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Plats och tid Stadshuset klockan 18.00 – 20.45

Beslutande Enligt förteckning på s. 2 

Övriga närvarande Enligt förteckning på s. 2 och 3 

Utses att justera Berndt Runberg och Benny Strandberg

Justeringens plats och tid Stadskontoret fredagen den 28 maj 2004, klockan 8.00.

Underskrifter Sekreterare ______________________________________________ Paragrafer 115 - 130
Yvonne Johnsson

Ordförande _______________________________________________
Kaj Johansson (s)

Justerande _______________________________________________
Berndt Runberg (s) Benny Strandberg (kd)

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

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum 2004-05-18
Datum för
anslagets uppsättande

Datum för
2004-05-28 anslagets nedtagande  2004-06-21

Förvaringsplats
för protokollet Stadskontoret
Underskrift ______________________________

Utdragsbestyrkande
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NÄRVARANDE

Beslutande

Ledamöter
Kaj Johansson (s)
Lisbeth Årgårdh (s)
Kenneth Dahlgren (s)
Raili Pedersen (s)
Ann-Marie Ebbesson (s)
Lars-Erik Möse (s)
Maj-Lis Dahlgren (s)
Matti Riukka (s)
Bengt Odlöw (s)
Parik Karlsson (s)
Inga-Lill Görloff (s)
Marion Carlsson (s)
Jan Johansson (s)
Kerstin Spiliopoulos (s)
Berndt Runberg (s)
Ida Jamnik (s)
Inger Stigh (fp)
Niels Christensen (fp)
Inger Schale (fp)
Carl-Johan Sernestrand (fp)
Lennart Persson (fp)
Margareta Krakowski (fp)
Marcus Claesson (fp)
Dagmar Callgard (fp)
Hans Broberg (fp)
Hans Bergfelt (m)
Hans-Ove Nilson (m)
Thomas Claéson (m)
Bengt Hedberg (m)
Stefan Caplan (m)
Bengt Möndell (m)
Kenneth Wallin (m)
Berit Adolfsson (m)
Karina Gonzalez (v)
Lennart Svensson (v)
Åke Nises (v)
Jan Kronberg (v)

Yvonne Gillberg (v)
Hasoon Kasim (v)
André Zeidan (kd)
Benny Strandberg (kd)
Birgitta Mattsson (kd)
Hans-Olof Engvall (kd)
Marianne Ahlqvist (mp)
Kent Helgesson (mp)
Hans Sternlycke (mp)
Inga Johnsson (c)
Ingemar Johansson (c)
Lars G Andersson (spi)
Beatrice Philipson (spi)
Michael Andersson (sd)
Kent Åke Wennergren (sd)

Tjänstgörande ersättare

Marie Östh (s)
Kent Brattberg (s)
Gun Kristiansson (s)
Mona Benzel (fp)
Renathe Ström (m)
Claes Olsson (m)
Carina Waltilla (kd), (2)
Gun-Britt Hansson (kd)
Kent Klarenius (kd), (3)
Anders Dahlgren (mp)

Övriga närvarande

Ersättare
Georges Absim (s)
Ann-Marie Hallin (s)
Ulla Englund (s)
Eva Johansson (s)
Sture Lans (fp)
Nils Aronson (fp), (1)
Anita Svenheden (fp)
Lars Ramboldt (fp)

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Övriga närvarande forts.

Barbro Thörnqvist-Kollarz (m)
Roy Andersson (v)
Kent Klarenius (kd), (2)
Leif Engström (mp)
Eva Jacobson (c)
Ove Paulusson (spi)

Tjänstemän m.fl.
Yvonne Johnsson, stadskontoret
Jan Persson, ”- 
 
(1)   = 19.30 – 20.45
(2)   = 18.00 – 20.15, § 115 - 120
(3)   = 20.15 – 20.45, § 115 - 130

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 115

Meddelanden

Ordföranden meddelar att följande skrivelser m.m. har kommit till kommun-
fullmäktige

1. Dnr 456/03   214
Lagakraftbevis för fastigheten Sjövalla 1:221, bostadsområde vid Helenedal. 
Planförslaget har vunnit laga kraft den 19 april 2004.

2. Dnr 183/00   830
Överklagande av länsrättens dom anseende kommunfullmäktiges beslut den 
14 december 2000 (§ 229), om bolagisering av verksamheten Gunnebo Slott 
och Trädgårdar samt koncernbildning avseende kommunens helägda bolag.
Länsrätten avslår överklagandet.

