där finansieringsmöjligheterna undersöks vidare. 
 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 december 2014. 
 
Social- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet den 18 december 2014, § 152. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 januari 2015, § 6, och före-
slår att Mölndals stad avser att ställa sig bakom inriktningen på att etablera en kommun-
gemensam plattform för ensamkommande barn och unga då det finns ett intresse och behov, 
samt att Mölndals stad utifrån finansieringsfrågan kan bidra med personella resurser utifrån 
befintlig personal. 
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag kan antas och finner att så sker. 

Deltar inte i beslut 
Ilona Michalowski (SD) deltar inte i kommunstyrelsens beslut. 

Expedieras till 
GR, social- och arbetsmarknadsnämnden 

  
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 



 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2015-01-28 

Sida 27(62) 
 

  
Dnr 
KS 448/14 

§ 15   
Förslag från GR om inriktningsdokument för ett fortsatt kommun-
gemensamt arbete för att främja etableringen av nyanlända 
flyktingar på arbetsmarknaden i Göteborgsregionen 

Kommunstyrelsens beslut  
Förslag från GR om inriktningsdokument för ett fortsatt kommungemensamt arbete för att 
främja etableringen av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden i Göteborgsregionen 
tillstyrks. 
 
Kommunstyrelsen poängterar för egen del vikten av att GR i kontakter med staten verkar 
för ett system där kommunerna snabbare än idag får betalt för sina statsbidragsfordringar.  
 
  
Ärendet 
GR:s förbundsstyrelse beslöt i oktober 2014 att godkänna förslag till utgångspunkter för ett 
fortsatt kommungemensamt arbete för att främja etableringen av nyanlända flyktingar på 
arbetsmarknaden i Göteborgregionen. Förbundsstyrelsen beslöt dessutom att sända antagen 
inriktning till medlemskommunerna för synpunkter. Inriktningen med angivna utgångs- 
punkter ansluter sig till GRs verksamhetsinriktning och budget för 2015 som antogs av GR:s 
förbundsfullmäktige i juni 2014. I verksamhetsinriktningen anges bland annat att "ett 
ökat flyktingmottagande kommer att kräva en ökad mobilisering hos GR-kommunerna för 
att hantera inflödet samt skapa möjligheter för en god etablering och introduktion". 
 
Flyktingsituationen har snabbt förändrats sedan dess. I mars 2014 prognostiserades att cirka 
60 000 flyktingar kommer att söka asyl i Sverige, Oktoberprognosen pekar på drygt 100 000 
för 2015. Om inte konflikterna i flyktingregionerna avtar och om inte övriga EU-
medlemmar ökar sitt mottagande bedöms flyktingströmmarna till Sverige kvarstå på en 
fortsatt hög nivå de närmaste åren. För att klara ett bra mottagande krävs extraordinära 
insatser från samhällets alla institutioner och samhället i stort. Förbundsstyrelsen önskar 
medlemmarnas synpunkter på inriktningen och utgångspunkterna. 
 
 Ärendets behandling 
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har lämnat synpunkt via e-post den 3 december 
2014. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 januari 2015, § 7, och 
beslutade att uppdra åt stadsledningsförvaltningen att skriva ett yttrande till kommun-
styrelsen för att sammanfatta stadens synpunkter.  
 
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2015, med förslaget att 
kommunstyrelsen tillstyrker förslag till utgångspunkter för ett fortsatt kommungemensamt 
arbete för att främja etableringen av nyanlända flyktingar på arbetsmarknaden i Göteborgs-
regionen i överensstämmelse med social- och arbetsmarknadsförvaltningens synpunkt.  
 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen poängterar för egen del vikten av att GR i kontakter med staten verkar för 
ett system där kommunerna snabbare än idag får betalt för sina statsbidragsfordringar.  
 
Följande bedömning görs i tjänsteskrivelsen: Förslaget innehåller ett avsnitt om statens 
ersättningar till kommunerna för mottagande av nyanlända. Mölndals stad har i samband 
med rekvisitioner av statsbidrag för kostnader i samband med mottagande av ensam-
kommande barn haft stora problem att få ersättningen från staten inom rimlig tid. 
 
Befintligt system med rekvisitioner i efterskott leder till att kommunerna förskotterar stora 
belopp, därtill har staten använt lång tid för att granska rekvisitionerna. Detta har lett till att 
Mölndals stad haft fordringar på staten rullande under mer än ett års tid i en omfattning på 
mer än 200 mnkr. Mölndals kommunstyrelse förslås därför i detta sammanhang poängtera 
statens skyldighet att skyndsamt reglera fordringar som uppstår till följd av kommunernas 
insatser inom flyktingmottagandet. Ett alternativ skulle kunna vara att ett förskottssystem 
infördes. 
 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut i stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
daterad den 22 januari 2015 kan antas och finner att så sker. 

 
Deltar inte i beslut 
Ilona Michalowski (SD) deltar inte i kommunstyrelsens beslut. 

 Expedieras till 
GR, social- och arbetsmarknadsnämnden 

  
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 
KS 450/14 

§ 16   
Förändring i arvodesbestämmelserna avseende 1:a timmans 
grundarvode vid sammanträden och förrättningar  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige   
Kommunstyrelsen, precis som övriga nämnder i förhållandet till fullmäktige, ska ses som en 
egen nämnd, och inte som ett nämndområde tillsammans med fullmäktige. Det innebär att vid 
de tillfällen som kommunstyrelsen, eller något av dess utskott, har sammanträde, eller någon 
annan förrättning, samma dag som fullmäktige har sammanträde så utgår grundarvodet på tre 
timbelopp vid båda tillfällena, precis som för övriga nämnder. 
 
Ändringen i arvodesbestämmelserna ska gälla från och med den 25 februari 2015. 
   
