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Plats och tid Stadshuset klockan 16.00 – 16.45 

Beslutande Enligt förteckning på s. 2 

Övriga närvarande Enligt förteckning på s. 2 

Utses att justera Jan Kronberg 

Justeringens plats och tid

Underskrifter Sekreterare ______________________________________________ Paragrafer 263 - 293
Yvonne Johnsson

Ordförande _______________________________________________
Bengt Odlöw (s)

Justerande _______________________________________________
Jan Kronberg (v)

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

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2005-10-25
Datum för
anslagets uppsättande

Datum för
2005-11-01 anslagets nedtagande  2005-11-23

Förvaringsplats
för protokollet Stadskontoret
Underskrift ______________________________

Utdragsbestyrkande
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NÄRVARANDE

Beslutande

Ledamöter
Bengt Odlöw (s), ordförande
Patrik Karlsson (s)
Inga-Lill Görloff (s)
Hans Broberg (fp)
Dagmar Callgard (fp)
Hans Bergfelt (m)
Bengt Möndell (m)
Jan Kronberg (v)
Lars G Andersson (spi)

Tjänstgörande ersättare
Kaj Johansson (s)
Hans-Olof Engvall (kd)

Övriga närvarande

Ersättare
Ralf Lorentzon (s)
Berndt Runberg (s)
Marie Östh (s)
Kenneth Wallin (m)
Karina Gonzalez (v)
Inga Johnsson (c)

Tjänstemän m.fl.
Jan Persson, stadskontoret, exkl. § 269
Yvonne Johnsson, stadskontoret
Lena Lundkvist, stadskontoret, § 263 - 268
Ulf Dermark, stadsbyggnadskontoret, exkl. § 269
Ronny Sjölund, personalkontoret, exkl. § 269
Bengt Berndtsson, Samfast, exkl. § 269

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 263

Meddelanden

Meddelas att följande handlingar finns tillgängliga på stadskontoret

1.
Sveriges kommuner och landstings cirkulär (www.skl.se).

2005:84 om löne- och personalstatistik för kommuner, landsting och regioner 
2005.

2005:86 om ekonomisk ersättning till kommunerna för medverkan i sam-
hällets krishanteringssystem.

2005:90 om budgetförutsättningar för åren 2006 – 2008.

2005:91 om ny forskningsrapport – Vad är ett bra arbetsresultat? Individuell 
lönesättning och verksamhetsutveckling i kommuner och landsting.

2.
Protokoll från kommunfullmäktiges den 28 september 2005.

3.
Kallelse till förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Storgöteborgs 
sammanträde den 10 oktober 2005 med tillhörande handlingar.

4.
Kallelse till GR:s förbundsstyrelses sammanträde den 24 oktober 2005 med 
tillhörande handlingar.

5. Nr 2005.2105
Kopia av Skogsstyrelsens rapport den 30 september 2005 till näringsdepar-
tementet om uppdraget att ansvara för övervakning av insektsangrepp.
(www.svo.se).

6. Nr 2005.2106
Krisberedningsmyndighetens beslut att ändra inriktningen på det tekniska 
stödet till Sveriges kommuner.
(www.krisberedningsmyndigheten.se).

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 263 forts.

7. Nr 2005.2126
Skrivelse från Energimyndigheten den 29 september 2005 om bidrag till 
kommunal energirådgivning för år 2005.
(www.stem.se).

8. Nr 2005.2171
Kopia av skrivelse till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen från Lennart 
Andersson den 9 oktober 2005 om bristande ventilation vid häststall.

9. Nr 2005.2185
Protokoll från CeSam:s, central samverkansgrupp, sammanträde den 27 sep-
tember 2005.

10. Nr 2005:2186
Kopia av beslut från länsstyrelsen Västra Götaland, rättsenheten, den 7 ok-
tober 2005, om Henriette de Marés förordnande som biträdande notarius 
publicus med Mölndal och Härryda kommuner som verksamhetsområde 
t.o.m. den 31 december 2005.

11. Nr 2005.2187
Ändringsbeslut från Skolverket den 10 oktober 2005 om statsbidrag till 
personalförstärkningar i skola och fritidshem för bidragsåret 2005/2006 
ersätter motsvarande beslut från 2005-10-06. Det tidigare beslutet baserades 
på felaktig datahantering.

12. Nr 2005.2188
Kallelse till GREFAB:s styrelsesammanträde den 18 oktober 2005 med 
tillhörande handlingar.

13. Dnr 31/01   214
Ändringar i kommunstyrelsens protokoll från den 17 augusti 2005 (§ 194) 
om uppdrag att upprätta nytt detaljplaneförslag för område vid Nötåsberget, 
som en följd av ändringar i planeringsutskottets protokoll och tjänste-
skrivelse.
(Delas ut till kommunstyrelsens ledamöter och ersättare).

14. Dnr 178/05 861
Utdrag ur nämnden för kultur och fritids protokoll den 22 september 2005 
(§ 95) med redovisningar av planerade åtgärder under mångkulturåret 2006. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 263 forts.

15. Dnr 451/05 869
Tack från Lord Mayor of Canterbury Lewis Norris för Mölndals stads 
gästfrihet vid besöket på Kulturnatt i Kvarnbyn den 16 september 2005.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelandena 1 – 15.
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 264

Anmälan av protokoll

I enlighet med kommunallagens bestämmelser och kommunstyrelsens beslut 
den 14 januari 2004 (§ 18) anmäls följande beslut innefattande uppgift om 
utövad delegering

Protokoll

1.
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 september och den 11 oktober 2005.
(Inga delegeringsbeslut),

2.
Kommunstyrelsens planeringsutskott den 4 oktober 2005.
(§ 115, punkt 49, i delegeringsordningen, § 120, punkt 58, i delegerings-
ordningen).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av de delegeringsbeslut som 
förtecknats i punkterna 1 – 2.
____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 265 Dnr 278/05

Förslag till renhållnings- och deponiavgifter 2006

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 1998 en ny renhållningstaxa för hushållsavfall 
och därmed jämförbart avfall. Avgifterna i taxan är differentierade. Abon-
nenter som källsorterar, komposterar och nyttjar återvinningssystemen, 
premieras.