3. Dnr 140/00   041
Överklagande av länsrättens dom avseende kommunfullmäktiges beslut den 
14 december 2000 (§ 231), om budget 2001.
Länsrätten avslår överklagandet.

4. Dnr 132/04   042
Ekonomiavdelningens månadsrapport per 30 april 2004.

5. Nr 2004.1162
Kopia av skrivelse till gatukontoret om förslag till en förbättrad parkmiljö för 
medborgarna i stadshusparken.

Kommunfullmäktiges beslut

Skrivelser m.m. läggs till handlingarna.
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Utdrag: § 116 Dnr 159/04 110
Mölndals tingsrätt
Lennart Sandberg Kompletteringsval av en nämndeman vid Mölndals tingsrätt
Förtroendemanna-
registret
Informationscentralen

På förslag av Bengt Möndell (m) utser kommunfullmäktige Lennart Sand-
berg, Bergmansgatan 15, 431 30 Mölndal som nämndeman vid Mölndals 
tingsrätt.
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Handling 2004:68
Utdrag: § 117 Dnr 177/01 080
Planeringsutskottet

Godkännande av programhandlingen Vision Mölndals centrum 

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2001 (§ 151) att inrätta en projekt-
organisation med uppdrag att utarbeta en vision för Mölndals centrum. 
Planeringsutskottet är styrgrupp och förvaltningscheferna på stadsbyggnads-
kontoret och gatukontoret utgör projektgrupp.

Kommunstyrelsen godkände den 9 januari 2002 (§ 28) den av projektgruppen 
framtagna projektbeskrivningen för utarbetandet av en vision för Mölndals 
centrum. 

Visionsarbetet skall formellt fungera som program för detaljplaner. Syftet 
med arbetet är att klargöra förutsättningarna och ange riktlinjer för förtätning 
av Mölndals stad i form av bostäder, butiker och verksamheter.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett programförslag för Vision Mölndals 
Centrum som har varit föremål för samråd under sommaren 2003. Inkomna 
synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse.

Planeringsutskottet godkände i § 39/2004 samrådshandlingen med vissa 
kompletteringar.

Beslutsunderlag

Stadsbyggnadskontorets samrådsredogörelse den 31 mars 2004.
Planeringsutskottets protokoll den 7 april 2004 (§ 39).
Kommunstyrelsens protokoll den 28 april 2004 (§ 157).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Fullmäktige godkänner programhandlingen Vision Mölndals Centrum.

2. Beslut om godkännande av programhandlingen innebär inte något ställ-
ningstagande till kulturhus i centrum.

Anföranden

Anföranden hålls av Bengt Odlöw (s), Inga Johnsson (c), Lennart Pers-
son (fp), Hans-Olof Engvall (kd), Kent Helgesson (mp), Hans Bergfelt (m), 
Mona Benzel (fp) och Jan Kronberg (v).

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 117 forts.

Yrkanden

Bengt Odlöw, med instämmande av Lennart Persson, Hans-Olof Engvall, 
Hans Bergfelt, Mona Benzel och Jan Kronberg, yrkar bifall till kommun-
styrelsens förslag.

Inga Johnsson yrkar avslag på den andra förslagssatsen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Inga Johnsons yrkande och finner att 
kommunfullmäktige avslår detta.

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

1. Kommunfullmäktige godkänner programhandlingen Vision Mölndals 
Centrum.

2. Beslut om godkännande av programhandlingen innebär inte något ställ-
ningstagande till kulturhus i centrum.

Protokollsanteckning

Kommunfullmäktige medger att den socialdemokratiska fullmäktigegruppen 
får foga följande anteckning till protokollet

”Enligt vår mening har vi redan ett kulturhus i Mölndal. Folkets Hus inne-
håller teater, bibliotek, kulturverkstad, bio med mera. Vi anser att den bästa 
investeringen är fortsätta att utveckla det.”
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Handling 2004:69
Utdrag: § 118 Dnr 143/04 833
Gunnebo Slott och
Trädgårdar AB
Lokalförsörjnings-

Anslag för brandvattenförsörjning för anläggningen Gunnebo slott 
och Trädgårdar

utskottet
Ekonomiavdelningen Sammanfattning

Räddningstjänsten har påtalat att brandskyddet bör ses över för anläggningen 
Gunnebo Slott.

Projektgruppen för uppförandet av två flygelbyggnader har redogjort för 
alternativa lösningar till säkerställande av brandvattenförsörjning.

Förslaget omfattar kommunalt vatten och dimsprinkling av både slottet och 
flygelbyggnaderna.

Arbetsutskottet uppdrog i § 100/04 åt stadskontoret att ta fram en kostnads-
kalkyl.