Ärendet 
Enligt gällande arvodesbestämmelser, bilaga A2 punkt 2, så ersätts första timman med ett grund-
arvode på tre timbelopp med anmärkningen att grundarvodet endast kan utgå en gång per dag och 
nämndområde. Kommunstyrelsen, inklusive dess utskott, och kommunfullmäktige ses i det här fallet 
som ett nämndområde. Det innebär att vid de tillfällen som kommunstyrelsen, eller något av dess 
utskott, har sammanträde, eller någon annan förrättning, samma dag som kommunfullmäktige har 
sammanträde så utgår grundarvodet på tre timbelopp endast vid ett tillfälle. Detta gäller inte för 
övriga nämnder i förhållandet till fullmäktige. Om annan nämnd än kommunstyrelsen har samman-
träde, eller någon annan förrättning, samma dag som fullmäktige har sammanträde så utgår 
grundarvodet på tre timbelopp vid båda tillfällena. 
 
Kommunfullmäktige är den politiska instans som utser alla stadens nämnder. Därför är det ologiskt 
att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ses som ett gemensamt nämndområde, när övriga inte 
är det. HR-avdelningen föreslår därför att kommunstyrelsen, precis som övriga nämnder i 
förhållande till kommunfullmäktige, ses som en egen nämnd, och inte ses som ett nämndområde 
tillsammans med kommunfullmäktige. Det innebär att vid de tillfällen som kommunstyrelsen, eller 
något av dess utskott, har sammanträde, eller någon annan förrättning, samma dag som fullmäktige 
har sammanträde så utgår grundarvodet på tre timbelopp vid båda tillfällena, precis som för övriga 
nämnder. 
 
 Ärendets behandling 
Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott har behandlat ärendet den 9 december 
2014, § 62, och föreslår att kommunstyrelsen, precis som övriga nämnder i förhållandet till 
fullmäktige, ses som en egen nämnd, och inte ses som ett nämndområde tillsammans med 
fullmäktige. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsgivar- och organisationsutskottets förslag kan antas och finner att 
så sker. Ordföranden konstaterar även att kommunstyrelsen föreslår att ändringen ska gälla från 
och med den 25 februari 2015. 

Expedieras till  
Kommunfullmäktige  

  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 
KS 443/14 

§ 17   
Ansökan om medel för jobbskuggning 2015 

Kommunstyrelsens beslut  
Jobbskuggning ska ske även under 2015, enligt samma principer som gällde för 2013 och 
2014.  
 
Kostnaden om 100 tkr tas från kommunstyrelsens förfogande. 
 
   
Ärendet 
Under 2013 och 2014 har anställda i Mölndals stad kunnat ansöka om att under en veckas 
tid jobbskugga en kollega utomlands.  
 
Under 2013 fanns det 50 tkr avsatta för detta ändamål, vilket räckte till sex stycken 
jobbskuggningar. För 2014 fanns 100 tkr, vilket har använts till 11 genomförda 
jobbskuggningar, fördelade på sju länder. 
 
Då erbjudandet har väckt stort intresse, och de som har tilldelats medel har varit mycket 
positiva till de lärdomar och upplevelser de har fått under sina jobbskuggningar, föreslår 
HR-avdelningen, tillsammans med Mölndals stads internationella samordnare, att 
jobbskuggningen även får fortsätta 2015. 
 
 Ärendets behandling 
HR-avdelningens tjänsteskrivelse den 24 november 2014. 

Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott har behandlat ärendet den 9 
december 2014, § 63, och föreslår till kommunstyrelsen att även under 2015, enligt samma 
principer som gällde för 2013 (Dnr: 144/12) och 2014 (Dnr: KS 289/13), fortsätta med 
jobbskuggning, och till detta avsätta medel med 100 tkr.  

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsgivar- och organisationsutskottets förslag kan antas och finner 
att så sker. Ordföranden konstaterar även att kostnaden om 100 tkr tas från kommun-
styrelsens förfogande.  

Expedieras till 
Arbetsgivar- och organisationsutskottet, ekonomiavdelningen  

  
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 
KS 3/15 

§ 18   
Revisionsrapport; Granskning av rutiner och processer för 
kontroll och redovisning av personalkostnader – yttrande till valda 
revisorer 
  
Kommunstyrelsens beslut  
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 2015 lämnas som kommun-
styrelsens yttrande till valda revisorer.  
 
   
Ärendet 
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mölndals stad granskat 
den interna kontrollen avseende redovisningen av personalkostnaderna. Syftet med 
granskningen har varit att göra en uppföljning av den granskning som utfördes 2012 och 
identifiera vilka eventuella åtgärder som utförts för att stärka den interna kontrollen 
avseende lönehanteringen samt utföra en så kallad ACL granskning för att bedöma 
rimligheten i Mölndals stads lönekostnader.  
 
Kommunens revisorer begäran om yttrande på revisionsrapporten har skickats till 
kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott. Det är kommunstyrelsen som 
yttrar sig till valda revisorer.   
 
 Ärendets behandling 
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 2015.  
 
Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott har behandlat ärendet den 13 
januari 2015, § 1, och föreslår att stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 januari 
2015 lämnas som kommunstyrelsens yttrande till valda revisorer.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om arbetsgivar- och organisationsutskottets förslag kan antas och finner 
att så sker. 

Expedieras till 
Valda revisorer, arbetsgivar- och organisationsutskottet 

  
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 
KS 474/14 

§ 19   
Fastighetsförsäljning av del av Balltorp 1:124 och Balltorp 1:113, 
avtal 60-214  
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Försäljning av del av fastigheterna Balltorp 1:124 och Balltorp 1:113, enligt avtal 60-2014, 
godkänns. 
 
I händelse av formella hinder i samband med försäljningens genomförande får kommun-
styrelsen i uppdrag att godkänna nödvändiga justeringar i avtalstext och/eller överlåtelse av 
egendomen till annan juridisk person. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh-Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna avtalet. 
   
Ärendet 
Eveco AB har i beslut den 15 september 2014 rekommenderats av kommunstyrelsens 
näringslivsutskott för etablering i Taljegården, Åbro. Eveco AB är ett handelsföretag 
specialiserat på inomhusklimat och avser att, som ett steg i företagets expansion, uppföra en 
ny kontors- och lagerbyggnad i Taljegårdens verksamhetsområde. Fastigheten kommer att 
ägas av ett av företaget ägt fastighetsbolag – Eveco Fastighets AB. 
 
