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NÄRVARANDE 

 

Beslutande 

 

Ledamöter 
Hans Bergfelt (M),  ordförande 

Bengt Möndell (M)  

Kenneth Wallin (M)   

Hans Broberg (FP)  

Peter Johnson (KD) 
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Tjänstgörande ersättare 

Inga-Lill Görloff (S) 

 

Övriga närvarande 

 

Ersättare 
Barbro Thörnqvist-Kollarz (M) 

Kajsa Hamnén (M) 

Marcus Claesson (FP) 

Lars G Andersson (KIM) 

Ralf Lorentzon (S) 
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§ 94   Dnr KS 396/09  

Nämndernas verksamhetsberättelser 2009 med kommunöver-

gripande indikationer  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade i § 276/05 att samtliga nämnder ska upprätta verk-

samhetsberättelser och att årliga uppföljningar ska göras i dessa, första gången 

för 2006, avseende  

 arbetsmiljö 

 internationellt samarbete 

 jämställdhet 

 miljöarbete  

 mångfaldsarbete 

 säkerhetsarbete. 

 

Nytt för i år är att kvalitetsgruppen tagit fram ett antal kommunövergripande 

indikatorer, vilka nämnderna redovisat. En sammanställning av dessa har upp-

rättats. 

Beslutsunderlag 

 

Förvaltningarnas verksamhetsberättelser finns tillgängliga på stadens hemsida, 

under handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2010.  

Sammanställning av kommunövergripande indikatorer 12 maj 2010. 

Arbetsutskottets protokoll 28 april 2010 (§ 71). 

 

Föredragning/information 

Jan Gott, barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen, redogör för jämförelsen 

mellan förvaltningarna avseende de kommunövergripande indikatorerna. 

 Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 

Kommunstyrelsen noterar att samtliga förvaltningars verksamhetsberättelser 

har tillsänts styrelsen för kännedom. 

_____ 
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§ 95     

Meddelanden 

Meddelas att följande handlingar finns tillgängliga på kommunlednings- 

kontoret 

 

1. 

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

 

2010:21 om Vård och omsorg i annans hem - viktigt avgörande. 

 

2010:22 om Arbetsdomstolens dom AD 2010 nr. 11, avsked av synpedagog. 

 

2010:23 om Vårpropositionen för år 2010. 

 

2. 

Skriften ”Framtidens utmaning – välfärdens långsiktiga finansiering” från 

Sveriges kommuner och landsting. 

 

3. 

Gryaabs verksamhet 2009. 

 

4. 

Förstudie från Banverket, Linköping – Borås – En del av Götalandsbanan. 

 

5. 

Protokoll och underlag till Förbo AB:s styrelsemöten 2010-01-29 och  

2010-02-25. 

 

6. 

Protokoll från Renovas årsstämma den 10 mars 2010. 

 

7. 

Kommunfullmäktiges protokoll den 17 mars 2010. 

 

8. 

Kopia av länsstyrelsens beslut den 17 mars 2010 om att Dyno Nobel Sweden 

AB i Mölndals stad, omfattas av de skyldigheter vid farlig verksamhet som 

anges i lag om skydd mot olyckor. 

 

9. 

Protokoll från Räddningstjänsten Storgöteborg, Förbundsstyrelsens samman-

träde den 23 mars 2010 jämte utdrag (§ 18) – Lägesrapport ekonomi för 

februari 2011. 

 

 

http://www.skl.se/


 

 
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  

2010-05-05  

Sida 6(25) 

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

 

10. 

Vägverkets information om inrättande av den nya myndigheten Trafikverket 

som övertar verksamheter från Vägverket, Banverket, SIKA, Sjöfartsverket och 

Transportstyrelsen den 1 april 2010. (www.vv.se - www.trafikverket.se). 

 

11. 

Regeringens skrivelse 2009/10:106 –  Dialog om samhällets värdegrund. 

(www.regeringen.se). 

 

12. 