Beslutsunderlag

Projektgruppens tjänsteskrivelse den 23 mars 2004.
Skrivelse från Gunnebo Slott och Trädgårdar AB den 13 och 22 april 2004.
Arbetsutskottets protokoll den 14 april 2004 (§ 100).
Stadskontorets tjänsteskrivelse den 22 april 2004.
Förslag till avtal mellan Samfast och gatukontoret om anslutning till kom-
munens allmänna va-anläggning.
Kommunstyrelsens protokoll den 28 april 2004 (§ 141).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige beviljar kommunstyrelsen ett anslag på 3,2 mnkr för an-
slutning av Gunneboanläggningen till kommunalt va-nät samt för dim-
sprinkling av huvudbyggnaden och flyglarna. Anslaget täcks från kom-
munens rörelsekapital.

Uppdrag lämnas till Gunnebo Slott och Trädgårdar AB att söka bidrag 
från länsstyrelsen för det förbättrade brandskyddet av huvudbyggnaden.

- Projektet skall drivas i samråd med Gunnebo Slott och Trädgårdar AB 
samt lokalförsörjningsutskottet.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 118 forts.

Anföranden

Anföranden hålls av Bengt Odlöw (s), Hans Broberg (fp) och Benny Strand-
berg (kd).

Yrkanden

Bengt Odlöw, med instämmande av Hans Broberg och Benny Strandberg, 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beviljar kommunstyrelsen ett anslag på 3,2 mnkr för 
anslutning av Gunneboanläggningen till kommunalt va-nät samt för dim-
sprinkling av huvudbyggnaden och flyglarna. Anslaget täcks från kommu-
nens rörelsekapital.

Uppdrag lämnas till Gunnebo Slott och Trädgårdar AB att söka bidrag från 
länsstyrelsen för det förbättrade brandskyddet av huvudbyggnaden.

Projektet skall drivas i samråd med Gunnebo Slott och Trädgårdar AB samt 
lokalförsörjningsutskottet.

Anmälan om ej deltagande i beslut

Kent Helgesson (mp) och Åke Nises (v) anmäler att de inte deltar i beslutet.

Protokollsanteckning

Kommunfullmäktige medger att Miljöpartiet de Gröna i Mölndal får foga en 
protokollsanteckning till protokollet (bilaga 1, § 118).
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kom munfull m 3ktige 2004-0~-18, bilaga 1, § 118. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige 2004-05-18 
Ärende 5 

Kållered 2004-05-19 

"Anslag för brandvattenförsörjning för anläggningen Gunnebo slott och Trädgårdar" 

Dm aktuella investeringen medför tillkommande kostnader för Gunnebo Slott och Trädgårdar 
AB, och som framförs i tjänsteskrivelsen antyds att nuvarande koncernbidrag till Gunnebo 
Slott och trädgårdar AB inte räcker utan måste ökas. Det blir här Kvarnfallet Mölndal AB, 
med medel i form av avkastningskrav på Mölndal Energi AB och Mölndalsbostäder AB, som 
f'ar täcka dessa kostnadsökningar! Samtidigt har Kvarnfallet Mölndal AB:s betalning av ränta 
till kommunen reducerats utifrån koncernens ekonomiska situation vilket har en direkt 
påverkan på kommunens driftsbudget! 

Kommunen, vars ekonomiska läge är mycket ansträngt uppvisar i den senaste 
ekonomirapporten ett prognostiserat underskott på drygt 34 mkr! Åtgärder under innevarande 
år planeras med inköpsstopp, anställningsstopp och reducerade investeringsanslag bl.a. inom 
skola och vård! 

Att den pådrivna expansionen av Gunnebo Slott med diverse projekt medför oplanerade 
kostnadsökningar har vi tidigare varnat för och det nu aktuella ärendet utgör ett bra exempel 
på detta! 

Mot bakgrund av ovanstående finner vi det orimligt att spendera 3,2 mkr på Gunnebo Slott 
och Trädgårdar AB. 

För miljöpartiet de gröna i Mölndal 

Kent Helgesson 
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Handling 2004:70
Utdrag: § 119 Dnr 151/04 107
Kvarnfallet Mölndal AB

Ägardirektiv för Kvarnfallet AB

Sammanfattning

Kommunen har inte ännu utfärdat något ägardirektiv för Kvarnfallet 
Mölndal AB. Detta har uppmärksammats i flera sammanhang bl.a. av 
revisorerna i samband med en större granskning av kommunstyrelsens 
tillsynsfunktion. Av flera skäl är det angeläget att kommunen blir tydligare 
i sin ägarroll, såväl av moderbolaget Kvarnfallet Mölndal AB som av dess 
dotterbolag.