 Ärendets behandling 
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 november 2014. 
 
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 9 december 2014, § 90, och 
föreslår följande: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att försäljningen av del av fastigheterna Balltorp 1:124 och 
Balltorp 1:113, enligt avtal 60-2014, godkänns. 
 
I händelse av formella hinder i samband med försäljningens genomförande bemyndigas 
kommunstyrelsen att godkänna erforderliga justeringar i avtalstext och/eller överlåtelse av 
egendomen till annan juridisk person. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh-Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund bemyndigas att underteckna avtalet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag kan antas och finner att så sker. 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige  

  
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 
KS 471/14 

§ 20   
Fastighetsförsäljning av Kretskortet 1, avtal 57-2014 
  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Försäljning av fastigheten Kretskortet 1, enligt avtal 57-2014, godkänns. 
 
I händelse av formella hinder i samband med försäljningens genomförande får kommun-
styrelsen i uppdrag att godkänna nödvändiga justeringar i avtalstext och/eller överlåtelse av 
egendomen till annan juridisk person. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh-Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna avtalet. 
   
Ärendet 
ISAB Intressenter AB har i beslut den 15 september 2014 rekommenderats av kommun-
styrelsens näringslivsutskott för etablering inom Jolenområdet. 
 
ISAB Intressenter är moderbolag för de tre dotterbolagen Isab Ventilation, Puls-Isab och 
Rage. Företaget har för avsikt att samla sina tre dotterbolag under samma tak i en gemensam 
kontorsbyggnad i Jolens verksamhetsområde. Fastigheten kommer att ägas av ett av före-
taget ägt fastighetsbolag – Fastighets AB Kretskortet 1. 
 
 Ärendets behandling 
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 november 2014. 
 
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 9 december 2014, § 89, och 
föreslår följande:  
 
Kommunfullmäktige beslutar att försäljningen av fastigheten Kretskortet 1, enligt avtal 57-
2014, godkänns. 
 
I händelse av formella hinder i samband med försäljningens genomförande bemyndigas 
kommunstyrelsen att godkänna erforderliga justeringar i avtalstext och/eller överlåtelse 
av egendomen till annan juridisk person. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh-Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund bemyndigas att underteckna avtalet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag kan antas och finner att så sker. 

Expedieras till 
Kommunfullmäktige 

  
 
  
Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 
KS 386/02 

§ 21   
Återkallande av planuppdrag för fastigheterna Forsåker 1:55 och 
1:163 samt del av Forsåker 1:122 och 1:225, Kronogårdsgatan och 
Brännåsvägen 
  
Kommunstyrelsens beslut  
Uppdraget att upprätta ny detaljplan för bostäder på (dåvarande) fastigheterna Forsåker 1:55 
och 1:163, samt del av Forsåker 1:122 och 1:225 återkallas. 
 
  
Ärendet 
JM AB Region Väst ansökte år 2002 om ny detaljplan för bostäder på dåvarande fastigheten 
Forsåker 1:163 m.fl. (numera södra delen av Forsåker 1:101). 

Kommunstyrelsen gav den 3 september 2003, § 288, planeringsutskottet i uppdrag att 
upprätta detaljplan för området. En programhandling arbetades fram och stadsbyggnads-
kontoret föreslog att skicka ut programmet på samråd vid planeringsutskottets möte den 22 
maj 2005, § 20, då ärendet bordlades. 
 
 Ärendets behandling 
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 november 2014, med följande 
bedömning: Planeringsarbetet skedde under det att industriverksamheten fortfarande pågick 
på pappersbruket norr om det aktuella området. Med nedläggningen av bruket förändrades 
förutsättningarna radikalt och något plan- eller programarbete har inte bedrivits sedan 
programhandlingen togs fram. Området ägs numera av Mölndala Fastighets AB och är en 
del av det utvecklingsområde som idag kallas Forsåker. Det bakgrundsmaterial som togs 
fram i programarbetet har delgivits berörda inom Forsåkerutvecklingen. Ärendet bör 
formellt avslutas och originalhandlingarna slutarkiveras, varför stadsbyggnadsförvaltningen 
föreslår att uppdraget återkallas. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 9 december 2014, § 91, och 
föreslår att uppdraget att upprätta ny detaljplan för bostäder på (dåvarande) fastigheterna 
Forsåker 1:55 och 1:163, samt del av Forsåker 1:122 och 1:225 återkallas. 

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

  
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 
KS 475/14 

§ 22   
Upprättande av planprogram för Forsåker 
  
Kommunstyrelsens beslut  
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta planprogram för den nya stadsdelen 
Forsåker, enligt samverkansavtal 39-2014, med Mölndala Fastighets AB. 
 
   
Ärendet 
Mölndals stad förvärvade år 2009 fastigheterna Forsåker 1:140-147, 1:160, 1:222 och 1:256 
samt – genom köp av bolaget MölnDala Fastighets AB (MFAB) – fastigheterna Forsåker 
1:55, 1:122, 1:163 och 1:225 och Stensjön 1:53. 
 
Sedan 2011 är MölnDala Fastighets AB ansvarigt för att utveckla de aktuella fastigheterna 
till en ny stadsdel kallad Forsåker. Formerna för samverkan mellan MölnDala fastighets AB 
och stadsbyggnadsförvaltningen finns reglerade i avtal 39-2014, godkänt av 
kommunstyrelsen den 18 juni 2014, § 73. 
 
 Ärendets behandling 
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 november 2014, med följande 
bedömning: Samverkansavtalet reglerar samarbetet mellan staden och MölnDala fastighets 
AB (MFAB) inför planering, exploatering samt genomförande av utvecklingen av den nya 
stadsdelen. Inför antagande av detaljplan/ detaljplaner ska exploateringsavtal tecknas mellan 
parterna. Staden ansvarar för planarbetet, medan MFAB agerar exploatör. Genom att 
finansiera samtliga utredningar, samt planarbetet är MFAB, och till MFAB knutna bygg-
herrar, befriade från planavgift. Tanken är att ett program ska upprättas för hela området, 
därefter beslutas om detta ska delas in i en eller flera detaljplaner samt när arbetet med dessa 
i så fall bör drivas. Beslut bör därför i det här skedet fattas om att upprätta ett planprogram 
för hela området. 
 