Gatukontoret föreslår en höjning av avgifterna. Höjningen beror dels på 
beräknade höjda behandlingsavgifter från Renova, dels på kostnadshöjningar 
för omhändertagande av avfall, återvinning, latrin och slamsugning. I av-
gifterna är inräknat avsättning av 3,4 mnkr, för att kunna finansiera avslut-
ningen av Kikås avfallsanläggning enligt EU:s direktiv.

Anna Lanne Davidson och Göran Lundahl, gatukontoret, samt Hans Petters-
son (s) och Thomas Claéson (m), gatunämnden, informerade om ärendet vid 
arbetsutskottets sammanträde den 13 september 2005 (§ 217).

Arbetsutskottet återremitterade i § 217/2005 ärendet till gatunämnden för 
komplettering.

Gatunämnden beslutade i § 118/2005 att översända gatukontorets tjänste-
skrivelse den 3 oktober 2005 till kommunstyrelsen som svar på återremissen 
och föreslår att gatunämndens förslag till renhållnings- och deponiavgifter 
2006 följer gatunämndens tidigare beslut från den 29 augusti 2005 (§ 102). 

På kommunstyrelsens sammanträde lämnas informationen att Renovas beräk -
nade höjning av behandlingsavgifter blir lägre än beräknats. Om förslaget till 
renhållnings- och deponiavgifter antas resulterar detta i ett visst överskott, 
vilket får ingå i finansieringen av avslutningen av Kikås avfallsanläggning 
enligt EU:s direktiv.

Gatunämndens förslag till beslut

- Fullmäktige beslutar om ändrade renhållnings- och deponiavgifter 
enligt bilagorna 1 och 2 till gatukontorets tjänsteskrivelse daterad den 
22 augusti 2005, att gälla från den 1 januari 2006.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 265 forts.

Beslutsunderlag

Gatukontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2005.
Gatunämndens protokoll den 29 augusti 2005 (§ 102).
Arbetsutskottets protokoll den 13 september 2005 (§ 217).
Gatukontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2005.
Gatunämndens protokoll den 3 oktober 2005 (§ 118).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige beslutar om ändrade renhållnings- och deponiavgifter 
enligt bilagorna 1 och 2 till gatukontorets tjänsteskrivelse daterad den 
22 augusti 2005, att gälla från den 1 januari 2006.

- Fullmäktige beslutar att beräknat överskott p.g.a. att Renovas höjning av 
behandlingsavgifterna blev lägre än beräknats, får ingå i finansieringen 
av avslutningen av Kikås avfallsanläggning enligt EU:s direktiv.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 266 Dnr 286/05 041

Budgetförslag 2006

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fördelade den 15 juni 2005 (§ 124) totalt 
2 230,2 mnkr som utgiftstak för nämnderna. Kommunfullmäktige 
fastställde samtidigt de kommunala nämndernas utgiftstak enligt följande

• Arbets- och familjestödsnämnden 163,6 mnkr
• Barnomsorgs- och utbildningsnämnden 846,6 mnkr
• Byggnadsnämnden 8,5 mnkr
• Gatunämnden/Trafiknämnden 110,5 mnkr
• Gymnasienämnden 245,4 mnkr
• Kommunfullmäktige 9,2 mnkr
• Kommunstyrelsen 77,2 mnkr
• Nämnden för kultur och fritid 88,5 mnkr
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden 7,6 mnkr
• Vård- och omsorgsnämnden 673,1 mnkr

Totalt 2 230,2 mnkr

Respektive nämnd har till den 12 september lämnat förslag till fördelning av 
nämndens utgiftstak mellan de gällande kommunbidragsområdena inom 
nämnden. 

Ekonomiavdelningen har under budgetberedningens höstprocess redovisat 
nya totalsammanställningar för budget/plan för perioden 2006 – 2009 med 
hänsyn till kända förutsättningar i olika skeden.

Till budgethandlingen bifogas respektive nämnds protokollsutdrag avseende 
beslut om budget 2006.

MBL-förhandling har hållits den 14 oktober 2005.

Beslutsunderlag

Budgetberedningens protokoll den 11 oktober 2005 (§ 30).

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 266 forts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige beslutar att fördela totalt 2 231,1 mnkr som utgiftstak för 
nämnderna.

- Fullmäktige fastställer de kommunala nämndernas utgiftstak för 2006 
enligt följande:

• Arbets- och familjestödsnämnden 163,6 mnkr
• Barnomsorgs- och utbildningsnämnden 847,4 mnkr
• Byggnadsnämnden 8,5 mnkr
• Gatunämnden/Trafiknämnden 110,5 mnkr
• Gymnasienämnden 245,4 mnkr
• Kommunfullmäktige 9,2 mnkr
• Kommunstyrelsen  77,2 mnkr
• Nämnden för kultur och fritid  88,6 mnkr
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden  7,6 mnkr
• Vård- och omsorgsnämnden  673,1 mnkr

Totalt 2 231,1 mnkr

Detta innebär att fullmäktige har ökat utgiftstaket med 0,8 mnkr för 
barnomsorgs- och utbildningsnämnden avseende familjecentral samt med 0,1 
mnkr för nämnden för kultur och fritid avseende driftkostnader för 
konstgräsplan, totalt 0,9 mnkr.

Teknisk justering har gjorts med 0,4 mnkr från barnomsorgs- och utbild-
ningsnämnden till arbets- och familjestödsnämnden samt med 0,5 mnkr från 
kommunstyrelsen till byggnadsnämnden.

- Fullmäktige fastställer kommunens drift- och investeringsbudget för år 
2006 i enlighet med upprättat budgetförslag och ändringslistor.

- Fullmäktige fastställer ett takbelopp på 1 600 mnkr för borgen till Möln-
dalsbostäder AB och 189 mnkr för borgen till Förbo intill utgången av år 
2006.

- Fullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att inom ramen för investerings-
budgeten omfördela medel mellan olika investeringsobjekt.

- Fullmäktige antar budget/plan för barnomsorgs och utbildningsnämnden 
2006-2008 som stadens barnomsorgs- och skolplan.

____
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 267 Dnr 286/05 041

Ekonomisk plan 2007 - 2008

Sammanfattning

Ekonomiavdelningen presenterar förslag till ekonomisk plan för 2007 –
2008.

Beslutsunderlag

Budgetberedningens protokoll den 11 oktober 2005 (§ 31).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige antar ekonomisk plan för år 2007 och 2008 i 
enlighet med upprättat förslag och ändringslistor.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 268 Dnr 156/05 041

Kvartalsrapport för Mölndals stad per den 30 september 2005

Ekonomiavdelningen har upprättat en kvartalsrapport per den 30 september 
2005.

Beslutsunderlag

Stadskontorets tjänsteskrivelse i oktober 2005.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för 
kännedom.
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutsexpediering: § 269 Dnr 307/05 024
Personal- och organisa-
tionsutskottet Pensionsvillkor för stadens förvaltningschefer

Sammanfattning

Personal- och organisationsutskottet har utarbetat ett förslag om nya pen-
sionsvillkor för stadens förvaltningschefer. Förslaget innebär att man går 
över till en försäkringslösning i stället för det nu gällande lokala pensions-
alternativet. Detta innebär att kommunen betalar en premie enligt en premie-
trappa, som beskriver försäkringspremien uttryckt i procent av bruttolönen 
kopplad till förvaltningschefens ålder vid anställningstidpunkten.

Staffan Hellström, personalkontoret, redogjorde för förslaget vid kommun-
styrelsens sammanträde den 5 oktober 2005 (§ 259).

Kommunstyrelsen bordlade i § 259/2005 ärendet. 

Beslutsunderlag

Personalkontorets tjänsteskrivelse den 18 juli 2005.
Personal- och organisationsutskottets protokoll den 13 september 2005 
(§ 72).
Kommunstyrelsens protokoll den 5 oktober 2005 (§ 259).

Jäv

P.g.a. jäv deltar inte Jan Persson, stadskontoret, Ronny Sjölund, personal-
kontoret, Ulf Dermark, stadsbyggnadskontoret, och Bengt Berndtsson, 
samfast, i handläggningen av detta ärende.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till personal- och organisations-
utskottet för vidare handläggning.
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 270 Dnr 224/05 040

Ändring av stadens ekonomiska styrprinciper vad avser skärpta 
regler vid förhyrning av externa lokaler

Sammanfattning

I samband med uppföljningen av ett ärende om hyresavtal för extern för-
hyrning av lokal, uppdrog kommunstyrelsens arbetsutskott i § 186/2005 åt 
stadskontoret att göra en översyn av de ekonomiska styrprinciperna efter den 
diskussion som förts vid sammanträdet. 

Arbetsutskottet uppdrog i § 231/2005 åt stadskontoret att inför kommun-
styrelsens sammanträde den 25 oktober 2005 komplettera ärendet i enlighet 
med de diskussioner som förts vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll den 22 juni 2005 (§ 186).
Stadskontorets tjänsteskrivelse den 30 augusti 2005.
Arbetsutskottets protokoll den 13 september 2005 (§ 219). Bordläggning.
Arbetsutskottets protokoll den 28 september 2005 (§ 231).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige beslutar att ersätta texten under rubriken 
Förhyrning av externa lokaler i stadens ekonomiska styrprinciper 
med följande

1. Förhyrning av lokaler från annan än Mölndals 
stad skall alltid föregås av samråd med Samfast.

2. Om förhyrningen innebär en årskostnad över 5 
prisbasbelopp krävs dessutom godkännande från 
lokalförsörjningsutskottet. Som kost- nader räknas förutom 
hyra, även media, underhåll samt ersättningar för 
gjorda investeringar, lokalanpassningar och liknande.

3. Om förhyrningen under hela hyrestiden, eller 
under beräknat hyres-

förhållande medför kostnader överstigande 25 
prisbasbelopp skall ärendet efter beredning i 
lokalförsörjningsutskottet även prövas av

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 270 forts.

4. Inför förlängning av hyresavtal som inte tidigare prövas i kommun-
styrelsen, och som genom förlängningen innebär totala kostnader 
under hyresförhållandet överstigande 25 prisbasbelopp enligt 
punkten 3, skall godkännande inhämtas från kommunstyrelsen. 
Denna punkt skall tillämpas även vid förlängning av avtal som in-
gåtts innan dessa regler antogs.

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutsexpediering: § 271 Dnr 249/03 106
GR
Vård- och omsorgs-
nämnden

Riktlinjer för kommunerna och regionen om samverkan om barn 
och ungdom med psykiska/psykiatriska/sociala problem (Västbus)

Arbets- och familje-
stödsnämnden
Barnomsorgs- och ut-
bildningsnämnden

Sammanfattning

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) rekommenderar den 19 maj 
2005 medlemskommunerna att godkänna rubr. riktlinjer.

Kommunerna i Västra Götaland har tillsammans med regionen i ett projekt 
med namnet Västbus utarbetat förslag om ansvarsfördelningen mellan de 49 
kommunerna och regionen för insatser till barn och ungdomar med samman-
satta psykisk/psykiatriska och sociala problem. 

Barnomsorgs- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt 
arbets- och familjestödsnämnden har gemensamt utarbetat ett samlat remiss-
svar över slutförslaget från Västbus. Detta antogs av kommunstyrelsen den 
22 juni 2004 (§ 214).

De tre berörda nämnderna har tillstyrkt rubr. gemensamma riktlinjer.

Beslutsunderlag

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 21 juli 2005.
Vård- och omsorgsnämndens protokoll den 25 augusti 2005 (§ 77).

Arbets- och familjestödsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 augusti 2005.
Arbets- och familjestödsnämndens protokoll den 30 augusti 2005 (§ 91).

Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 augusti 
2005.
Barnomsorgs- och utbildningsnämndens protokoll den 14 september 2005
(§ 55).

Arbetsutskottets protokoll den 28 september 2005 (§ 233).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen godkänner riktlinjer för kommunerna och regionen i 
Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdomar med sam-
mansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik.
_____
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Beslutsexpediering: § 272 Dnr 294/05 753
Jan-Erik Nygren
Ekonomiavdelningen Medel till brottsförebyggande rådet för start av projekt

Sammanfattning

Brottsförebyggande rådet i Mölndal startade sin verksamhet 1 januari 2004. 
En översiktlig arbetsplan för höstens arbete har upprättats. För att konkreta 
projekt skall komma till stånd krävs att rådet har ekonomiska resurser till sitt 
förfogande.

Arbetsutskottet uppdrog i § 234/2005 åt stadskontoret att inför kommun-
styrelsens sammanträde den 25 oktober 2005 komplettera ärendet i enlighet 
med de diskussioner som förts vid sammanträdet.

Till arbetsutskottets sammanträde den 11 oktober 2005 lämnades ett utkast 
till förteckning över aktuella projekt. 

Beslutsunderlag

Stadskontorets tjänsteskrivelse den 20 september 2005.
Arbetsutskottets protokoll den 28 september 2005 (§ 234).
Arbetsutskottets protokoll den 11 oktober 2005 (§ 253).
Personalkontorets tjänsteskrivelse den 20 oktober 2005.

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beviljar 200 000 kronor av medel till kommunstyrelsens 
förfogande i 2005 års budget, att användas av brottsförebyggande rådet för 
brottsförebyggande projekt 2005 – 2006 enligt den översiktliga handlings-
plan daterad den 20 oktober 2005.
_____
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§ 273 Dnr 297/05 007

Revisionsrapporten Granskning av upphandlingar inom kommun-
styrelsen

Sammanfattning

Revisorerna har den 13 september 2005 (§ 23) överlämnat rubr. rapport till 
kommunstyrelsen för yttrande senast den 27 oktober 2005. Av yttrandet skall 
framgå vilka åtgärder som kommunstyrelsen avser att vidta med anledning av 
revisorernas rekommendationer samt när åtgärderna avses att vidtas.

Joakim Eriksson, Ernst & Young, och Arne Friberg (c), kommunrevisionen, 
redogjorde för rapporten vid arbetsutskottets sammanträde den 11 oktober 
2005.

Beslutsunderlag

Revisorernas protokoll den 13 september 2005 (§ 23).
Stadskontorets tjänsteskrivelse den 5 oktober 2005.
Arbetsutskottets protokoll den 11 oktober 2005 (§ 238).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att se över gällande aktuella styrdokument för att 
åstadkomma förtydligande avseende de i rapporten upptagna otydligheterna.

Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att komma med förslag till såda-
na ändringar i samband med kommande översyn av ifrågavarande aktuella 
styrdokument.

Kommunstyrelsen överlämnar sitt beslut till kommunfullmäktige för känne-
dom.
_____
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§ 274 Dnr 253/05 820

Förslag om övertagande av klubbstuga från Mölndal Hockey 

Sammanfattning

Mölndal Hockey äger en av klubbstugorna vid Åby fritidscentrum och vill 
sälja den till Mölndals stad för att kunna reglera sina skulder hos staden. 
Mölndal Hockey har sedan länge en ansträngd ekonomi och en försäljning av 
klubbstugan skulle vara ett sätt att nå bättre ekonomisk balans. 

Arbetsutskottet återremitterade i § 206/2005 ärendet till stadskontoret för 
ytterligare beredning.

Karl-Gunnar Nordanstad, kultur- och fritidsförvaltningen, och Krister Karls-
son, stadskontoret, redogjorde för ärendet vid arbetsutskottets sammanträde 
den 11 oktober 2005.

Arbetsutskottet uppdrog i § 240/2005 åt stadskontoret att komplettera 
tjänsteskrivelsen inför kommunstyrelsens sammanträde den 25 oktober 2005 
med att hyreskonstruktionen skall medföra en för föreningar marknads-
mässig hyressättning.

Beslutsunderlag

Stadskontorets tjänsteskrivelse den 16 augusti 2005.
Arbetsutskottets protokoll den 24 augusti 2005 (§ 206).
Arbetsutskottets protokoll den 11 oktober 2005 (§ 240).
Stadskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2005.

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsen beslutar förvärva klubbhus från Mölndal Hockey för 
ett belopp på 565 000 kronor, köpekillingen används i sin helhet till att 
lösa föreningens skulder hos Mölndals stad dels ansamlad skuld per den 
31 december 2004 dels ca 48 000 kronor av under innevarande år upp-
komna skulder. Det ränte- och amorteringsfria lån som klubben erhöll år 
1984 avskrivs samtidigt i sin helhet.

Yrkande

Hans Bergfelt (m) yrkar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för 
ytterligare beredning.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 274 forts.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till arbetsutskottet för ytterligare 
beredning.
_____
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Beslutsexpediering: § 275 Dnr 216/05 105
Gymnasienämnden
Ekonomiavdelningen Inbjudan till ungdomstoppmöte i Molfetta i Italien 2006

Sammanfattning

Mölndals vänort Canterbury gjorde efter sommaren en förfrågan till Fäss-
bergsgymnasiet om ev. deltagande i ungdomstoppmöte i Molfetta i Italien 
6 - 11 februari 2006. Molfetta ligger ytterst på ”klacken” i södra Italien. Sex 
elever och en ledare deltog i ungdomstoppmöte i Canterbury hösten 2004. 

Gymnasieförvaltningen föreslog att kommunstyrelsen bidrar med 
15 000 kronor av kostnaderna för sex elever och två ledare. Gymnasie-
nämnden skulle bekosta ev. resterande del.

Kommunstyrelsen beviljade i § 190/2005 15 000 kronor för deltagande i 
ungdomstoppmöte i Molfetta i Italien (6 elever och två ledare), att täckas av 
medel till kommunstyrelsens förfogande i 2006 års budget.

Björn Sandmark, gymnasieförvaltningen, redogjorde i § 242/2005 för 
ändrade förutsättningar för ungdomstoppmötet. Mötet har flyttats fram med 
start i mitten av vecka 7. Det är oklart om Molfetta kommer att få EU-bidrag 
för projektet. Konsekvenserna blir då ökade resekostnader för Mölndals del.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll den 22 juni 2005 (§ 178).
Kommunstyrelsens protokoll den 17 augusti 2005 (§ 190).
Arbetsutskottets protokoll den 11 oktober 2005 (§ 242).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar, med ändring av sitt beslut i § 190/2005, att 
bevilja ett maxbelopp på 50 000 kronor för deltagande i ungdomstoppmöte 
i Molfetta, om EU-bidrag inte beviljas.
_____
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Beslutsexpediering: § 276 Dnr 190/03 020
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsens
utskott

Övergripande styrdokument - inventering och förslag till rutin för 
uppföljningar av åtgärder enligt vissa styrdokument

Sammanfattning

Kommunstyrelsen godkände i § 10/2004 en modell med en fast terminologi 
för namngivning av kommunens styrdokument. Stadskontoret fick i uppdrag 
att inventera styrdokumenten och överväga behovet utifrån lagstiftning, styr-
ningsbehov, aktualitet eller möjlighet till samordning

I en förteckning över gällande styrdokument har förslag på förändringar 
enligt namngivningsmodellen noterats. Dokumenten har grupperats efter 
ämnesområde och har nu minskats till drygt 30. Ur denna förteckning har 
15 dokument särredovisats, vilka är stadens Övergripande styrdokument. 
Styrdokumenten finns både på stadens hemsida och på Intranätet.

Vid genomgången har det konstaterats att ett antal dokument kräver en årlig 
uppföljning av förvaltningarna i någon form. Projektgruppen har funnit att
det är i samband med framtagning av verksamhetsberättelse/verksamhetsplan 
som årliga rapporter över åtgärder enligt styrdokumenten borde redovisas. 
Förslaget innebär att samtliga förvaltningar skall upprätta årliga verksam-
hetsberättelser och första gången för 2006.

Beslutsunderlag

Stadskontorets tjänsteskrivelse den 5 november 2003.
Kommunstyrelsens protokoll den 14 januari 2004 (§ 10).
Stadskontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2005.
Arbetsutskottets protokoll den 11 oktober 2005 (§ 243).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen noterar att inventering gjorts av kommunens styrdokument 
i enlighet med den av styrelsen antagna namngivningsmodellen. Ansvaret för 
framskrivning av förslag till ändringar ligger därefter på ansvarig förvaltning 
och får göras i lämplig takt.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 276 forts.

Kommunstyrelsen beslutar att samtliga nämnder skall upprätta verksamhets-
berättelser och att årliga uppföljningar skall göras i dessa, första gången för 
2006, avseende

Arbetsmiljö (ÅRAn) Miljöarbete
Handikappområdet Mångfald 
Internationellt samarbete Säkerhet
Jämställdhet
_____
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§ 277 Dnr 37/05 779

Svar på motion om stöd till föräldrar enligt Folkhälsoinstitutets 
rapport

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den  26 januari 2005 2005 (§ 26) att till kom-
munstyrelsen för beredning överlämna en av Benny Strandberg (kd) under-
tecknad motion.

I motionen föreslås att kommunfullmäktige utreder möjligheten att erbjuda 
föräldrastöd i enlighet med motionens intentioner grundat på Folkhälso-
institutets rapport.

Arbetsutskottet uppdrog i § 170/2005 åt stadskontoret att kort redovisa 
Folkhälsoinstitutets rapport och att sammanställa yttrandena.

Beslutsunderlag

Hälsorådets tjänsteskrivelse den 12 april 2005.
Hälsorådets protokoll den 26 maj (§ 2). Tillstyrker.

Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 mars 
2005.
Barnomsorgs- och utbildningsnämndens protokoll den 13 april 2005 (§ 26). 
Besvarad med hänvisning till yttrande.

Arbets- och familjestödsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 mars 2005.
Arbets- och familjestödsnämndens protokoll den 21 april 2005 (§ 48). 
Besvarad med hänvisning till yttrande. 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 mars 2005.
Nämndens för kultur och fritid protokoll den 24 april 2005 (§ 49). Avstyrker.

Gymnasieförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 mars 2005.
Gymnasienämndens protokoll den 12 maj 2005 (§ 32). Besvarad med hän-
visning till yttrande.

Arbetsutskottets protokoll den 22 juni 2005 (§ 170).
Stadskontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2005.
Arbetsutskottets protokoll den 11 oktober 2005 (§ 245).

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 277 forts.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Fullmäktige beslutar att motionen skall anses vara besvarad med hän-
visning dels till yttrandena över motionen, dels till stadskontorets sam-
manställning.

Yrkanden

Hans-Olof Engvall (kd) yrkar bifall till motionen.

Bengt Odlöw (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Hans-Olof 
Engvalls yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets 
förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige beslutar att motionen skall anses vara besvarad
med hän-visning dels till yttrandena över motionen, dels till 
stadskontorets sam-manställning.

Reservation

Hans-Olof Engvall (kd) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
_____
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§ 278 Dnr 249/04 109

Svar på motion om frivillig överenskommelse med handeln om att 
följa rekommenderad åldersgräns för våldsamma dataspel 

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2004 (§ 150) att till kommun-
styrelsen för beredning överlämna en av Benny Strandberg (kd) undertecknad 
motion.

Det finns inget lagstöd för åldersgränser vid inköp av dataspel eller för an-
vändande av spel i hemmen och därmed handlar detta inte om myndighets-
utövning. 

Arbets- och familjestödsnämnden gör därför den bedömningen att det inte 
ingår i arbets- och familjestödsnämndens ansvarsområde att ingå en frivillig 
överenskommelse med handeln om att följa tillverkarens rekommenderade 
åldersgränser för dataspel.

Kommunstyrelsen återremitterade i § 186/2005 ärendet till stadskontoret för 
inhämtande av juridiska aspekter på motionen.

Stadskontorets juridik- och upphandlingsavdelning finner att motionens 
förslag, om det bifalls, skulle innebära att kommunen överskred den kom-
munala kompetensen.

Beslutsunderlag

Arbets- och familjestödsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 april 2005.
Arbets- och familjestödsnämndens protokoll den 26 maj 2005 (§ 58). 
Arbetsutskottets protokoll den 22 juni 2005 (§ 172).
Kommunstyrelsens protokoll den 17 augusti 2005 (§ 186).
Stadskontorets tjänsteskrivelse den 29 september 2005.
Arbetsutskottets protokoll den 11 oktober 2005 (§ 251).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Fullmäktige avslår motionen med hänvisning till arbets- och familje-
stödsnämndens yttrande samt stadskontorets komplettering med juri-
diska aspekter.

_____
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Beslutsexpediering: § 279 Dnr 309/05 042
Nämnden för kultur
och fritid
Ekonomiavdelningen

Omdisponering av medel mellan nämnden för kultur och fritids 
kommunbidragsområden 

Sammanfattning

I samband med kommunfullmäktiges budgetbeslut tilldelas respektive nämnd 
medel som är anslagsbundna till de verksamheter som ingår i ett så kallat 
kommunbidragsområde. Enligt kommunens ekonomiska styrprinciper
ansvarar nämnderna därefter för att upprätta en detaljbudget avseende verk-
samheterna inom respektive kommunbidragsområde. Om det uppstår behov 
av omfördelning mellan kommunbidragsområdena skall det, i enlighet med 
de ekonomiska styrprinciperna, prövas av kommunstyrelsen.

Nämnden för kultur och fritid har i § 98/2005 beslutat begära omfördelning 
av 0,7 mnkr från kommunbidragsområde Idrottsanläggningar till kommun-
bidragsområdet för Verksamhets- och föreningsstöd, administration och 
nämnd.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 augusti 2005.
Protokoll från nämnden för kultur och fritid den 22 september 2005 (§ 98).
Arbetsutskottets protokoll den 11 oktober 2005 (§ 246).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar att som en redaktionell ändring minska ramen för 
idrottsanläggningar med 0,7 mnkr och öka ramen för verksamhets- och före-
ningsstöd, administration och nämnd med 0,7 mnkr.
_____
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Beslutsexpediering: § 280 Dnr 450/04 512
Gatunämnden
Planeringsutskottet Fortsatt öppen bussgata för biltrafik inom detaljplan för Sahlins 

Terass

Sammanfattning

Gatunämnden beslutade i § 157/2004 med stöd av Trafikförordningen att 
under perioden 1 februari till 30 juni 2005 tillfälligt upphäva lokal trafikföre-
skrift, under förutsättning att kommunstyrelsen fattar beslut om tillfälligt av-
steg från gällande detaljplan att tillåta allmän trafik på förbindelsen mellan 
Tempelgatan och Storgatan under tiden 1 februari till 30 juni 2005.

Kommunstyrelsen medgav i § 20/2005 att tillfälligt avsteg görs från gällande 
detaljplan för att tillåta allmän trafik mellan Tempelgatan och Storgatan 
under tiden 1 februari till 30 juni 2005. Kommunstyrelsen medger i 
§ 211/2005 förlängning t.o.m. 31 oktober.

Gatunämnden har i § 119/2005 föreslagit ytterligare förlängning t.o.m. den 
30 juni 2007.

Under förutsättning av kommunstyrelsens medgivande beslutade gatu-
nämnden vidare i § 119/2005 att upphäva lokal trafikföreskrift om Tem-
pelgatan/Storgatan.

Beslutsunderlag

Gatukontorets tjänsteskrivelse den 3 oktober 2005.
Gatunämndens protokoll den 3 oktober 2005 (§ 119).
Arbetsutskottets protokoll den 11 oktober 2005 (§ 247).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar medge att tillfälligt avsteg görs från gällande 
detaljplan för att tillåta allmän trafik mellan Tempelgatan och Storgatan till 
dess att ny detaljplan vinner laga kraft, dock längst t.o.m. den 30 juni 2007.
_____
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Beslutsexpediering: § 281 Dnr 296/05 409
Krister Karlsson

Yttrande över remiss av redovisning av regeringsuppdrag om vissa 
frågor avseende djuretisk prövning (Jo 2005/1063)

Sammanfattning

Regeringen (Jordbruksdepartementet) har i en remiss den 19 september 2005 
inbjudit bl.a. 16 kommuner, däribland Mölndal, att lämna synpunkter på 
rubr. remiss senast den 15 november.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att Mölndal 
inte har några invändningar mot redovisningen.

Arbetsutskottet överlämnade i § 248/05 ärendet till kommunstyrelsen utan 
eget förslag till beslut, med hänvisning till att miljö- och hälsoskydds-
nämnden ännu inte behandlat ärendet.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 oktober 2005.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll den 18 oktober 2005 (§ 141).
Arbetsutskottets protokoll den 11 oktober 2005 (§ 248).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar åt arbetsutskottet att utforma yttrande enligt den 
information som lämnats vid kommunstyrelsens sammanträde.
_____
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Beslutsexpediering: § 282 Dnr 320/05 106
Västra Götalands
regionen Yttrande över förslag om Västtrafik AB:s framtida bolagsstruktur 

och hantering av beslutsprocess

Sammanfattning

GR har i egenskap av kommunförbund fått sig tillsänt PM angående Väst-
trafik AB:s framtida bolagsstruktur och förslag till beslutsprocess. PM:en 
biläggs detta brev.

I PM:en föreslås att frågan förs ”till de delregionala ägarråden alternativt till 
de fyra kommunförbunden för information och avstämning. De delregionala 
ägarrådens/kommunförbundens synpunkter återförs därefter till regionala 
ägarrådet, varefter en samlad bild över processen kan lämnas vid Ägarforum 
den 18 november.

Det slutliga beslutet ska fattas av bolagsstämman i maj 2006. Dessförinnan 
ska varje ägare behandla frågeställningen i fullmäktige så att stämmoom-
budet ges mandat att rösta för aktierna. Ett gemensamt beslutsunderlag med 
formulerat förslag till beslut sänds ut till bolagets 50 ägare senast 31 decem-
ber.”

Delägarkommunernas synpunkter på Västtrafik AB:s framtida bolagsstruktur 
önskas till Västra Götalandsregionen.

Arbetsutskottet uppdrog i § 252/2005 åt stadskontoret att inför kommun-
styrelsens sammanträde den 25 oktober 2005 utarbeta ett yttrande enligt 
diskussionen vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll den 11 oktober 2005 (§ 252).
Stadskontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2005.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen yttrar sig enligt följande

1. Mölndals stad menar att det är av stort värde att Västtrafik även lokalt 
har goda kanaler för att kanalisera ägarnas synpunkter. Detta kan lösas 
genom att de delregionala ägarråden finns kvar eller att något alternativ 
skapas.
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§ 282 forts.

2. Vi anser vidare att den nuvarande organisationen med moderbolag och 
dotterbolag bör finnas kvar åtminstone hela avtalsperioden d.v.s. till 
utgången av år 2008.

_____
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Beslutsexpediering: § 283 Dnr 338/05 024
Personal- och organisa-
tionsutskottet Förslag om arvodesbestämmelser för mandatperioden 2007 - 2010

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges arvodesberedning har den 22 juni 2005 (§ 5) upprättat 
förslag till arvodesbestämmelser för mandatperioden 2007 – 2010.

Beslutsunderlag

Arvodesberedningens protokoll den 22 juni 2005 (§ 5).
Personalkontorets tjänsteskrivelse den 5 september 2005.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen remitterar ärendet till personal- och organisationsutskottet 
för vidare handläggning.
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutsexpediering: § 284 Dnr 293/05 140
Kommunstyrelsen i
Kungsbacka
Näringslivsutskottet

Yttrande över förslag till näringslivsprogram för Kungsbacka 
kommun

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Kungsbacka kommun har översänt rubr.  
näringslivsprogram för yttrande senast den 31 oktober 2005.

Näringslivsenheten konstaterar att Kungsbackas näringspolitiska ambitioner i 
vissa delar sammanfaller med Mölndals som t.ex. gemensamma ambitioner 
inom medicin- och hälsoteknik samt IT. Vidare borde programförslaget tyd-
ligare belysa vilken roll Kungsbacka är beredd att ha i ett regionalt utveck-
lingsperspektiv.

Beslutsunderlag

Näringslivsenhetens tjänsteskrivelse den 16 september 2005.
Näringslivsutskottets protokoll den 10 oktober 2005 (§ 56).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med näringslivsutskottets förslag

Kommunstyrelsen antar näringslivsutskottets yttrande som eget yttrande över 
förslag till näringslivsprogram för Kungsbacka kommun.
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutsexpediering: § 285 Dnr 318/05 427
Länsstyrelsen
Miljö- och hälsoskydds-
nämnden

Yttrande över Skrotfrag AB:s ansökan om fortsatt auktorisation 
avseende bilskrotning på fastigheten Backen 1:31

Sammanfattning

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i en remiss den 26 september 2005 
begärt yttrande över rubr. ansökan senast den 17 oktober 2005.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker i § 142/2005 fortsatt auktorisation 
avseende bilskrotning på fastigheten Backen 1:31.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse den 19 oktober 2005.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll den 18 oktober 2005 (§ 142).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen avstyrker fortsatt auktorisation för Skrotfrag AB på 
fastigheten Backen 1:31.

Kommunstyrelsen justerar denna paragraf omedelbart.
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Sida

MÖLNDALS STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-10-25 35

Beslutsexpediering: § 286 Dnr 148/05 403
Naturvårdsverket
Planeringsutskottet Ansökan om KLIMP-bidrag 2006
Miljö- och hälsoskydds-
nämnden Sammanfattning

Regeringen har tagit fram en nationell klimatstrategi för att begränsa växt-
huseffekten. Regeringen har också avsatt medel för bland annat lokala 
klimatinvesteringsprogram, s.k. KLIMP-bidrag. Mölndals stad har tidigare 
beviljats bidrag på 8,4 mnkr för investeringar i klimatförbättrande åtgärder 
i överensstämmelse med kommunens klimatstrategi.

Det finns ytterligare 127 mnkr i KLIMP-bidrag som skall fördelas under 
2006. Ansökan skall vara Naturvårdsverket tillhanda senast den 1 november 
2005.

Kommunstyrelsen beslutade i § 133/2005 att Mölndals stad skall ansöka om 
KLIMP-bidrag för 2006 och uppdrog åt planeringsutskottet att i samarbete 
med miljö- och hälsoskyddsnämnden ta fram en ansökan.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 3 maj 2005 (§ 133).
Stadsbyggnadskontorets och miljö- och hälsoskyddskontorets tjänste-
skrivelse den 27 september 2005.
Planeringsutskottets protokoll den 4 oktober 2005 (§ 116).

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att hos Naturvårdsverket ansöka om KLIMP-
bidrag för 2006 enligt tjänsteskrivelse den 27 september 2005 och därtill 
hörande handlingar.

Kommunstyrelsen justerar denna paragraf omedelbart.
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutsexpediering: § 287 Dnr 284/05 240
Lantmäterimyndigheten
Planeringsutskottet Ändring av kommungräns vid Dalgångsgatan

Sammanfattning

Lantmäterimyndigheten har remitterat en begäran om kommungränsjustering 
vid Dalgångsgatan nära Bruns Backe. Justeringen av kommungränsen är en 
följd av en ändring av fastighetsindelningen i området. Ändringen syftar till 
att möjliggöra en ny korsning mellan Grågåsgatan, Krokslätts Parkgata och 
Dalgångsgatan.

Stadsbyggnadskontoret föreslår att kommungränsjusteringen tillstyrks.

Beslutsunderlag

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2005.
Planeringsutskottets protokoll den 4 oktober 2005 (§ 114).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med planeringsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka föreslagen kommungränsjustering. 
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutsexpediering: § 288 Dnr 285/05 210
Stadsbyggnadskontoret
i Göteborg Yttrande över program för Södra Guldheden
Planeringsutskottet

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad har tagit fram ett program för att 
studera möjligheter till förtätning och utveckling av stadsdelen Södra Guld-
heden. Förslaget innehåller ca 670 tillkommande lägenheter. Två områden 
med sammanlagt 130 - 190 lägenheter ligger i nära anslutning till kommun-
gränsen mot Mölndals stad. Dessutom pågår detaljplanearbete för 170 - 200 
studentbostäder nordväst om Bruns Backe. 

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett yttrande som behandlar de områden 
som ligger i nära anslutning till kommungränsen, gemensamma större grön-
områden/grönstråk och trafikfrågor.

Beslutsunderlag

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2005.
Planeringsutskottets protokoll den 4 oktober 2005 (§ 123).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med planeringsutskottets förslag

Kommunstyrelsen översänder stadsbyggnadskontorets skrivelse den 
26 september 2005 som eget yttrande över programhandlingen. 
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutsexpediering: § 289 Dnr 334/05 214
Planeringsutskottet

Återkallande av planuppdrag avseende detaljplan för del av 
Kållered köpstad

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 29 september 2004 (§ 304) att frågan om 
nya lokaler för Micros lokaler skulle prövas genom planläggning. 

I samband med en begäran om planläggning för Ikea framkom i augusti 2005 
att Micros tidigare önskemål om en byggrätt i Kållereds köpstad inte längre 
är aktuellt, eftersom företaget kommer att flytta till nya lokaler i Göteborg.

Beslutsunderlag

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 4 oktober 2005.
Planeringsutskottets protokoll den 4 oktober 2005 (§ 118).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med planeringsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar att återkalla sitt beslut om planuppdrag för Micro 
den 29 september 2004 (§ 304).
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutsexpediering: § 290 Dnr 335/05 537
Banverket
Planeringsutskottet
Gataunämnden

Yttrande till Banverket över regional utvecklingsplan för kombi-
terminaler

Sammanfattning

Banverket har i en remiss den 12 september 2005 berett kommunen möjlig-
het att lämna synpunkter över rubr. utvecklingsplan.

Banverket har tillsammans med Vägverket tagit fram regionala utvecklings-
planer för kombiterminaler (anpassade omlastningsstationer för gods i kom-
bitrafik). 

Stadsbyggnadskontoret har i samråd med gatukontoret upprättat ett yttrande 
över utvecklingsplanen. Stadsbyggnadskontoret framför i huvudsak syn-
punkter på hur infrastruktur och ett terminalläge i Göteborg kan påverka 
Mölndals stad. Det bedöms inte finnas något bra läge för en kombiterminal 
i Mölndals stad. 

Beslutsunderlag

Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 26 september 2005.
Planeringsutskottets protokoll den 4 oktober 2005 (§ 122).

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med planeringsutskottets förslag

Kommunstyrelsen översänder stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 
26 september 2005 som eget yttrande över regional utvecklingsplanen för 
kombiterminaler. 
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§ 291 Dnr 163/05 252

Förvärv av fastigheten Syrenen 1, Delbancogatan 30, avtal 46-2005

Sammanfattning

Fastigheten Syrenen 1, Delbancogatan 30, ägs av Västra Götalands läns 
landsting.

Fastigheten är utlagd som A-tomt och är bebyggd med en vårdbyggnad, 
uppförd 1990/91.

Områdets areal är 3 114 m2. Köpeskillingen är 3,9 mnkr. Barnomsorgs- och 
utbildningsnämnden har för avsikt att hyra byggnaden för förskoleverksam-
het.

Beslutsunderlag

Förslag till avtal 46-2005.
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse den 17 oktober 2005.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

- Fullmäktige godkänner avtal 46-2005 avseende förvärv av fastigheten 
Syrenen 1, Delbancogatan 30. 

_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutsexpediering: § 292 Dnr 339/05 005
Personal- och organisa-
tionsutskottet Revidering av IT-säkerhetspolicy för Mölndals stad samt till-

hörande IT-säkerhetsregler för användare

Sammanfattning

Personalkontoret har utarbetat ett förslag till revidering av stadens 
IT-säkerhetspolicy och IT-säkerhetsregler. IT-säkerhetsarbetet betraktas 
som en del i stadens totala säkerhetsarbete.

Beslutsunderlag

Personalkontorets tjänsteskrivelse den 27 september 2005.
Personal- och organisationsutskottets protokoll den 12 oktober 2005 (§ 81).

Personal- och organisationsutskottets förslag till beslut

- Fullmäktige antar revidering av IT-säkerhetspolicy för Mölndals stad.

- Fullmäktige antar tillhörande IT-säkerhetsregler för användare.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till personal- och organisations-
utskottet för ytterligare behandling.
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutsexpediering: § 293 Dnr 317/05 045
Inger Ek

Ackordsförslag, fullmakt m.m. avseende Klippan Mölndal AB 
(556036-7137) – under företagsrekonstruktion 

Sammanfattning

Mölndals tingsrätt har efter ansökan från ovan angivna bolag beslutat om 
företagsrekonstruktion den 2 juni 2005. Företagsrekonstruktionen har för-
längts genom beslut av tingsrätten till den 2 december 2005.

Den 3 oktober 2005 fick Mölndals stad ett erbjudande om ackordsuppgörelse 
i Klippan Mölndal AB under företagsrekonstruktion. 

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar vad gäller Klippan Mölndal AB (556036-7137) 
att anta ackordsförslag uppgående till 37 % av kapitalbeloppet
(134 066 kronor).

Kommunstyrelsen uppdrar åt ordföranden att underteckna ackordsgod-
kännandet samt lämna fullmakt till rekonstruktören Guy Lofalk att rösta för 
Mölndals stad avseende ackordets antagande på borgenärssammanträdet.

Under förutsättning att ackord fastställs i enlighet med ackordsförslaget, 
beslutar kommunstyrelsen att avskriva resterande del av fordran som inte 
kommer att utbetalas genom ackorduppgörelsen, d.v.s. 84 462 kronor samt 
eventuella dröjsmålsräntor.
_____

Justerandes sign Utdragsbestyrkande