Beslutsunderlag

Stadskontorets tjänsteskrivelse den 7 april, reviderad den 21 april 2004 med 
förslag till ägardirektiv.
Arbetsutskottets protokoll den 14 april 2004 (§ 116).
Kommunstyrelsens protokoll den 28 april 2004 (§ 138).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige fastställer ägardirektiv för Kvarnfallet Mölndal AB enligt 
bilaga till stadskontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2004.

Anföranden

Anföranden hålls av Kent Helgesson (mp), Bengt Odlöw (s), Hans Bro-
berg (fp), Hans-Ove Nilson (m), Marcus Claesson (fp), Lars G Anders-
son (spi) och Lennart Persson (fp).

Yrkanden

Kent Helgesson yrkar att ärendet återremitteras för omarbetning.

Bengt Odlöw, med instämmande av Hans Broberg och Lars G Andersson, 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att kom-
munfullmäktige avslår detta.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 119 forts.

Omröstning

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande propositions-
ordning

Ja-röst för avslag på återremissyrkandet.
Nej-röst för bifall till återremissyrkandet.

Kommunfullmäktige har med 55 ja-röster mot 4 nej-röster beslutat avslå 
återremissyrkandet. 2 ledamöter avstår från att rösta. (Se omröstningsbilaga).

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige fastställer ägardirektiv för Kvarnfallet Mölndal AB 
enligt bilaga till stadskontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2004.

Reservation

Miljöpartiet de Grönas fullmäktigegrupp reserverar sig mot kommunfull-
mäktiges beslut (bilaga 1, § 119).
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



OMRÖSTNINGSBILAGA Kommunfullmäktige 2004-05-18

§ 119 § § § § 

1 2 3 4 5
Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst

Berit Adolfsson (m) 1
Lisbeth Årgårdh (s) 1
Bengt Odlöw (s) 1
Hans Broberg (fp) 1
Kenneth Dahlgren (s) 1
Raili Pedersen (s) 1
Marie Östh (s) 1
Ann-Marie Ebbesson (s) 1
Lars-Erik Möse (s) 1
Maj-Lis Dahlgren (s) 1
Matti Riukka (s) 1
Kent Brattberg (s) 1
Patrik Karlsson (s) 1
Inga-Lill Görloff (s) 1
Gun Kristiansson (s) 1
Marion Carlsson (s) 1
Jan Johansson (s) 1
Kerstin Spiliopoulos (s) 1
Berndt Runberg (s) 1
Ida Jamnik (s) 1
Mona Benzel (fp) 1
Inger Stigh (fp) 1
Niels Christensen (fp) 1
Inger Schale (fp) 1
Carl-Johan Sernestrand (fp) 1
Lennart Persson (fp) 1
Margareta Krakowski (fp) 1
Marcus Claesson (fp) 1
Dagmar Callgard (fp) 1
Hans Bergfelt (m) 1
Renathe Ström (m) 1
Hans-Ove Nilson (m) 1
Thomas Claéson (m) 1
Bengt Hedberg (m) 1
Stefan Caplan (m) 1
Bengt Möndell (m) 1
Claes Olsson (m) 1
Kenneth Wallin (m) 1
Åke Nises (v) 1
Karina González (v) 1
Lennart Svensson (v) 1
Jan Kronberg (v) 1
Yvonne Gillberg (v) 1
Hasson Kasim (v) 1
Benny Strandberg (kd) 1
Carina Waltilla kd) 1
Gun-Britt Hansson (kd) 1
André Zeidan (kd) 1
Birgitta Mattsson (kd) 1
Hans-Olof Engvall (kd) 1
Kent Helgesson (mp) 1
Marianne Ahlquist (mp) 1
Anders Dahlgren (mp) 1
Hans Sternlycke (mp) 1
Inga Johnsson (c) 1
Ingemar Johansson (c) 1
Lars G Andersson (spi) 1
Beatrice Philipson (spi) 1
Michael Andersson (sd) 1
Kent Åke Wennergren (sd) 1
Kaj Johansson (s) 1
Summa 55 4 2



Kom munfullmäktige 2004-0'J-18, bilaga 1, § 119. 