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 december 2014, § 93, och föreslår till 
kommunstyrelsen att stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta planprogram för 
den nya stadsdelen Forsåker, enligt samverkansavtal 39-2014, med Mölndala Fastighets AB. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om planeringsutskottets förslag kan antas och finner att så sker. 

Expedieras till 
Planeringsutskottet 

  
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 
KS 473/14 

§ 23   
Samarbetsavtal 68-2014 avseende upprättande av detaljplan för 
Lilla Fässbergsdalen 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Samarbetsavtal 68-2014 avseende upprättande av detaljplan för Lilla Fässbergsdalen 
godkänns.  
 
Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh-Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna avtalet. 
 
   
Ärendet 
Derome Hus AB är en av flera intressenter som har kommit in med förfrågan om mark- 
anvisning för bostäder avseende pågående detaljplanearbete för Lilla Fässbergsdalen. 
Planeringsutskottet gav den 10 september 2013, § 69, stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att teckna avtal om markanvisning med Derome Hus AB avseende två av fyra delområden 
inom planområdet avsedda för bostadsexploatörer. Ett samarbetsavtal har upprättats med 
Derome Hus AB. Avtalet reglerar samarbetet mellan parterna under detaljplanearbetet fram 
till dess att ett genomförandeavtal upprättats. Derome ska i samarbete med staden ta fram 
förslag till utformning av bostadsbebyggelse i fyra delområden vilket innebär att Derome 
Hus AB blir enda bostadsexploatör inom planområdet. I resterande två delområden planeras 
enskilda tomter för styckebyggen samt tomt för förskola eller annan allmän verksamhet. 
Avtalet reglerar grundläggande förutsättningar och principer för planering och genom-
förande av detaljplanen. Genomförandefrågor som markförvärv m.m. regleras närmare i 
kommande genomförandeavtal. 
 
 Ärendets behandling 
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 december 2014, med följande 
bedömning: Stadsbyggnadsförvaltningen ser fördelar med begränsning till en extern 
exploatör inom planområdet och bedömer att Derome Hus AB har goda förutsättningar att 
planera och genomföra en varierad bostadsbyggelse i planområdet i enlighet med stadens 
målsättning. 

Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 december 2014, § 95, och föreslår till 
kommunstyrelsen att samarbetsavtal 68-2014 godkänns samt att kommunstyrelsens 
ordförande Marie Östh-Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn Marklund bemyndigas att 
underteckna avtalet.  

Jäv 
Marie Lindqvist (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ulrika Frick (MP) föreslår att samarbetsavtal avseende upprättande av detaljplan för Lilla 
Fässbergsdalen inte godkänns.  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels planeringsutskottets förslag om att 
godkänna samarbetsavtal, dels Ulrika Fricks (MP) förslag om att inte godkänna avtalet. 
Därefter ställer ordföranden förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
i enlighet med planeringsutskottets förslag.  

Expedieras till 
Planeringsutskottet 

 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 
KS 39/15 

§ 24   
Järnvägsplan för Västlänken – yttrande till Trafikverket 

Kommunstyrelsens beslut 
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 13 januari 2015, översänds som 
Mölndals stads yttrande till Trafikverket. 
Reservation 
Marcus Claesson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 
   
Ärendet 
Trafikverket har den 10 december 2014 kommit in med begäran om yttrande över Västlänken, en 
tunnel för pendel- och regiontåg i Göteborgs stad och Mölndals stad. Tunneln ligger i sin helhet 
inom Göteborgs stad, men spåren i ytläge måste justeras i höjd med bron för Flöjelbergsgatan inom 
Mölndals stad. Dessa justeringar behövs för befintliga spår, men utförs också med hänsyn till den 
kommande Götalandsbanan. Mölndals stad yttrade sig i januari 2014 över en lägesrapport för 
Västlänken. Då var det aktuellt att bygga en ny bro över motorvägen för befintlig Boråsbana. 
Trafikverket har dock ändrat förslaget så att detta inte längre är aktuellt. I yttrandet påpekade 
kommunstyrelsen särkskilt att Mölndals stad bedömer det som närmast självklart att en framtida 
Götalandsbana går via Mölndal station och att detta har stöd av bl.a. Göteborgsregionens 
Kommunalförbund, GR. 
 
 Ärendets behandling 
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 januari 2015. 

Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 13 januari 2015, § 4, och föreslår att 
stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 januari 2015, översänds som Mölndals 
stads yttrande till Trafikverket. Marcus Claesson (FP) reserverade sig mot planeringsutskottets 
beslut. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Marcus Claesson (FP) föreslår följande som yttrande till Trafikverket: Mölndals stad konstaterar att 
enligt Miljöbalken SFS 2004:606, 6 kap. 14 § ska Trafikverket ge berörda kommuner, myndigheter 
och allmänhet skälig tid att yttra sig över förslag till järnvägsplan för Västlänken, som 
offentliggjordes 10 december 2014. Trafikverket har satt en mycket kort remisstid med sista 
svarsdag till 30 januari 2015, trots ett oerhört omfattande material att sätta sig in i. Skälig tid bör 
vara minst två månader exklusive julhelger, dvs. 1 mars 2015. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag; dels planeringsutskottets förslag, dels Marcus 
Claessons (FP) förslag. Därefter ställer ordföranden förslagen mot varandra och finner att kommun-
styrelsen beslutar i enlighet med planeringsutskottets förslag. 