Kompletterande material till förbundsmöte med Göta älvs vattenvårdsför-bund 

den 22 april 2010. 

 

13. 

Kallelse till Räddningstjänsten Storgöteborg, Förbundsstyrelsens samman-träde 

den 27 april 2010 med tillhörande handlingar. 

 

14. 

Kallelse till West Swedens årsstämma den 29 april 2010. 

 

15. 

Kallelse till Kommunalförbundet GRs styrelsesammanträde den 7 maj 2010. 

 

16. 

Kallelse till KfI:s årsmöte den 17 maj 2010. 

 

17. 

Kallelse till aktieägarna i Västtrafik AB:s årsstämma den 28 maj 2010. 

 

18.  Dnr KS 151/10 

Serviceutskottets ekonomirapport per den 31 mars 2010. 

(Serviceutskottets beslut delas ut till kommunstyrelsens ledamöter och 

ersättare). 

 

19. 

Folkhälsorådets skrift ”Gott liv i Mölndal”. 

 

20. 

Finanschef Krister Karlsson lämnar en information om läget för de kommunala 

bolagen. 

 

21.  Dnr KS 113/10 

Rapport om raset i Kållereds ishall. 

 

 

 

 

http://www.vv.se/
http://www.trafikverket.se/
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 Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelandena 1 – 21. 

_____ 
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§ 96     

Anmälan av delegeringsbeslut 

I enlighet med kommunallagens bestämmelser och kommunstyrelsens beslut 

den 25 mars 2009 (§ 70) anmäls följande beslut innefattande uppgift om utövad 

delegering 

 

Kommunledningskontoret 

 

1. 

Finanschef Krister Karlssons delegeringsbeslut nr 1 den 24 mars 2010 avser 

administrativt ärende (delegeringsordningen, punkt 8). 

 

2. 

Säkerhetschef Per Delins delegeringsbeslut nr 11 den 19 mars 2010 avser 

yttrande angående antagande av hemvärnsman (delegeringsordningen,  

punkt 31). 

 

3. 

Kommunarkivarie Carl Henrik Ronges delegeringsbeslut nr 1 den 29 mars 

2010 avser gallring i samråd med barnomsorgs- och utbildningsnämnden 

(delegeringsordningen, punkt 41). 

 

4. 

Ekonomichef Eveline Stomvalls delegeringsbeslut nr 2 den 13 april 2010 avser 

godta skuldsanering enligt skuldsaneringslagen (delegeringsordningen, punkt 

43). 

 

Stadsbyggnadskontoret 

 

5. 

Stadsbyggnadschef Christer Abrahamssons delegeringsbeslut för tiden 29 mars 

– 15 april 2010 

 

* i ärenden om förköp, nr 21 – 26. 

 (delegeringsordningen, punkt 52). 

 

*  i ärende om förvärv av hyresfastighet, nr 17 – 20, 27. 

 (delegeringsordningen, punkt 53). 
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Gatukontoret 

 

6. 

Gatudirektör Göran Werners delegeringsbeslut nr 29 – 41 för tiden 18 mars – 

14 april 2010 avseende yttranden till polismyndigheten om upplåtelse av 

offentlig plats (delegeringsordningen, punkt 34). 

 

Protokoll 

 

7. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 april 2010. 

(Inga delegeringsbeslut). 

 

8. 

Kommunstyrelsens näringslivsutskott den 15 mars 2010. 

(Inga delegeringsbeslut). 

 

9. 

Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott den 13 april 2010. 

(§ 18, delegeringsordningen, punkt 12, uppsägning). 

 

10. 

Kommunstyrelsens planeringsutskott den 16 och 25 mars 2010. 

(§ 28-31, delegeringsordningen, punkt 64, planutställning). 

 

11. 

Kommunstyrelsens serviceutskott den 18 mars och den 15 april 2010. 

(§ 18-19, delegeringsordningen, punkt 26, upphandling). 

 Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut som 

förtecknats i punkterna 1 – 11. 