Protokollsanteckning 
Kommunfullmäktige 2004-05-18 
Ärende 6 
")~gardirektiv för Kvarnfallet AB" 

Kållered 2004-05-19 

Miljöpartiet de gröna motsätter sig de nu antagna ägardirektiven för Kvarnfallet Mölndal AB. 
Det aktuella bolaget instiftades för ett enda ändamål, nämligen en teknisk konstruktion för att 
kunna frigöra värdet i kommunens helägda bolag, erhålla ränta på värdet i bolagen och 
härigenom förstärka kommunens ekonomi. 

Med det nu antagna ägardirektivet omvandlas kommunens tidigare helägda bolag såsom 
Mölndalsbostäder och Mölndal Energi till dotterbolag där Kvarnfallet Mölndal AB i flera 
hänseenden övertar kommunfullmäktiges roll! 

FUlllmäktige reduceras till en instans som bara ska informeras om ägardirektiven för de 
numera s.k. dotterbolagen ändras. Vad avser stora/principiella verksamhetsförändringar ska 
fullmäktige ges tillfälle att yttra sig, men de aktuella ägardirektiven är synnerligen allmänt 
hållna vad avser verksamhetens innehåll och en bedömning av när verksamhetsförändringar 
skall betraktas stora kan bli svårbedömd och lämna utrymme för godtycke. 

Kommunfullmäktige är kommunens högst beslutande organ och tillika ägare till bolagen. Att 
koncembildningen skulle leda till en maktförskjutning från fullmäktige till koncernbolaget är 
en ny vändning som vi tar avstånd från. 

För miljöpartiet de gröna i Mölndal 

~~ 
Kent Helgesson 
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Handling 2004:71
Utdrag: § 120 Dnr 137/04 100
Informationsavdelning

Mölndals kommun ändras till Mölndals stad

Sammanfattning

Fässbergs socken blev Mölndal stad år 1922. Vid kommunsammanlägg-
ningen 1971 lades staden samman med kommunerna Kållered och Lindome. 
Enligt kommunallagen § 1 indelas Sverige i kommuner och landsting. Under 
senare år har flera kommuner beslutat att kalla sig ”stad” i officiella sam-
manhang som t.ex. Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Borås. Denna möjlig-
het har endast de kommuner som tidigare varit stad eller innehåller del som 
tidigare varit stad.

Sedan 80-talet har Mölndals deltagande i internationella sammanhang stadigt 
ökat och målsättningen är att den utvecklingen ska fortsätta. Exempel på 
detta är vänorterna och medlemskapet i West Sweden där Mölndal arbetar 
aktivt för att regionen skall bli ett tillväxtområde. Ett annat område är inom 
EU och EU-projektet VISP. I VISP - ”Vitalizing City Centres through Inte-
grated Spatial Planning” har Mölndal fått förtroendet att leda samarbetet med 
fem andra europeiska kommuner för att utveckla miljön i centrum.

Att i internationella sammanhang använda ”city” är mer ändamålsenligt än 
”municipality”, eftersom de flesta människor har lättare att förstå vad en stad 
är.

I juridisk mening är och förblir Mölndal en kommun. Det finns dock både 
historiska och marknadsföringsmässiga skäl att använda ”Mölndals stad” i 
officiella sammanhang. 

Beslutsunderlag

Stadskontorets tjänsteskrivelse den 25 mars 2004.
Arbetsutskottets protokoll den 14 april 2004 (§ 101).
Kommunstyrelsens protokoll den 28 april 2004 (§ 147).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige beslutar att Mölndals kommun skall anta beteckningen 
Mölndals stad.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 120 forts.

Anföranden

Anföranden hålls av Lennart Svensson (v), Anders Dahlgren (mp), Bengt 
Hedberg (m), Bengt Odlöw (s), Benny Strandberg (kd), Jan Kronberg (v), 
Åke Nises (v), Marcus Claesson (fp), Berndt Runberg (s), Ingemar Johans-
son (c) och Lars G Andersson (spi).

Yrkanden

Lennart Svensson yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.

Bengt Hedberg, med instämmande av Bengt Odlöw, Benny Strandberg, Jan 
Kronberg, Åke Nises, Bernt Runberg, Marcus Claesson, Ingemar Johansson 
och Lars G Andersson, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Marcus Claesson yrkar som tillägg

1. Lanseringsdatum för ”Mölndals stad” planeras till onsdagen den 25 au-
gusti 2004.

2. Kommunstyrelsen upprättar en checklista, så att namnändringen kan 
genomföras planerat, snabbt och fullständigt.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och avslag på 
detta och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer därefter proposition på Marcus Claessons tilläggsyrkan-
den och finner att kommunfullmäktige avslår dessa.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att Mölndals kommun skall anta beteckningen 
Mölndals stad.