Reservation 
Marcus Claesson (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Expedieras till 
Trafikverket, Region Väst, 405 33 Göteborg / trafikverket@trafikverket.se 

 

 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 
KS 383/14 

§ 25   
Förordnande av vigselförrättare under perioden den 1 januari 2015 
– den 31 december 2018 
  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår till Länsstyrelsen att stadsjurist Henriette de Maré förordnas som 
borgerlig vigselförrättare för Mölndals stad för resten av mandatperioden, det vill säga till 
och med den 31 december 2018. Henriette de Maré har tidigare varit förordnad som 
borgerlig vigselförrättare. 

   
Ärendet 
Kommunstyrelsen föreslog på sammanträde den 26 november 2014, till Länsstyrelsen att 
följande personer förordnas som borgerliga vigselförrättare för mandatperioden den 1 
januari 2015 till och med den 31 december 2018;  
 
Carina Grunditz 
Stina Held 
Marie Östh Karlsson 
Patrik Karlsson 
Bengt Odlöw 
Kaj Johansson 
Ingela Ohldin 
Marita Aronson 
Bernt A Runberg 
 
Det har i efterhand framkommit att även stadsjurist Henriette de Maré önskar förordnas.   
 
 Beslutsgång  
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan föreslå till Länsstyrelsen att stadsjurist 
Henriette de Maré förordnas som borgerlig vigselförrättare för Mölndals stad för resten av 
mandatperioden, det vill säga till och med den 31 december 2018. Henriette de Maré har 
tidigare varit förordnad som borgerlig vigselförrättare. 

Förslaget antas. 

Expedieras till 
Länsstyrelsen för Västra Götalands län, Henriette de Maré 

  
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 
KS 6/15 

§ 26   
Anställning av förvaltningschef på utbildningsförvaltningen  
  
Kommunstyrelsens beslut  
Jens Holm anställs som ny förvaltningschef inom Mölndals stad från och med den 1 mars 
2015 och tills vidare. 
 
Uppdraget: förvaltningschef för utbildningsförvaltningen i Mölndals stad, i enlighet med 
upprättat anställningsavtal. 
 
   
Ärendet 
Med anledning av att förvaltningschefen på utbildningsförvaltningen i september 2014 
lämnade sin anställning, föreslås efter rekryteringsförfarande att kommunstyrelsen anställer 
en ny förvaltningschef på utbildningsförvaltningen i Mölndals stad.   
 
 Förslag till beslut 
Jens Holm anställs som ny förvaltningschef inom Mölndals stad från och med den 1 mars 
2015 och tills vidare. 
 
Uppdraget: förvaltningschef för utbildningsförvaltningen i Mölndals stad, i enlighet med 
upprättat anställningsavtal. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 

Expedieras till 
Utbildningsförvaltningen, Jens Holm, HR-avdelningen  

  
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 
KS 377/14 

§ 27   
Val av kommunstyrelsens serviceutskott (kompletteringsval av en 
ersättare) 
  
Kommunstyrelsens beslut  
Marie Lindqvist (V) utses till ny ersättare i serviceutskottet för resten av mandatperioden. 
 
   
Ärendet 
På kommunstyrelsens sammanträde i december 2014 valdes My Blomgren (MP) till ny 
ledamot i serviceutskottet. My Blomgren var dessförinnan ersättare i samma utskott, och 
därför måste ny ersättare utses till serviceutskottet.  
 
 Dagens sammanträde 
Ulrika Frick (MP) föreslår att Marie Lindqvist (V) utses till ny ersättare i serviceutskottet 
för resten av mandatperioden. Förslaget antas. 

Expedieras till 
Marie Lindqvist, serviceutskottet, förtroendemannaregistret 

  
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 
KS 17/15 

§ 28   
Val av ombud vid Förbo AB:s bolagsstämma 2015  
  
Kommunstyrelsens beslut  
Följande person utses till ombud vid Förbo AB:s bolagsstämma 2015 och fram till 
bolagsstämma 2016: 
 
Ombud: Bernt A Runberg (S) 
Ersättare för ombud: Kajsa Hamnén (M) 
 
   
Ärendet 
Enligt aktiebolagslagen och kommunallagen ska kommunen varje år utse ombud till 
bolagsstämma i bolag där staden är delägare. 
 
Kommunstyrelsen ska utse 1 ombud och 1 ersättare. Följande personer föreslås:  
 
Ordinarie: Bernt A Runberg (S) 
Ersättare: Kajsa Hamnén (M) 
 
 Beslutsgång 
Ordföranden frågar om föreslagna personer kan väljas och finner att så sker. 

 
Expedieras till 
De valda, Förbo AB, förtroendemannaregistret 

  
 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 
KS 18/15 

§ 29   
Val av ombud vid Kvarnfallet AB:s bolagsstämma 2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande person utses till ombud vid Kvarnfallet AB:s bolagsstämma 2015 och fram till 
bolagsstämma 2016: 
 
Ordinarie: Stefan Gustafsson (S) 
Ersättare för ombud: Marcus Claesson (FP) 
 
  
Ärendet 
Enligt aktiebolagslagen och kommunallagen ska kommunen varje år utse ombud till 
bolagsstämma i bolag där staden är delägare. 
 
Kommunstyrelsen ska utse 1 ombud och 1 ersättare. Följande personer föreslås:  
 
Ordinarie: Stefan Gustafsson (S) 
Ersättare: Marcus Claesson (FP) 
 
 Beslutsgång 
Ordföranden frågar om föreslagna personer kan väljas och finner att så sker. 

Expedieras till 
De valda, Kvarnfallet AB, förtroendemannaregistret 

 

 
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 
KS 19/15 

§ 30   
Val av ombud vid Mölndals centrum AB:s bolagsstämma 2015 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande person utses till ombud vid Mölndals centrum AB:s bolagsstämma 2015 och fram 
till bolagsstämma 2016: 
 
Ordinarie: Stefan Gustafsson (S) 
Ersättare för ombud: Marcus Claesson (FP) 
 
  
Ärendet 
Enligt aktiebolagslagen och kommunallagen ska kommunen varje år utse ombud till 
bolagsstämma i bolag där staden är delägare. 
 
Kommunstyrelsen ska utse 1 ombud och 1 ersättare. Följande personer föreslås:  
 
Ordinarie: Stefan Gustafsson (S) 
Ersättare: Marcus Claesson (FP) 
 
 Beslutsgång 
Ordföranden frågar om föreslagna personer kan väljas och finner att så sker. 

Expedieras till 
De valda, Mölndals centrum AB, förtroendemannaregistret 

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 
KS 20/15 

§ 31   
Val av ombud vid Grefab AB:s bolagsstämma 2015  

Kommunstyrelsens beslut 
Följande person utses till ombud vid Grefab AB:s bolagsstämma 2015 och fram till 
bolagsstämma 2016: 
 
Ordinarie: Bernt A Runberg (S) 
Ersättare för ombud: Marcus Ewerstrand (M) 
 
  
Ärendet 
Enligt aktiebolagslagen och kommunallagen ska kommunen varje år utse ombud till 
bolagsstämma i bolag där staden är delägare. 
 
Kommunstyrelsen ska utse 1 ombud och 1 ersättare. Följande personer föreslås:  

Ordinarie: Bernt A Runberg (S) 
Ersättare: Marcus Ewerstrand (M)  
 
 Beslutsgång 
Ordföranden frågar om föreslagna personer kan väljas och finner att så sker. 

Expedieras till 
De valda, Grefab AB, förtroendemannaregistret 

  
  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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KS 21/15 

§ 32   
Val av ombud vid Gryaab AB:s bolagsstämma 2015  

Kommunstyrelsens beslut 
Följande person utses till ombud vid Gryaab AB:s bolagsstämma 2015 och fram till 
bolagsstämma 2016: 
 
Ordinarie: Ulrika Frick (MP) 
Ersättare för ombud: Ingemar Johansson (C) 
 
  
Ärendet 
Enligt aktiebolagslagen och kommunallagen ska kommunen varje år utse ombud till 
bolagsstämma i bolag där staden är delägare. 
 
Kommunstyrelsen ska utse 1 ombud och 1 ersättare. Följande personer föreslås:  

Ordinarie: Ulrika Frick (MP) 
Ersättare: Ingemar Johansson (C) 
 
 Beslutsgång 
Ordföranden frågar om föreslagna personer kan väljas och finner att så sker. 

Expedieras till 
De valda, Gryaab AB, förtroendemannaregistret 

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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Dnr 
KS 22/15 

§ 33   
Val av ombud vid Renova AB och Renova Miljö AB:s bolags-
stämma 2015  

Kommunstyrelsens beslut 
Följande person utses till ombud vid Renova AB och Renova Miljö AB:s bolagsstämma 
2015 och fram till bolagsstämma 2016: 
 
Ordinarie: Ove Dröscher (S) 
Ersättare för ombud: Glenn Grimhage (FP) 
 
  
Ärendet 
Enligt aktiebolagslagen och kommunallagen ska kommunen varje år utse ombud till 
bolagsstämma i bolag där staden är delägare. 
 
Kommunstyrelsen ska utse 1 ombud och 1 ersättare. Följande personer föreslås:  

Ordinarie: Ove Dröscher (S) 
Ersättare: Glenn Grimhage (FP) 
 
 Beslutsgång 
Ordföranden frågar om föreslagna personer kan väljas och finner att så sker. 

Expedieras till 
De valda, Renova AB och Renova Miljö AB, förtroendemannaregistret 

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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KS 23/15 

§ 34   
Val till förtursgruppen, bostadsanpassning, mandatperioden 2015-
2018  

Kommunstyrelsens beslut 
Följande personer utses till förtursgruppen, bostadsanpassning, mandatperioden 2015-2018:  
 
Stefan Gustafsson (S), efter samråd med Marcus Claesson (FP). 
 
  
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska för varje ny mandatperiod utse förtroendevalda i kommunstyrelsen 
till förtursgruppen, bostadsanpassning. Följande personer föreslås:  

Stefan Gustafsson (S), efter samråd med Marcus Claesson (FP).  
 
 Beslutsgång 
Ordföranden frågar om föreslagna personer kan väljas och finner att så sker. 

Expedieras till 
De valda, förtroendemannaregistret 

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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§ 35   
Val till styrgruppen för turism (Gunnebo Slott och Trädgårdar AB), 
mandatperioden 2015-2018  

Kommunstyrelsens beslut 
Styrgruppen för turism (Gunnebo Slott och Trädgårdar AB) som tillkom enligt kommun-
styrelsens beslut i oktober 2009 (ks 2009-10-21, § 250) läggs ner. 

Kommunstyrelsens näringslivsutskott blir ny styrgrupp för turism (Gunnebo Slott och 
Trädgårdar AB).  
 
  
Ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2009 att näringslivsutskottets ordförande, ordförande 
i Gunnebo Slott och Trädgårdar AB:s styrelse och vice ordförande i kommunstyrelsen ska 
ingå i styrgruppen för turism (Gunnebo Slott och Trädgårdar AB), tillsammans med vd för 
Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, kultur- och fritidschefen och näringslivschefen.  
 
 Ledamöternas förslag till beslut 
Marie Östh-Karlsson (S) föreslår att kommunstyrelsen lägger ner styrgruppen som tillkom 
enligt kommunstyrelsens beslut i oktober 2009 (ks 2009-10-21, § 250). Marie Östh-
Karlsson (S) föreslår också att kommunstyrelsens näringslivsutskott istället blir styrgrupp 
för turism (Gunnebo Slott och Trädgårdar AB).    

Förslagen antas.  
 
Expedieras till 
Näringslivsutskottet 

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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§ 36   
Val till Brottsförebyggande rådet (BRÅ), mandatperioden 2015-
2018  

Kommunstyrelsens beslut 
Följande personer utses till Brottsförebyggande rådet (BRÅ) mandatperioden 2015-2018: 

Ledamöter: 
Marie Östh-Karlsson (S) – ordförande  
Hans Bergfelt (M) – vice ordförande  

Ersättare: 
Ulrika Frick (MP) 
Marcus Claesson (FP) 
 
  
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska för varje ny mandatperiod inom sig utse två ledamöter och två 
ersättare, tillika ordförande och vice ordförande, till Brottsförebyggande rådet (BRÅ). 
Följande personer föreslås: 

Ledamöter: 
Marie Östh-Karlsson (S) – ordförande  
Hans Bergfelt (M) – vice ordförande  

Ersättare: 
Ulrika Frick (MP) 
Marcus Claesson (FP) 
 
 Beslutsgång 
Ordföranden frågar om föreslagna personer kan väljas och finner att så sker. 