_____ 
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Beslutsexpediering: 

Vård- och omsorgs- 

nämnden 

Ekonomiavdelningen 

§ 97   Dnr KS 101/10  

Vård- och omsorgsnämndens förslag om omfördelning mellan 

kommunbidragsområden 

Sammanfattning 

Vård- och omsorgsnämndens förvaltning arbetar sedan 17 augusti  2009  

i en förändrad organisation med tre kommunbidragsområden. För att uppnå 

överensstämmelse mellan förvaltningens interna budget/redovisning och av 

kommunfullmäktige beslutade budgetanslag för 2010 behövs beslut om för-

ändrade kommunbidrag. 

Beslutsunderlag 

 

Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse 9 mars, reviderad 26 mars 

2010. 

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 25 mars 2010 (§ 32). 

Arbetsutskottets protokoll 14 april 2010 (§ 56). 

 Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 

Kommunstyrelsen beslutar om omfördelning mellan vård- och omsorgs-

nämndens kommunbidragsområden enligt vård- och omsorgsförvaltningens 

tjänsteskrivelse den 9 mars med revidering den 26 mars 2010. 

_____  
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Beslutsexpediering: 

Gatukontoret 

Ekonomiavdelningen 

§ 98   Dnr KS 97/10  

Gatunämndens begäran om kommunstyrelsens tillstånd för igång-

sättning av vissa investeringsobjekt 

Sammanfattning 

I investeringsbudget 2010 samt plan 2011 - 2012 ingår anslag till ett antal 

objekt där kommunstyrelsens tillstånd ska lämnas före igångsättning.   

 

Gatunämnden begär i § 29/10 kommunstyrelsens tillstånd för igångsättning av 

VA-objektet Bosgården och Mölndalsån, Åtgärder mot översvämningar.  

 

Arbetsutskottet återremitterade i § 57/10 ärendet till gatukontoret i den del som 

avser VA-objektet Bosgården, med begäran om utförligare redovisning av 

objektet med kostnadsberäkning och behovsbedömning. 

Beslutsunderlag 

 

Gatukontorets tjänsteskrivelse 17 februari 2010. 

Gatunämndens protokoll 22 mars 2010 (§ 29). 

Arbetsutskottets protokoll 14 april 2010 (§ 57). 

 Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 

Kommunstyrelsen medger igångsättning avseende år 2010 av objektet 

Mölndalsån, Åtgärder mot översvämning.  

_____ 
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Beslutsexpediering: 

Gatunämnden 

Ekonomiavdelningen 

§ 99   Dnr KS 96/10  

Gatunämnden begäran om ianspråktagande av eget kapital för 

vinterväghållning 

Sammanfattning 

Prognosen för gatukontorets väghållning för helår pekar på ett stort underskott. 

Anledningen är vinterväghållning och att förslitningsskadorna på vägnätet ökat 

p.g.a. vinterväghållningen. Snöröjnings- och halkbekämpningsprognosen är ca 

5,5 mnkr mer än budget. Till detta kommer en förväntad ökad asfalterings- 

kostnad på ca 2,0 mnkr på grund av bl. a. förslitningsskador och tjälskador. 

Beslutsunderlag 

 
Gatunämndens protokoll 22 mars 2010 (§ 35). 

Arbetsutskottets protokoll 14 april 2010 (§ 58). 

 Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 

Kommunstyrelsen medger ett överskridande på maximalt 7,5 mnkr för 2009. 

Frågan kommer att behandlas i samband med bokslut 2010. 

____  
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Beslutsexpediering: 

GR 

§ 100   Dnr KS 82/10  

GR:s förslag att verksamheten för FoU i Väst/GR ska bli ordinarie 

verksamhet inom GR fr.o.m. 2011 

Sammanfattning 

Ett förslag till fortsatt verksamhet för FoU i Väst från 2011 har tagits fram av 

den sociala styrgruppen, daterat 2009-12-08. I nuvarande ekonomiska situation 

anser den sociala styrgruppen att man ska avvakta med en höjning av medlems-

anslaget men att det är av stor vikt att FoU i Väst blir en ordinarie verksamhet 

inom GR. 

 

Medlemskommunerna rekommenderas att som tidigare medverka med fyra 

kronor per kommuninvånare och år. 

Beslutsunderlag 

 
GR:s skrivelse 17 mars 2010. 

Arbetsutskottets protokoll 14 april 2010 (§ 59). 

 Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker att FoU i Väst fr.o.m. 2011 blir en ordinarie 

verksamhet inom GR, och att medlemsavgiften ska vara oförändrat fyra  

 kronor per kommuninvånare. 

 

Kommunstyrelsen justerar denna paragraf omedelbart. 

_____ 
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Beslutsexpediering: 

GR 

§ 101   Dnr KS 83/10  

GR:s förslag om höjning av det årliga bidraget till Västkuststiftelsen 

Sammanfattning 

Västkuststiftelsen begär 3,50 kronor per invånare i årligt bidrag från Göte-

borgsregionens kommunalförbund. Bidraget utgör 3 kronor jämte indexupp-

räkning från 2004. Bidraget blir då samma som för övriga huvudmän och över-

ensstämmer med de riktlinjer som gällde när GR blev huvudman i stiftelsen. 

 

GR har den 17 mars 2010 översänt ärendet till medlemskommunerna för 

yttrande. 

Beslutsunderlag 

 
GR:s skrivelse 17 mars 2010. 

Arbetsutskottets protokoll 14 april 2010 (§ 60). 

 

 

Anmälan om ej deltagande i beslut 

Ingemar Johansson (C) anmäler att han inte deltar i beslutet. 

 

Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget om höjning av det årliga bidraget till 

Västkuststiftelsen till 3,50 kronor per invånare. 

 

Kommunstyrelsen justerar denna paragraf omedelbart. 

_____ 
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Beslutsexpediering: 

Kommunfullmäktige 

§ 102   Dnr KS 299/09  

Förslag om organisationen av Mölndals stads parkeringsverksamhet 

Sammanfattning 

I samband med framtagande av förslag om byggande av parkeringshus har 

frågan om stadens totala organisering av parkeringsverksamhet aktualiserats. 

Det har ifrågasatts om staden bör fortsätta med ett så spritt handhavande av 

parkering som nu finns. Idag har staden tre aktörer som på olika arenor bedriver 

parkeringsverksamhet, Mölndal Parkerings AB (Mpab), gatukontoret och 

serviceförvaltningen. 

 

Kommunstyrelsen uppdrog i § 253/09 åt kommunledningskontoret att utreda 

stadens parkeringsverksamhet samt lämna förslag om en enhetlig organisation 

för verksamheten. 

 

I Utredning avseende organisation av Mölndals stads parkeringsverksamhet, 

daterad den 14 april 2010, föreslås att parkeringsbolaget Mpab får utökat 

ansvar för kommunal parkeringsverksamhet. Myndighetsutövning och det 

formella ansvaret för parkering på allmän plats ska kvarligga hos gatunämn-

den/gatukontoret. 

 

De fackliga organisationerna i CeSam har inget att erinra om gällande över-

låtelse av parkeringsverksamheten (§ 11/10). 

Beslutsunderlag 

 

Kommunstyrelsens protokoll 21 oktober 2009 (§ 253). 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 14 april 2010. 

Arbetsutskottets protokoll 14 april 2010 (§ 62). 

CeSams protokoll 27 april 2010 (§ 11). 

 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

-  Fullmäktige beslutar att samla ansvaret för all kommunal parkerings-

verksamhet på kvartersmark och driftsansvaret för parkering på allmän 

platsmark hos Mölndals Parkerings AB (Mpab). 

 

- Fullmäktige uppdrar åt Kvarnfallet AB att se över och vid behov justera 

aktiekapitalet och revidera ägardirektiven för Mpab. 

 

- Fullmäktige uppdrar åt gatunämnden att träffa avtal med Mpab om över-

föring av driftsansvaret för parkering inom allmän platsmark. 

 

 

 

 

- Fullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att träffa avtal med Mpab om 
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överföring av ansvaret för serviceförvaltningens parkeringsplatser. 

_____ 
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Beslutsexpediering: 

GR 

Arbets- och familjestöds- 

nämnden 

 

§ 103   Dnr KS 37/10  

Godkännande av regional överenskommelse om projekt med 

arbetsmarknadspolitisk inriktning 

Sammanfattning 

Styrgruppen för arbetsmarknad har liksom förbundsstyrelsens presidium tidi-

gare uppmärksammat behovet av en samlad insats kring ungdomsarbets- 

lösheten och att Arbetsförmedlingen (AF) bör ge ett större utrymme för lokala 

insatser. 

 

Förslaget innebär att Göteborgsregionens medlemskommuner på årsbasis 

ordnar ca 1 500 projektplatser till en uppskattad kostnad på ca 100 mnkr, vilket 

finansieras av AF genom anordnande av ett projekt med arbetsmarknadspoli-

tisk inriktning. AF ersätter, efter lokala avtal, kommunerna för de faktiska 

kostnaderna vilket bl.a. omfattar personal, lokaler, utrustning och övriga insat-

ser kopplat till anordnandet. 

 

GR:s förbundsstyrelse har godkänt förslag till regional överenskommelse med 

AF om projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning. 

 

Arbets- och familjestödsnämnden avstyrker förslaget i § 34/10. 

Beslutsunderlag 

 

Arbets- och familjestödsförvaltningens tjänsteskrivelse 12 mars 2010. 

Arbets- och familjestödsnämndens protokoll 25 mars 2010 (§ 34). 

Arbetsutskottets protokoll 14 april 2010 (§ 63). 

 Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 

Kommunstyrelsen uppdrar åt arbets- och familjestödsnämnden att inleda 

förhandlingar med AF, i syfte att starta en verksamhet med god kvalitet och 

med möjligheter till olika kombinationer av insatser inom ett projekt benämnt 

LYFT, enligt överenskommelsens intentioner. 

_____ 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum  

2010-05-05  

Sida 18(25) 

 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 

  

Beslutsexpediering: 

Budgetberedningen 

Serviceutskottet 

§ 104   Dnr KS 152/10  

Serviceutskottets begäran om medel för utbyggnad av fibernät, 

etapp 2 

Sammanfattning 

Mölndals stad och Svenska Stadsnät AB, som 2007-12-03 förvärvade Mölndal 

Energis fiberbaserade stadsnät, har gemensamt utarbetat och antagit ett sam-

arbetsavtal daterat 2008-05-13.  

 

Etapp 1 av fiberutbyggnaden, i enlighet med samarbetsavtalet, som omfattade 

62 anslutningspunkter är utbyggda och uppkopplade den 31 december 2008. 

 

Etapp 2 som i stort sett motsvarar resterande kommunala verksamhetsställen, 

36 anslutningspunkter, föreslås bli utbyggda under hösten 2010 och våren 

2011. 

 

Serviceutskottets förslag 

1.  Utökade investeringsmedel för utbyggnad av fibernätet, etapp 2 med  

 4,2 mnkr för år 2011. 

2.  Berörda förvaltningars driftsbudget påverkas med ca 1,4 mnkr vilket inte 

är finansierat. 

Beslutsunderlag 

 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 7 april 2010. 

Serviceutskottets protokoll 15 april 2010 (§ 26). 

 Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till budgetberedningen. 

_____ 
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Beslutsexpediering: 

Budgetberedningen 

Serviceutskottet 

§ 105   Dnr KS 153/10  

Serviceutskottets begäran om investeringsmedel för central             

IT-infrastruktur 

Sammanfattning 

För att uppnå en effektiv och säker IT-miljö som ger förutsättningar att möta 

verksamheternas och samhällets behov krävs ett antal utvecklingsåtgärder av 

kommunens lokala IT-miljö både på kort sikt och på lite längre sikt. 