Anmälan om ej deltagande i beslut 

Kent Helgesson (mp) anmäler att han inte deltar i beslutet.
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Handling 2004:72
Utdrag: § 121 Dnr 157/04 253
Planeringsutskottet
Ekonomiavdelningen Försäljning av del av fastigheten Eklanda 1:7, Bäckstensgatan i

Eklanda till Eklanda Rock´s KB (avtal 9:2004)

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till köpeavtal mellan Möln-
dals kommun och Eklanda Rock’s KB. Försäljningen avser del av Eklanda 
1:7, ett område om 5 619 m2. Köpeskillingen är 3 627 000 kr. Området är 
obebyggt. Orsak till försäljningen är genomförande av detaljplan.

Beslutsunderlag

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 31 mars 2004.
Planeringsutskottets protokoll den 7 april 2004 (§ 42).
Kommunstyrelsens protokoll den 28 april 2004 (§ 158).

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige godkänner försäljningen av del av fastigheten Eklanda 
1:7 enligt avtal 9-2004.

Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att i händelse av for-
mella hinder i samband med försäljningens genomförande godkänna erfor-
derliga justeringar i avtalstext och/eller överlåtelse av egendomen till annan 
juridisk person.
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Sida

MÖLNDALS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige 2004-05-18 15

Handling 2004:73
Utdrag: § 122 Dnr 154/04 003
Revisorerna

Komplettering av revisorernas reglemente

Sammanfattning

Revisorernas reglemente saknar bestämmelse om vem som ska underteckna 
handlingar, så som kommunförbundet rekommenderar. Reglementet saknar 
också bestämmelser om delgivning.

Beslutsunderlag

Revisorernas protokoll den 17 februari 2004 (§ 14).
Arbetsutskottets protokoll den 14 april 2004 (§ 118).
Kommunstyrelsens protokoll den 28 april 2004 (§ 155).

Anföranden

Anföranden hålls av Berit Adolfsson (m) och Gun Kristiansson (s).

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att komplettera revisorernas reglemente med 
följande i § 11 a resp. 11 b

1. Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av revisorerna skall 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden 
och kontrasigneras av anställd som revisorerna bestämmer.

I övrigt bestämmer revisorerna vem som skall underteckna handlingar.

2. Delgivning med revisorerna sker med ordföranden, sekreteraren eller 
annan anställd som revisorerna bestämmer.
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Handling 2004:74
Utdrag: § 123 Dnr 50/03 101
Akten
Demokratiberedningen Svar på motion om uppdrag till demokratiberedningen om 

information till och från kommunmedborgarna 

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 29 januari 2003 (§ 33) att till kommun-
styrelsen för beredning överlämna en av Hans-Ove Nilson (m) undertecknad 
motion.

I motionen föreslås att demokratiberedningen får i uppdrag att utarbeta 
förslag om

”1. hur medborgarna på ett lättillgängligt och stimulerande sätt i lämplig 
omfattning kan informeras om olika frågor, som bereds inom kom-
munen?

2. hur medborgarna kan ges tillfälle att på ett enkelt och tydligt sätt fram-
föra åsikter och förslag till de beredande organen?

3. hur medborgarnas synpunkter kan redovisas och nyttiggöras i bered-
ningsarbetet?”

Beslutsunderlag

Demokratiberedningens protokoll den 9 mars 2004 (§ 16), med yttrande över 
motionen av ordföranden Patrik Karlsson (s).
Arbetsutskottets protokoll den 14 april 2004 (§ 95).
Kommunstyrelsens protokoll den 28 april 2004 (§ 151).

Anföranden

Anföranden hålls av Hans-Ove Nilson (m), Kent Helgesson (mp) och Patrik 
Karlsson (s).

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att motionen skall anses vara besvarad med 
hänvisning till demokratiberedningens yttrande.
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Handling 2004:75
Utdrag: § 124 Dnr 131/04 100
Akten

Motion om byte av namn till Mölndals stad 

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 mars 2004 (§ 89) att till kommun-
styrelsen för beredning överlämna en av Bengt Hedberg (m) undertecknad 
motion.

I motionen föreslås 

”-  att Mölndals kommun byter namn till Mölndals stad

- att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan.”

Stadskontoret har på uppdrag av kommunledningen redan utrett frågan. 
Kommunstyrelsen har i § 147/2004 föreslagit att Mölndals kommun skall
anta beteckningen Mölndals stad.

Beslutsunderlag

Stadskontorets tjänsteskrivelse den 25 mars 2004.
Arbetsutskottets protokoll den 14 april 2004 (§ 112).
Kommunstyrelsens protokoll den 28 april 2004 (§ 152).