Expedieras till 
De valda, BRÅ, förtroendemannaregistret 

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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§ 37   
Val till Göta älvs vattenvårdsförbund, mandatperioden 2015-2018  

Kommunstyrelsens beslut 
Följande personer utses till Göta älvs vattenvårdsförbunds förbundsmöten för mandat-
perioden 2015-2018: 
 
Ombud: Kaj Johansson (S) 
Ersättare för ombud: Marcus Claesson (FP) 
 
  
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska för varje ny mandatperiod utse ett ombud och en ersättare för ombud 
till Göta älvs vattenvårdsförbunds förbundsmöten. Följande personer föreslås: 

Ombud: Kaj Johansson (S) 
Ersättare för ombud: Marcus Claesson (FP) 
 
 Beslutsgång 
Ordföranden frågar om föreslagna personer kan väljas och finner att så sker. 

Expedieras till 
De valda, Göta älvs vattenvårdsförbund, förtroendemannaregistret 

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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§ 38   
Val till Kungsbacka vattenvårdsförbund, mandatperioden 2015-
2018  

Kommunstyrelsens beslut 
Följande personer utses till Kungsbacka vattenvårdsförbunds förbundsmöten för mandat-
perioden 2015-2018: 
 
Ledamot: Christian Hansson (S) 
Ersättare för ledamot: Ingemar Johansson (C) 
 
  
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska för varje ny mandatperiod utse en ledamot och en ersättare för 
ledamot till Kungsbacka vattenvårdsförbunds förbundsmöten. Följande personer föreslås: 

Ledamot: Christian Hansson (S) 
Ersättare för ledamot: Ingemar Johansson (C) 
 
 Beslutsgång 
Ordföranden frågar om föreslagna personer kan väljas och finner att så sker. 

Expedieras till 
De valda, Kungsbacka vattenvårdsförbund, förtroendemannaregistret 

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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KS 28/15 

§ 39   
Val till Landvetter flygplats (samarbetsorgan för miljöskydds-
frågor) mandatperioden 2015-2018  

Kommunstyrelsens beslut 
Följande person utses till Landvetter flygplats (samarbetsorgan för miljöskyddsfrågor) för 
mandatperioden 2015-2018: 
 
Stefan Gustafsson (S) 
 
  
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska för varje ny mandatperiod utse en representant till Landvetter 
flygplats (samarbetsorgan för miljöskyddsfrågor). Följande person föreslås: 

Stefan Gustafsson (S) 
 
 Beslutsgång 
Ordföranden frågar om föreslagen person kan väljas och finner att så sker. 

Expedieras till 
Stefan Gustafsson (S), Landvetter flygplats (samarbetsorgan för miljöskyddsfrågor), 
förtroendemannaregistret 

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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§ 40   
Val till Europakorridoren/Götalandsbanan, mandatperioden 2015-
2018  

Kommunstyrelsens beslut 
Följande personer utses till Europakorridoren/Götalandsbanan för mandatperioden 2015-
2018: 
 
Stefan Gustafsson (S) 
Marcus Claesson (FP) 
 
  
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska för varje ny mandatperiod utse två representanter till Europa-
korridoren/Götalandsbanan. Följande personer föreslås: 

Stefan Gustafsson (S) 
Marcus Claesson (FP) 
 
 Beslutsgång 
Ordföranden frågar om föreslagna personer kan väljas och finner att så sker. 

Expedieras till 
De valda, Europakorridoren/Götalandsbanan, förtroendemannaregistret 

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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§ 41   
Val till Föreningen Folkets hus Mölndal U P A, mandatperioden 
2015-2018  

Kommunstyrelsens beslut 
Följande personer utses till Föreningen Folkets hus Mölndal U P A, för mandatperioden 
2015-2018: 
 
Ordinarie ombud: Peter Berg Johnson (KD)  
Ersättare för ombud: Marcus Claesson (FP) 
 
  
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska för varje ny mandatperiod utse ordinarie ombud vid årsstämma, samt 
ersättare för ombud, till Föreningen Folkets hus Mölndal U P A. Följande personer föreslås: 

Ordinarie ombud: Peter Berg Johnson (KD)  
Ersättare för ombud: Marcus Claesson (FP) 
 
 Beslutsgång 
Ordföranden frågar om föreslagna personer kan väljas och finner att så sker. 

Expedieras till 
De valda, Föreningen Folkets hus Mölndal, förtroendemannaregistret 

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 



 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2015-01-28 

Sida 56(62) 
 

  
Dnr 
KS 31/15 

§ 42   
Val till Förvaltningshögskolans råd, mandatperioden 2015-2018  

Kommunstyrelsens beslut 
Följande personer utses till Förvaltningshögskolans råd för mandatperioden 2015-2018: 
 
Ledamot: Gun Kristiansson (S)  
Ersättare: Hans Bergfelt (M) 
 
  
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska för varje ny mandatperiod utse ledamot och ersättare till 
Förvaltningshögskolans råd. Följande personer föreslås: 

Ledamot: Gun Kristiansson (S)  
Ersättare: Hans Bergfelt (M) 
 
 Beslutsgång 
Ordföranden frågar om föreslagna personer kan väljas och finner att så sker. 