 

Serviceförvaltningens investeringsanslag avseende inventarier, där IT ingår, är 

för 2011 totalt 6,5 mnkr. Av dessa är 4,55 mnkr internt avsatta för IT. Minimi- 

behovet av investeringsmedel för att tillgodose kraven på en acceptabel IT-

säkerhet samt skapa förutsättningar för verksamhetsutveckling är 9,2 mnkr för 

budgetåret 2011. Det innebär att 4,65 mnkr saknas för att täcka investerings-

behovet för central IT-infrastruktur 2011. 

 

Serviceutskottets förslag 

1.  Utökade investeringsmedel med 4,65 mnkr för 2011. 

2.  Kapitaltjänstkostnaderna för det totala investeringsbehovet är inte finan-

sierade. Finansieringen föreslås ske genom justering av hyreskostnaden för 

pc inom administrationen samt genom justering av de fasta IT-kostnaderna 

för barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen samt gymnasieförvalt-

ningens pedagogiska verksamheter enligt redovisningen i serviceförvalt-

ningens tjänsteskrivelse den 7 april 2010. 

Beslutsunderlag 

 
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse 7 april 2010. 

Serviceutskottets protokoll 15 april 2010 (§ 27). 

 Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till budgetberedningen. 

_____ 
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Beslutsexpediering: 

Västtrafik AB 

Gatunämnden 

§ 106   Dnr KS 293/09  

Yttrande över Västtrafiks preliminära Trafikförsörjningsplan 2011 

Sammanfattning 

Västtrafik AB har översänt preliminär Trafikförsörjningsplan för 2011 till 

Västra Götalandsregionen för yttrande senast den 7 maj 2010.  

 

I tjänsteskrivelsen föreslås att kommunstyrelsen ska anta gatukontorets yttrande 

som eget yttrande i ärendet. 

Beslutsunderlag 

 

Gatukontorets tjänsteskrivelse 31 mars 2010. 

Arbetsutskottets protokoll 28 april 2010 (§ 67). 

Gatunämndens arbetsutskotts protokoll 30 april 2010 (§ 49). 

 Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 

Kommunstyrelsen antar yttrandet från gatunämndens arbetsutskott som eget 

yttrande över remissen. 

 

Kommunstyrelsen justerar denna paragraf omedelbart. 

_____ 
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Beslutsexpediering: 

Kommunfullmäktige 

§ 107   Dnr KS 113/10  

Begäran om förnyad och utökad överlåtelse av tillsynsansvar enligt 

miljöbalken 

Sammanfattning 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har genom beslut av länsstyrelsen den 29 april 

1985 övertagit tillsyn över tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter i kom-

munen med i beslutet angivna undantag. Beslutet togs med stöd av den tidigare 

miljöskyddslagen, men fortsätter att gälla i tillämpliga delar.  

 

Länsstyrelsen har initierat en översyn av den delegerade tillsynen. Represen-

tanter för miljö- och hälsoskyddsnämnden och länsstyrelsens miljöskyddsenhet 

har haft ett samrådsmöte den 15 mars 2010. 

 

Nämnden anhåller att fullmäktige ska besluta, med stöd av 10 § förordningen 

(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken, att begära förnyad och utökad över-

låtelse av tillsynsansvaret enligt miljöbalken. Överlåtelsen omfattar tillsyns-

område B1 i bilagan till samma förordning, med undantag för verksamheter 

som prövas av miljödomstolen.  

 

Detta innebär att nämnden kommer att utöva tillsyn över all civil tillståndsplik-

tig miljöfarlig verksamhet med undantag för Riskulla kraftvärmeverk och 

Kikås avfallsdeponi. 

 

Förändringen ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2011. 