Anförande

Bengt Hedberg (m) håller ett anförande.

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till kommunfull-
mäktiges beslut i § 120/2004.
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Handling 2004:76
Utdrag: § 125 Dnr 163/03 109
Gymnasienämnden

Svar på  motion om upplysningskampanj om kommunismens brott 
mot mänskligheten

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2003 (§ 125) att till kommun-
styrelsen för beredning överlämna en av Michael Andersson (sd) och Kent 
Åke Wennergren (sd) undertecknad motion.

I motionen föreslås 

”-  att en upplysningskampanj i Mölndal kommuns gymnasieskolor gällan-
de kommunismens brott mot mänskligheten, och uppenbara likheter med 
nationalsocialismen, ska genomföras och att detta sedan blir ett beståen-
de inslag i undervisningen framgent,

- att Mölndals kommun tillskriver regeringen och förordar en kampanj på 
riksnivå angående kommunismens brott mot mänskligheten.”

Gymnasienämnden konstaterar att det i den av kommunfullmäktiges antagna 
skolplanen skall arbeta med värdegrunds- och demokratifrågor samt mot-
verka främlingsfientlighet.

Mölndals gymnasieskolor deltar även i arrangemang anordnade av myndig-
heten Forum för levande historia samt använder deras material där informa-
tion om demokrati och brott mot mänskligheten är ett genomgående tema.

Kommunfullmäktige återremitterade den 22 november 2003 (§ 232) ärendet 
till kommunstyrelsen för utarbetande av förslag till skrivelse till regeringen 
där en kampanj på riksnivå förordas avseende kommunismens brott mot 
mänskligheten.

Beslutsunderlag

Gymnasieförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 juni 2003. 
Gymnasienämndens protokoll den 27 augusti 2003 (§ 96).
Kommunstyrelsens protokoll den 1 oktober 2003 (§ 324). 
Kommunfullmäktiges protokoll den 22 oktober 2003 (§ 232).
Stadskontorets tjänsteskrivelse den 5 april 2004.
Arbetsutskottets protokoll den 14 april 2004 (§ 113).
Kommunstyrelsens protokoll den 28 april 2004 (§ 125).

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 125 forts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige upphäver sitt beslut i § 232/2003 med uppdrag till kommun-
styrelsen att utarbeta förslag till skrivelse till regeringen, där en kampanj 
på riksnivå förordas avseende kommunismens brott mot mänskligheten.

Anföranden

Anföranden hålls av Hans Bergfelt (m), Bengt Odlöw (s), Kent Helges-
son (mp), Michael Andersson (sd), Inga Johnsson (c), Lars G Anders-
son (spi) och Ingemar Johansson (c).

Yrkanden

Michael Andersson yrkar bifall till motionen.

Bengt Odlöw, med instämmande av Lars G Andersson, yrkar bifall till kom-
munstyrelsens förslag.

Bengt Odlöw yrkar vidare att motionens första förslagssats skall anses vara 
besvarad med hänvisning till gymnasienämndens yttrande och att motionens 
andra förslagssats avslås.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller detta.

Ordföranden ställer därefter proposition på Michael Anderssons yrkande och 
finner att kommunfullmäktige avslår detta.

Ordföranden ställer vidare proposition på Bengt Odlöws tilläggsyrkanden 
och finner att kommunfullmäktige bifaller dessa.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut i § 232/2003 med uppdrag till kom-
munstyrelsen att utarbeta förslag till skrivelse till regeringen, där en kampanj 
på riksnivå förordas avseende kommunismens brott mot mänskligheten.

Kommunfullmäktige beslutar att motionens första förslagssats skall anses 
vara besvarad med hänvisning till gymnasienämndens yttrande.

Kommunfullmäktige avslår motionens andra förslagssats.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 125 forts.

Anmälan om ej deltagande i beslut 

Hans Bergfelt anmäler att Moderata samlingspartiets fullmäktigegrupp inte 
deltar i beslutet.

Protokollsanteckning

Kommunfullmäktige medger att Kent Helgesson (mp) får foga en protokolls-
anteckning till protokollet (bilaga 1, § 125).
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige 2004-05-18, bilaga 1, § 125. 

Protokollsanteckning 
Ks 2004-04-28 
Ärende 20 

Kållered 2004-04-28 

"Svar på motion om upplysningskampanj om kommunismens brott mot mänskligheten" 
Av handlingen framgår att kommunfullmäktige de 22 november 2003 återremitterade ärendet 
till kommunstyrelsen för utarbetande av förslag till skrivelse till regeringen där en kampanj på 
riksnivå förordas avseende kommunismens brott mot mänskligheten! 