Expedieras till 
De valda, Förvaltningshögskolans råd, förtroendemannaregistret 

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 



 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2015-01-28 

Sida 57(62) 
 

  
Dnr 
KS 32/15 

§ 43   
Val till Kommunforskning i Västsverige KFI, mandatperioden 2015-
2018  

Kommunstyrelsens beslut 
Följande personer utses till Kommunforskning i Västsverige KFI för mandatperioden 2015-
2018: 
 
Ordinarie ombud: Gun Kristiansson (S)  
Ersättare för ombud: Hans Bergfelt (M) 
 
  
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska för varje ny mandatperiod utse ett ordinarie ombud samt en ersättare 
för ombud, vid årsstämma för Kommunforskning i Västsverige (KFI). Följande personer 
föreslås: 

Ordinarie ombud: Gun Kristiansson (S)  
Ersättare för ombud: Hans Bergfelt (M) 
 
 Beslutsgång 
Ordföranden frågar om föreslagna personer kan väljas och finner att så sker. 

Expedieras till 
De valda, Kommunforskning i Västsverige (KFI), förtroendemannaregistret 

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 



 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2015-01-28 

Sida 58(62) 
 

  
Dnr 
KS 33/15 

§ 44   
Val till Mölndals centrumledning AB, mandatperioden 2015-2018  

Kommunstyrelsens beslut 
Följande person utses till observatör till Mölndals centrumledning AB för mandatperioden 
2015-2018: 
 
Stefan Gustafsson (S) 
 
  
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska för varje ny mandatperiod utse en observatör till Mölndals 
centrumledning AB. Följande person föreslås: 

Stefan Gustafsson (S) 
 
 Beslutsgång 
Ordföranden frågar om föreslagen person kan väljas och finner att så sker. 

Expedieras till 
Stefan Gustafsson (S), Mölndals centrumledning AB, förtroendemannaregistret 

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 



 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2015-01-28 

Sida 59(62) 
 

  
Dnr 
KS 34/15 

§ 45   
Val till SERN (Sweden Emilia-Romagna Network), mandatperioden 
2015-2018  

Kommunstyrelsens beslut 
Följande personer utses till SERN (Sweden Emilia-Romagna Network för mandatperioden 
2015-2018: (under förutsättning att Mölndals stad ska nominera 1 representant till styrelsen 
+ 1 ersättare) 

Representant i styrelsen: Ulrika Frick (MP) 
Ersättare: Kajsa Hamnén (M) 

Ordinarie ombud vid årsstämma: Marie Östh-Karlsson (S)  
Ersättare för ombud: Hans Bergfelt (M) 
 
  
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska för varje ny mandatperiod nominera 1 representant till styrelsen + 1 
ersättare, samt 1 ordinarie ombud + 1 ersättare vid årsstämman till SERN (Sweden Emilia-
Romagna Network). 

Följande personer föreslås, under förutsättning att Mölndals stad ska nominera 1 
representant till styrelsen + 1 ersättare: 

Representant i styrelsen: Ulrika Frick (MP) 
Ersättare: Kajsa Hamnén (M) 

Ordinarie ombud vid årsstämma: Marie Östh-Karlsson (S)  
Ersättare för ombud: Hans Bergfelt (M) 
 
 Beslutsgång 
Ordföranden frågar om föreslagna personer kan väljas och finner att så sker. 

Expedieras till 
De valda, SERN, förtroendemannaregistret 

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 



 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2015-01-28 

Sida 60(62) 
 

  
Dnr 
KS 35/15 

§ 46   
Val till Stiftelsen Tuleboborgen, mandatperioden 2015-2018  

Kommunstyrelsens beslut 
Följande person utses till representant i styrelsen till stiftelsen Tuleboborgen för 
mandatperioden 2015-2018: 
 
Marie Lindqvist (V) 
 
  
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska för varje ny mandatperiod utse 1 representant i styrelsen till stiftelsen 
Tuleboborgen. Följande person föreslås: 

Marie Lindqvist (V) 
 
 Beslutsgång 
Ordföranden frågar om föreslagen person kan väljas och finner att så sker. 

Expedieras till 
Marie Lindqvist, Stiftelsen Tuleboborgen, förtroendemannaregistret 

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 



 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2015-01-28 

Sida 61(62) 
 

  
Dnr 
KS 36/15 

§ 47   
Val till Åby Travsällskap, mandatperioden 2015-2018  

Kommunstyrelsens beslut 
Följande personer utses till Åby Travsällskap för mandatperioden 2015-2018: 
 
Ledamot: Bernt A Runberg (S) 
Ersättare: Ingvar Paulsson (M) 
 
  
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska för varje ny mandatperiod utse 1 ledamot och 1 ersättare till Åby 
Travsällskap. Följande personer föreslås: 

Ledamot: Bernt A Runberg (S) 
Ersättare: Ingvar Paulsson (M) 
 
 Beslutsgång 
Ordföranden frågar om föreslagna personer kan väljas och finner att så sker. 

Expedieras till 
De valda, Åby Travsällskap, förtroendemannaregistret 

  

Justerare   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 



 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum  
2015-01-28 

Sida 62(62) 
 

  
Dnr 
KS 42/15 

§ 48   
Val till Mölndalsåns vattenråd, mandatperioden 2015-2018  

Kommunstyrelsens beslut 
Följande personer utses till Mölndalsåns vattenråd för mandatperioden 2015-2018: 
 
Ledamöter: 
Ove Dröscher (S) 
Marcus Claesson (FP) 

Tekniska förvaltningen och miljöförvaltningen får i uppdrag att utse varsin ersättare 
(tjänsteman) till Mölndalsåns vattenråd. 
 
  
Ärendet 
Kommunstyrelsen ska för varje ny mandatperiod utse 2 ledamöter och 2 ersättare till 
Mölndalsåns vattenråd. Följande personer föreslås: 

Ledamöter: 
Ove Dröscher (S) 
Marcus Claesson (FP) 
 
 Ledamöternas förslag till beslut 
Marie Östh-Karlsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen och 
miljöförvaltningen i uppdrag att utse varsin ersättare (tjänsteman) till Mölndalsåns 
vattenråd. 

Förslaget antas.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar i övrigt om föreslagna personer (ledamöter) kan väljas och finner att så 
sker. 

Expedieras till 
De valda, Mölndalsåns vattenråd, förtroendemannaregistret, tekniska förvaltningen och 
miljöförvaltningen. 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
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