Beslutsunderlag 

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens tjänsteskrivelse 6 april 2010. 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 20 april 2010 (§ 34). 

Arbetsutskottets protokoll 28 april 2010 (§ 68). 

 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

- Fullmäktige beslutar, med stöd av 10 § förordningen (1998:900) om till-

syn enligt miljöbalken, att begära förnyad och utökad överlåtelse av till-

synsansvaret enligt miljöbalken. Överlåtelsen omfattar tillsynsområde B1 

i bilagan till samma förordning, med undantag för verksamheter som 

prövas av miljödomstolen.   

_____ 
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Beslutsexpediering: 

Strategiavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

§ 108   Dnr KS 121/10  

Anslag för projektet Våga vittna 

Sammanfattning 

Forskning av Brottsförebyggande rådet visar att övergrepp i rättssak, d.v.s. när 

vittnen trakasseras och hotas, är ett av de vanligaste brotten bland ungdomar. 

Det är viktigt att ett antal åtgärder vidtas för att dels underlätta vittnenas 

besvärliga situation, dels stötta och stärka brottsoffer och deras anhöriga. Målet 

med projektet Våga Vittna är att skapa en gemensam syn bland skolpersonal, 

elever och föräldrar gällande ansvar att vittna och anmäla brott. 

Beslutsunderlag 

 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 14 april 2010. 

Arbetsutskottets protokoll 28 april 2010 (§ 70). 

 Kommunstyrelsens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 

Kommunstyrelsen beslutar delta i projektet Våga vittna till en kostnad på  

38 000 kronor, att täckas av medel till kommunstyrelsens förfogande i 2010 

års budget. 

_____ 
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Beslutsexpediering: 

Namnberednings- 

gruppen 

§ 109   Dnr KS 122/10  

Förslag på nytt namn på Lindhagaskolan 

Sammanfattning 

Barnomsorgs- och utbildningsnämnden har i § 12/10 föreslagit att Lindhaga-

skolan byter namn till Ekhagaskolan.  

 

Namnberedningsgruppen är inte positiv till ett namnbyte och i synnerhet inte 

till Ekhagaskolan. Namnberedningsgruppen föreslår att Lindhagaskolan får 

behålla sitt nuvarande namn. 

 

Arbetsutskottet överlämnade i § 69/10 ärendet till kommunstyrelsen utan eget 

förslag till beslut.   

Beslutsunderlag 

 

Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 5 mars 2010. 

Barnomsorgs- och utbildningsnämndens protokoll 7 april 2010 (§ 12). 

Namnberedningsgruppens protokoll 13 april 2010 (§ 1). 

Arbetsutskottets protokoll 28 april 2010 (§ 69). 

Skrivelse från rektor vid Lindhagaskolan 4 maj 2010. 

 

Yrkande 

Patrik Karlsson (S) yrkar att ärendet ska bordläggas. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bordläggningsyrkandet och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta. 

 Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

_____ 
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§ 110   Dnr KS 143/10  

Kommunledningskontorets verksamhetsberättelse 2009  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade den 25 oktober 2005 att alla förvaltningar ska upp-

rätta verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser.  

 

Kommunledningskontoret har upprättat verksamhetsberättelse för 2009, där 

målen som togs i verksamhetsplanen för 2009 har följts upp. 

 

Arbetsutskottet godkände verksamhetsberättelsen i § 72/10 och överlämnade 

den till kommunstyrelsen för kännedom. 

Beslutsunderlag 

 
Kommunledningskontorets verksamhetsberättelse 2009. 

Arbetsutskottets protokoll 28 april 2010 (§ 72). 

 Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

_____ 
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Beslutsexpediering: 

Kommunfullmäktige 

§ 111   Dnr KS 110/10  

Kvartalsrapport per den 31 mars 2010 

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har upprättat en kvartalsrapport per den 31 mars 2010. 

 Kommunstyrelsens beslut 

 
Kommunstyrelsen överlämnar rapporten till fullmäktige för kännedom. 

_____ 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