Det var miljöpartiet de gröna som yrkade återremiss och som sedermera biträddes av de 
borgerliga partierna. Men motiveringen och uppdraget ovan är inte miljöpartiets! Vår 
ståndpunkt i ärendet redovisades mycket klart i fullmäktige. Att bedriva enskilda kampanjer 
om än det ena och än det andra anser vi vara omvägar då målet i slutändan gäller FN:s 
mänskliga rättigheter. Under fullmäktigedebatten redogjorde vi för detta och beklagade att 
kommunismens vanstyre i olika länder gjordes till en ideologisk vendetta mellan borgerliga 
och socialister i Mölndals kommunfullmäktige! 

Miljöpartiet står således bakom att en skrivelse till regeringen utarbetas där en kampanj på 
riksnivå förordas avseende FN :s mänskliga rättigheter. 

Kent Helgesson (mp) 
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Utdrag: § 126 Dnr 207/04 109
Kommunstyrelsen

Motion om att Mölndals skolor skall lämna upplysning om de brott 
som skett mot mänskligheten

Inga Johnsson (c) och Ingemar Johansson (c) föreslår i en motion 

”att fullmäktige uppdrar åt barnomsorgs- och utbildningsnämnden samt åt 
gymnasienämnden att tillse att skolorna i Mölndal, utöver upplysning om de 
brott som skett mot mänskligheten, varje år t.ex. på FN dagen den 24 okto-
ber uppmärksammar FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.”

Kommunfullmäktiges beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Utdrag: § 127 Dnr 206/04 141
Bengt Odlöw

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om Vision 
Kållereds Centrum

Benny Strandberg (kd) lämnar en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande enligt följande 

”1. Finns det ett fungerande nätverk med lokala företagarföreningar och 
fastighetsägare i Kållereds Centrum?

2. Deltar kommunen i detta nätverk och i så fall, hur ofta träffas man?

3. Hur långt har planerna på Vision Kållereds Centrum kommit?

4. Vad är nästa steg och vilken tidsrymd talar vi om?

5. Hur kan vi tillsammans med andra aktörer arbeta för att förverkliga 
visionen?”

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Ordföranden meddelar att interpellationen om möjligt skall besvaras vid 
nästkommande sammanträde.
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Utdrag: § 128 Dnr 205/04 213
Bengt Odlöw

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om turerna kring 
Ekåsens koloniområde i Kållered

Kent Helgesson (mp) lämnar en interpellation till kommunstyrelsens ord-
förande enligt följande 

”1. Hur ser du på det faktum att trots den uppmärksamhet som riktats mot 
området inklusive kommunfullmäktiges tydliga ställningstagande att 
området skulle bestå som koloniområde har föreningen fortsatt missköta 
sina förpliktelser enligt arrendeavtalet?

2. Hur ser du på det faktum att samtidigt som kommunens tjänstemän in-
griper mot regelöverträdelserna så sker ett möte mellan förening och 
kommunalråd som resulterar i ovan angivna ”nygamla” alternativ med 
planändring?

3. Anser du att de åtgärder som kommunen nu vidtar mot överträdelserna 
skall prövas politiskt och kunna frysas?”

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Ordföranden meddelar att interpellationen om möjligt skall besvaras vid 
nästkommande sammanträde.
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Utdrag: § 129 Dnr 201/04 753
Bengt Odlöw

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om brottsföre-
byggande råd i Mölndals kommun

Berit Adolfsson (m) och Dagmar Callgard (fp) lämnar en interpellation till 
kommunstyrelsens ordförande enligt följande 

”1. Hur långt har man kommit i sitt arbete med att starta upp rådet?

2. Vilka är samarbetsparter?

3. Hur många sammanträden har man haft och vad kom man fram till?

4. Har några kompletteringar gjorts?

5. Hur många personer från kommunen ingår i rådet?

6. Har man startat någon operativ verksamhet?

7. Ingår medlingsverksamhet mellan brottslingar och drabbade i rådets 
uppgifter?

8. Har erfarenheter från andra kommuners verksamhet tagits till vara?”

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Ordföranden meddelar att interpellationen om möjligt skall besvaras vid 
nästkommande sammanträde.
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Utdrag: § 130
Samtliga nämnder
Informationsavdel- Ändrad sammanträdesdag
ningen

Fullmäktige beslutar att flytta sitt sammanträde den 18 augusti till tisdagen 
den 24 augusti 2004.
_____ 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande


