
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Plats och tid Mölndals stadshus, kommunfullmäktigesalen kl. 18:00-20:15

Beslutande ledamöter Sven-Ove Johansson (S) (ordförande)
Maria Rantsi (M) (vice ordförande)
Kader Hamakarim (MP) (2:e vice ordförande)
Marie Östh Karlsson (S) §§1-6, §§8-34
Pernilla Övermark (S)
Raymond Carlsson (S)
Karin Vedlin (S)
Stefan Gustafsson (S)
Solveig Hallin (S)
Ove Dröscher (S)
Gun Kristiansson (S)
Bernt A Runberg (S)
Rasha Riad Sandén (S)
Lennart Wallensäter (S)
Jennie Rodin (MP)
My Blomgren (MP)
Annika Bjerrhede (MP)
Ulrika Frick (MP)
Ulla-Carin Moberg (MP)
Marie Lindqvist (V)
Jessica Wetterling (V)
Åke Nises (V)
Ana Maria Stuparich (V)
Anders Karlsson (KD)
Peter Berg Johnson (KD)
Hans Bergfelt (M)
Gabriela Nilsson (M)
Merjem Maslo (M)
Johanna Rantsi (M)
Kajsa Hamnén (M)
Kristian Vramsten (M)
Carina Gustafsson (M)
Marcus Ewerstrand (M)
Johan Ahlsell (M)
Gerhard Bengtsson (M)
Peter Librell (M)
Anders Enelund (M)
Linus Hedberg (M)
Elin Andersson (L)
Margareta Krakowski (L)
Glenn Grimhage (L)
Marcus Claesson (L)
Bertil Levin (L)
Delaram Esmaeili (L)
Maria Martini (C)
Eric Nilsson (C)
Ingemar Johansson (C)
Fredrik Mellbin (SD)
Kjell-Åke Jönsson (SD)
Joel Olsson (SD)
Estelle Hwatz (S)  ersätter Ralf Lorentzon (S)
Shahla Alamshahi (S)  ersätter Therese Aronius (S)
Lovisa Rambjer (S)  ersätter Tomas Angervik (S)
Roland Alkvik (S)  ersätter Elpida Georgitsi (S)
Sarah Hallin (S)  ersätter Patrik Karlsson (S)
Anders Dahlgren (MP)  ersätter Rasmus Draklander (MP)
Adam F Laurén (KD)  ersätter Johanna Karlsson Deucher (KD)
Rune Nilsson (SD)  ersätter Ilona Michalowski (SD)
Mikael Brodin (SD)  ersätter Peter Bjellheim (SD)
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Ulla Godin (SD)  ersätter Tobias Hellström (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Ingvar Paulsson (M)
Bobby Bohlin (M)
Stefan Engwall (M)
Peter Carlmark (M)
Joakim Wikström (L)
Tina Höstlycke (L)
Kjell Karlson (L)
Sara Janhäll (C)

Övriga närvarande Suzanna Bengtsson (Kommunsekreterare)
Håkan Ahlström (Stadsdirektör)
Mio Saba Sjösten (Socialchef) §1
Jennie Fidler (Integrationsutvecklare) §1
Thomas Svensson (S) (Vald revisor) §2

Utses att justera Stefan Gustafsson
Marcus Claesson

Justeringens plats och tid Stadshuset, stadsledningsförvaltningen   2017-03-02   08:00

Paragrafer §§1-34

Sekreterare ....................................……………………………………………………….
Suzanna Bengtsson

Ordförande ....................................……………………………………………………….
Sven-Ove Johansson

Underskrifter

Justerande ....................................……………………………………………………….
Stefan Gustafsson Marcus Claesson

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

Instans Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum 2017-02-22

Anslag sätts upp 2017-03-02

Anslag tas ner 2017-03-24

Förvaringsplats för 
protokollet

Stadshuset, stadsledningsförvaltningen

.................................................Underskrift

Suzanna Bengtsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§1 Nyanlända – så arbetar vi i Mölndals stad med integration och boende - 
information

§2 Revisionsrapport; Granskning av upphandlingsverksamheten och 
ramavtalstrohet

§3 Meddelanden
§4 Föreskrifter om arkivvården för Samordningsförbundet Insjöriket
§5 Markavtal fiberutbyggnad Mölndals stad
§6 Fairtrade City-diplomering
§7 Ägarskap i Sahlgrenska Science Park

§8 Antagande av Översiktsplan för Göteborg och Mölndal - fördjupad för 
Mölndalsåns dalgång

§9 Planprogram för stadsdelen Pedagogen Park, fastigheterna Växthuset 1 och 2, 
del av Solängen 1:104 m.fl.

§10 Svar på motion (C) om laddstolpar för elbilar och elcyklar

§11 Svar på motion (L) om att Mölndals stad ska sluta med porträttfotografering i 
skolor och förskolor

§12 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (S) i valnämnden
§13 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (L) i valnämnden

§14 Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (SD) i vård- och 
omsorgsnämnden

§15 Val av nämndeman (M) i Göteborgs tingsrätt

§16 Val av styrelse till Kvarnfallet Mölndal AB inkl. dotterbolag, ordinarie 
bolagsstämma 2017-2018

§17 Val av styrelse till Mölndalsbostäder AB inkl. dotterbolaget Faren Fastighets 
AB, ordinarie bolagsstämma 2017-2018

§18 Val av styrelse till Mölndal Energi AB, ordinarie bolagsstämma 2017-2018

§19 Val av styrelse till Mölndal Energi Nät AB, ordinarie bolagsstämma 2017-
2018

§20 Val av styrelse till Mölndals Parkerings AB, ordinarie bolagsstämma 2017-
2018

§21 Val av styrelse till Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, ordinarie 
bolagsstämma 2017-2018

§22 Val av styrelse till MölnDala Fastighets AB, ordinarie bolagsstämma 2017-
2018

§23 Val till Förbo, ordinarie bolagsstämma 2017-2018

§24 Val till Renova AB och Renova Miljö AB, ordinarie bolagsstämma 2017-
2018

§25 Val till Gryaab AB, ordinarie bolagsstämma 2017-2018
§26 Val till Grefab AB, ordinarie bolagsstämma 2017-2018
§27 Val av styrelse och lekmannarevisorer till Forsåkers Fabriker Holding AB
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§28 Val av styrelse och lekmannarevisorer till Forsåkers Fabriker Byggnad 23 AB

§29 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017-2019 för 
stadsledningsförvaltningen

§30 Planeringsutskottets verksamhetsplan 2017-2019
§31 Serviceutskottets verksamhetsplan 2017-2019
§32 Nämndernas verksamhetsplaner 2017-2019
§33 Motion (M) om att Mölndals stad årligen ska uppmärksamma vardagshjältar
§34 Motion (L) om bättre internetuppkoppling till alla Mölndalsbor
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Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 1

Nyanlända – så arbetar vi i Mölndals stad med integration och 
boende - information

Ärendet
Dagens sammanträde
Stadsdirektör Håkan Ahlström, socialchef Mio Saba Sjösten och integrationsutvecklare Jennie 
Fidler informerar om hur Mölndals stad arbetar med nyanlända t ex med integration och 
boende.
Man informerar om bosättningslagen och vad den betyder för Mölndal som kommun.
I Mölndals stad finns en arbetsgrupp som går under namnet STING. STING började sitt 
uppdrag i januari 2016 i samband med den stora flyktingvågen som inträffade under hösten 
2015. Fokus för STING har framförallt varit att lösa bostadsfrågan för de nyanlända och man 
samarbetar också med andra aktörer, t ex Göteborgsregionen (GR) kring detta och integration. 
Samverkan sker exempelvis med:

  näringslivet, kring boende och arbete

  föreningslivet, om en meningsfull fritid

  andra kommuner och myndigheter

Socialchef Mio Saba Sjösten informerar om prognoserna för antal anlända som är anvisade till 
Mölndals stad och vad staden ansvarar för, t ex förskola/skola, boende, samhällsorientering, 
SFI (svenska för invandrare) och socialt stöd.

Integrationsutvecklare Jennie Fidler avslutar med att informera om förutsättningar för en god 
integration. Staden kan t ex stärka samarbetet med civilsamhället och näringslivet för att 
uppnå dessa förutsättningar.
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor. Ordföranden tackar för föredragningen.

5



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 2

KS 459/16
Revisionsrapport; Granskning av upphandlingsverksamheten och 
ramavtalstrohet

Beslut
Revisionsrapport om granskning av upphandlingsverksamheten och ramavtalstrohet läggs till 
handlingarna.

Ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Mölndals stad har EY granskat den centrala 
upphandlingsprocessen och följsamhet till ramavtal. Granskningens syfte har varit att bedöma 
om den centrala upphandlingsprocessen är ändamålsenlig, det vill säga i enlighet med lagar, 
regler och fullmäktiges beslut, samt bedöma följsamhet till ramavtal. Granskningen visar att 
det finns riktlinjer kopplat till upphandlingspolicyn och dokumenterat stöd för upphandling av 
kommunövergripande ramavtal. Vidare framgår att det genom befintliga styrdokument finns 
en tydlig roll- och ansvarsfördelning för arbetet med ramavtal. Revisionen bedömer att 
kommunstyrelsen i huvudsak säkerställer upphandlingar av ramavtal i enlighet med lagkraven 
och stadens upphandlingspolicy. Granskningens intervjuer visar att det huvudsakligen upplevs 
som att upphandlingsenheten säkerställer ramavtal för väsentliga områden. Däremot framgår 
att upphandlingsenheten har haft resursbrist på grund av hög personalomsättning vilket har 
fått vissa effekter på arbetet med att tillgodose förvaltningarnas behov av förvaltningsöver-
gripande ramavtal. Revisionen bedömer det som väsentligt att kommunstyrelsen säkerställer 
kompetensförsörjningen för upphandlingsenheten eftersom det är en förutsättning för att 
enheten ska kunna bedriva sitt arbete ändamålsenligt.
 
Granskningen har visat att det finns vissa utmaningar avseende att sätta samman referens-
grupper för upphandling av förvaltningsövergripande ramavtal och att det saknas dokumen-
terade rutiner för kontakten, samordningen och dialogen med förvaltningarna. 
Enligt revisionens bedömning bör kommunstyrelsen se till att det finns dokumenterade rutiner 
för detta så att verksamhetskompetens säkerställs i upphandling av förvaltningsövergripande 
ramavtal.
 
Upphandlingsenheten har sedan 2014 en dokumenterad plan för systematisk ramavtalsupp-
följning. Däremot framgår att upphandlingsenheten inte genomför uppföljning enligt plan och 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

att uppföljning i de flesta fall bara görs sista året av avtalsområdet. Enligt vår bedömning är 
det väsentligt att kommunstyrelsen säkerställer en ändamålsenlig avtalsuppföljning. 
Granskningen visar att det saknas rutin för uppföljning och utvärdering av ramavtalstrohet. 
Det framgår att upphandlingsenheten inte arbetar aktivt med uppföljning av ramavtalstrohet 
på grund av personalbristen på enheten. Enligt revisionens bedömning bör kommunstyrelsen 
säkerställa att uppföljning sker av ramavtalstrohet enligt upphandlingspolicy och kommun-
fullmäktiges beslut.
 
Granskningen har skickats på remiss till stadsledningsförvaltningen (upphandlingsenheten), 
tekniska förvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen för yttrande.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 januari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 januari 2017, § 2.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 januari 2017, § 24, och överlämnat 
stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 3 januari 2017, som yttrande över 
rapporten.
Tekniska nämnden har yttrat sig över rapporten den 30 januari 2017, § 4.
Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över rapporten den 26 januari 2017, § 8.
 
Dagens sammanträde
Vald revisor Thomas Svensson (S) redogör för revisionsrapporten. Ledamöter och ersättare 
ges tillfälle att ställa frågor. Ordföranden tackar för föredragningen.

Expedieras till 
Revisorerna, stadsledningsförvaltningen, tekniska nämnden, vård- och omsorgsnämnden
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§ 3

Meddelanden

Ärendet
1. Skrivelse från Brukarrådet i Balltorps skolenhet angående Balltorps bibliotek.

2. Lagakraftbevis avseende kommunfullmäktiges antagandebeslut den 19 oktober 2016,
§ 155, av detaljplan för Kållered Köpstad. Planen har vunnit lagakraft den 7 februari 2017 
(Dnr KS 313/16).
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4

KS 220/15
Föreskrifter om arkivvården för Samordningsförbundet Insjöriket

Beslut
Mölndals stads arkivreglemente ska gälla även för Samordningsförbundet Insjöriket.

Ärendet
Kommunstyrelsen i Mölndals stad ansvarar för tillsynen av att Samordningsförbundet 
Insjöriket fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. Kommunfullmäktige har i § 139, 2015, 
genom arkivreglementet utfärdat mer detaljerade arkivföreskrifter för stadens myndigheter. 
För att samma regelverk ska gälla samtliga myndigheter som kommunstyrelsen har tillsyns-
ansvar för behöver kommunfullmäktige besluta att stadens arkivreglemente gäller även för 
Samordningsförbundet.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 november 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 januari 2017, § 7.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 januari 2017, § 20.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Mölndals stads arkivreglemente ska gälla även för Samordningsförbundet Insjöriket.

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

Expedieras till 
Samordningsförbundet Insjöriket, stadsledningsförvaltningen
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§ 5

KS 414/16
Markavtal fiberutbyggnad Mölndals stad

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag på markavtal samt ger i uppdrag åt teknisk chef att 
underteckna markavtal mellan Mölndals stad och följande ledningsägare:
- TeliaSonera Skanova Access AB
- IP-Only Networks AB

Ärendet
I enlighet med stadens IT-strategi ska Mölndals stad aktivt verka för att förenkla för de 
leverantörer som visar intresse för att bidra till fiberutbyggnad inom staden. Det är dock 
viktigt att staden ställer krav på aktörer som nyttjar kommunal mark för ledningsdragning 
varför markavtal bör upprättas med aktuella ledningsägare. Syftet med tecknande av 
markavtal är att skapa tydlig reglering avseende ledningsdragning samt skapa förutsättningar 
för effektivt markutnyttjande, samordnade gräv- och anläggningsarbeten och god planering.
I förevarande fall behöver avtal tecknas med två ledningsägare som bygger ut fibernätet i 
staden, TeliaSonera Skanova Access AB samt IP-Only Networks AB. Avtalen reglerar 
ledningsägarnas rättigheter och skyldigheter gentemot staden för bibehållande och för-
läggande av fiberledningar. Avtalet gäller stadens allmänna platsmark och avtalstiden är 10 år 
med möjlighet till förlängning med två års uppsägningstid.
 
Ärendets behandling
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 25 oktober 2016, § 93.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 december 2016, § 173.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 januari 2017, § 11.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag på markavtal samt ger i uppdrag åt teknisk chef att 
underteckna markavtal mellan Mölndals stad och följande ledningsägare:
- TeliaSonera Skanova Access AB
- IP-Only Networks AB
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
 

Expedieras till 
Tekniska nämnden, teknisk chef
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 6

KS 419/16
Fairtrade City-diplomering

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Mölndals stad ska ansöka om att bli diplomerad som en 
Fairtrade City.
 
Reservation
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till 
förmån för Joel Olssons (SD) förslag.

Ärendet
Ärendet avser ett ställningstagande till om Mölndals stad ska eftersträva att diplomeras som 
Fairtrade City. Diplomeringen riktas till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och 
etisk konsumtion. För att kunna ansöka behövs en tydlig och mätbar politisk målsättning för 
stadens konsumtion av rättvist handlade produkter. Staden behöver också utse en samordnare 
och göra en inventering av hotell, restauranger, caféer etc. som säljer Fairtrade-märkta 
produkter. För flera produkter ställer stadens organisation redan idag krav på Fairtrade eller 
liknande. Det rör sig bland annat om arbetskläder, livsmedel, snittblommor och kaffe.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 1 november 2016.
Näringslivsutskottet har behandlat ärendet den 8 november 2016, § 90, och beslutat att 
överlämna ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott, med förslaget att upphandlings-
enheten ges i uppdrag att göra en bedömning hur man idag uppfyller kriterierna i Fairtrade 
City genom kraven på social hänsyn i upphandlingarna. Näringslivsutskottet för egen del 
bedömer att det finns många intressenter och företag som redan arbetar med Fairtrade.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 december 2016, § 176.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 januari 2017, § 13, och beslutat, under 
förutsättning av fullmäktiges beslut, att ge stadsdirektören i uppdrag att utse tjänsteman som 
ska utarbeta ansökan.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Mölndals stad ska ansöka om att bli diplomerad som en 
Fairtrade City.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Joel Olsson (SD) föreslår att staden inte initierar en process för Fairtrade-City diplomering 
samt att staden i sina inköp inte tar sociala hänsyn utöver vad lagen kräver.
 
Hans Bergfelt (M) föreslår, med instämmande av Marcus Claesson (L) och Ingemar 
Johansson (C), avslag på kommunstyrelsens förslag.
 
Ulrika Frick (MP) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag; dels kommunstyrelsens förslag, som bifalls 
av Ulrika Frick (MP), till att staden ska ansöka om att bli diplomerad som en Fairtrade City, 
dels Joel Olssons (SD) förslag om att staden inte initierar en process för Fairtrade-City 
diplomering m.m., samt Hans Bergfelts (M) m.fl. förslag om avslag på kommunstyrelsens 
förslag.
 
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstning begärs och ska genomföras. Ordföranden 
konstaterar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. För att få ett motförslag till 
huvudförslaget frågar ordföranden om Joel Olssons (SD) eller Hans Bergfelts (M) 
m.fl. förslag ska vara motförslag och finner att Hans Bergfelts (M) m.fl. förslag väljs.
 
Följande beslutsgång godkänns vid omröstningen:
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Hans Bergfelts (M) m.fl. förslag
 
Omröstningsresultat
Med 31 ja-röster mot 29 nej-röster beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens 
förslag. En ledamot är frånvarande. Omröstningslista finns som en bilaga till protokollet.
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Reservation
Sverigedemokraternas fullmäktigegrupp reserverar sig mot kommunfullmäktiges beslut till 
förmån för Joel Olssons (SD) förslag.

 

 

Expedieras till 
Stadsledningsförvaltningen, stadsdirektören
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Voteringslista nr. 1 
Mölndals stadsfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2017 klockan 19:23:16. 
8. Fairtrade City-diplomering 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Sven-Ove Johansson (ordf.)               (S)        Alla                                                X        

Maria  Rantsi (1:e v ordf.)              (M)        Alla                                                 X      

Kader  Hamakarim (2:e v ordf.)           (MP)       Alla                                                X        

Marie Östh Karlsson                      (S)        Alla                                                X        

Stefan Gustafsson                        (S)        Alla                                                X        

Solveig  Hallin                          (S)        Alla                                                X        

Ove Dröscher                             (S)        Alla                                                X        

Gun Kristiansson                         (S)        Alla                                                X        

Bernt A Runberg                          (S)        Alla                                                X        

Ulrika Frick                             (MP)       Alla                                                X        

My  Blomgren                             (MP)       Alla                                                X        

Rasmus Draklander                        (MP)       Alla       Anders Dahlgren                          X        

Marcus Claesson                          (L)        Alla                                                 X      

Glenn Grimhage                           (L)        Alla                                                 X      

Hans Bergfelt                            (M)        Alla                                                 X      

Kajsa Hamnén                             (M)        Alla                                                 X      

Gabriela Nilsson                         (M)        Alla                                                 X      

Marcus  Ewerstrand                       (M)        Alla                                                 X      

Kristian  Vramsten                       (M)        Alla                                                 X      

Peter  Librell                           (M)        Alla                                                 X      

Delaram Esmaeili                         (L)        Alla                                                 X      

Bertil Levin                             (L)        Alla                                                 X      

Ulla-Carin  Moberg                       (MP)       Alla                                                X        

Jennie Rodin                             (MP)       Alla                                                X        

Annika   Bjerrhede                       (MP)       Alla                                                X        

Ralf  Lorentzon                          (S)        Alla       Estelle   Hwatz                          X        

Therese Aronius                          (S)        Alla       Shahla Alamshahi                         X        

Tomas  Angervik                          (S)        Alla       Lovisa Rambjer                           X        

Karin Vedlin                             (S)        Alla                                                X        

Elpida Georgitsi                         (S)        Alla       Roland Alkvik                            X        

Raymond  Carlsson                        (S)        Alla                                                X        

Pernilla  Övermark                       (S)        Alla                                                X        

Patrik Karlsson                          (S)        Alla       Sarah Hallin                             X        

Lennart Wallensäter                      (S)        Alla                                                X        

Rasha Riad Sandén                        (S)        Alla                                                X        

Ulla-Britt Thor                          (S)        Alla                                                   X  

Peter Berg Johnson                       (KD)       Alla                                                X        

Johanna Karlsson Deucher                 (KD)       Alla       Adam F Laurén                            X        

Anders Karlsson                          (KD)       Alla                                                X        

Margareta Krakowski                      (L)        Alla                                                 X      

Elin Andersson                           (L)        Alla                                                 X      

Maria Martini                            (C)        Alla                                                 X      

Anders  Enelund                          (M)        Alla                                                 X      

Johanna  Rantsi                          (M)        Alla                                                 X      

Merjem Maslo                             (M)        Alla                                                 X      

Gerhard  Bengtsson                       (M)        Alla                                                 X      

Johan  Ahlsell                           (M)        Alla                                                 X      

Carina  Gustafsson                       (M)        Alla                                                 X      

Linus  Hedberg                           (M)        Alla                                                 X      

Ingemar  Johansson                       (C)        Alla                                                 X      

Transport: 27 22 0 1 
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Transport: 27 22 0 1 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Eric Nilsson                             (C)        Alla                                                 X      

Ana Maria  Stuparich                     (V)        Alla                                                X        

Åke Nises                                (V)        Alla                                                X        

Marie Lindqvist                          (V)        Alla                                                X        

Jessica  Wetterling                      (V)        Alla                                                X        

Ilona Michalowski                        (SD)       Alla       Rune Nilsson                              X      

Peter  Bjellheim                         (SD)       Alla       Mikael  Brodin                            X      

Fredrik Mellbin                          (SD)       Alla                                                 X      

Kjell-Åke Jönsson                        (SD)       Alla                                                 X      

Joel Olsson                              (SD)       Alla                                                 X      

Tobias  Hellström                        (SD)       Alla       Ulla Godin                                X      

SUMMA: 31 29 0 1 
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§ 7

KS 378/16
Ägarskap i Sahlgrenska Science Park

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att acceptera erbjudande om att bli huvudägare i Sahlgrenska 
Science Park genom förvärv av 90 nyemitterade B-aktier till en sammanlagd investerings-
utgift av 285 840 kronor. Finansiering sker genom ianspråktagande från rörelsekapitalet.

Mölndals stad ska, i enlighet med Aktieägaravtalet, årligen lämna ovillkorat aktieägartillskott 
på 500 tkr. Finansiering 2017 sker genom att ianspråkta rörelsekapital och belasta årets 
resultat.

Kommunfullmäktige godkänner Anslutningsavtal, bilaga 1, varigenom Mölndals stad, på de 
villkor som framgår av Anslutningsavtalet, även ansluter sig och förklarar sig bunden till 
Aktieägaravtalet.

Kommunfullmäktige konstaterar att bolagets ändamål, såsom det fastställts i Bolags-
ordningen, är att allmänt främja näringslivet inom life science-sektorn i bl a Mölndals stad 
och att detta ändamål är förenligt med kommunallagens bestämmelser. Kommunfullmäktige 
konstaterar att Bolagsordningen i kombination med Aktieägaravtalet även i övrigt, med de 
ändringar som framgår av villkoren i Anslutningsavtalet, uppfyller kraven i 3 kap 18 § 
kommunallagen.

Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsdirektör Håkan Ahlström får 
i uppdrag att gemensamt teckna anslutningsavtal med Bolaget och underteckna Teckningslista 
på 90 aktier serie B. 

Till styrelsen utses stadsdirektör Håkan Ahlström att representera Mölndals stad.

Ärendet
Mölndals stad föreslås ansöka om ägarskap i Sahlgrenska Science Park. I Mölndal finns en 
stor andel av Västsveriges så kallade Life Science-bolag, däribland Astra Zeneca som är 
Sveriges i särklass största bolag i branschen. Som verksamhetskommun för dessa bolag är det 
rimligt att Mölndal tar aktiv del i arbetet med att skapa utvecklings- och tillväxtmöjligheter 
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för befintliga och nya bolag i branschen.
 
Ärendets behandling 
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 oktober 2016, § 155.
Kommunstyrelsen beslutade den 26 oktober 2016, § 241, att stadsledningsförvaltningen får i 
uppdrag att lämna in en ansökan om huvudägarskap.
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 5 januari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 januari 2017, § 17.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 januari 2017, § 55.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut

 Kommunfullmäktige beslutar att acceptera erbjudande om att bli huvudägare i 
Sahlgrenska Science Park genom förvärv av 90 nyemitterade B-aktier till en 
sammanlagd investeringsutgift av 285 840 kronor. Finansiering sker genom 
ianspråktagande från rörelsekapitalet.
 

 Mölndals stad ska, i enlighet med Aktieägaravtalet, årligen lämna ovillkorat 
aktieägartillskott på 500 tkr. Finansiering 2017 sker genom att ianspråkta 
rörelsekapital och belasta årets resultat.
 

 Kommunfullmäktige godkänner Anslutningsavtal, bilaga 1, varigenom Mölndals stad, 
på de villkor som framgår av Anslutningsavtalet, även ansluter sig och förklarar sig 
bunden till Aktieägaravtalet.
 

 Kommunfullmäktige konstaterar att bolagets ändamål, såsom det fastställts i 
Bolagsordningen, är att allmänt främja näringslivet inom life science-sektorn i bl a 
Mölndals stad och att detta ändamål är förenligt med kommunallagens bestämmelser. 
Kommunfullmäktige konstaterar att Bolagsordningen i kombination med 
Aktieägaravtalet även i övrigt, med de ändringar som framgår av villkoren i 
Anslutningsavtalet, uppfyller kraven i 3 kap 18 § kommunallagen.
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 Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsdirektör Håkan 
Ahlström får i uppdrag att gemensamt teckna anslutningsavtal med Bolaget och 
underteckna Teckningslista på 90 aktier serie B.
 

 Till styrelsen utses stadsdirektör Håkan Ahlström att representera Mölndals stad.
 

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
 
Jäv
Marie Östh Karlsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.

 
 

Expedieras till 
Sahlgrenska Science Park, kommunstyrelsens ordförande, stadsdirektören, 
ekonomiavdelningen
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§ 8

KS 471/16
Antagande av Översiktsplan för Göteborg och Mölndal - fördjupad 
för Mölndalsåns dalgång

Beslut
Översiktsplan för Göteborg och Mölndal - fördjupad för Mölndalsåns dalgång antas.

Ärendet
Byggnadsnämnden i Göteborgs stad 2008-01-22 och kommunstyrelsen i Mölndals stad 2008-
02-20 beslutade att i samverkan ta fram gemensamma planeringsförutsättningar och strategier 
för den fysiska planeringen och för infrastruktursatsningar i Fässbergsdalen och Mölndalsåns 
dalgång. Arbetet med Fässbergsdalen prioriterades och dess fördjupade översiktsplan antogs 
under 2012. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Mölndalsåns dalgång startades 
därefter. Samråd genomfördes 2013-12-11 -- 2014-02-27 och utställning genomfördes
2016-02-03 -- 2016-04-12.
 
Föreliggande antagandehandling för Mölndalsåns dalgång beskriver utredningar och 
rekommendationer inom markanvändning, verksamhetsutveckling, infrastrukturutveckling, 
kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik, dagvatten- och översvämningshantering, grönstråks-
planering samt strategier för genomförande och finansiering. En konsekvensanalys är gjord 
för påverkan på miljö, sociala frågor och ekonomi. Rapporten beskriver utvecklingen i tre 
etapper och visar att området inom planeringsperioden kommer att kunna utvecklas med 
bostäder och arbetsplatser.
Revideringar, utöver redaktionella ändringar, införda i handlingen efter utställningen:
• Förtydligande av kvalitetskrav enligt miljökvalitetsnormer för ytvatten (s. 76).
• Förtydligande av att den föreslagna ökade grönskan bidrar till fördröjning och rening av 
dagvatten (s. 79).
• Ett förtydligande av grönstråkets syfte och dess betydelse för de ekologiska och sociala 
sambanden i dalgången (s. 66).
• Åtgärderna för minskad trafik i dalgången har utvecklats och förtydligats i handlingen 
(s.51-52).
• Förtydligande av att markavvattningsfrågan behöver utredas vidare (s.76).
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• Förslaget om att förlänga spårvägen från Knutpunkt Mölndalsbro till Åbro är borttaget och 
ersatt med ett BRT-system (Bus Rapid Transit) enligt målbilden för stadstrafikens stom-
kollektivtrafiknät för Göteborg, Mölndal och Partille 2035.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 6 december 2016, § 141.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 januari 2017, § 32, och konstaterar att 
målbilden för stadstrafikens stomkollektivtrafiknät för Göteborg, Mölndal och Partille 2035 
inte är beslutad i dagsläget.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar översiktsplan för Göteborg och Mölndal - fördjupad för 
Mölndalsåns dalgång.

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

Expedieras till 
Göteborgs stad (stadsbyggnadskontoret), planeringsutskottet
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§ 9

KS 31/17
Planprogram för stadsdelen Pedagogen Park, fastigheterna 
Växthuset 1 och 2, del av Solängen 1:104 m.fl.

Beslut
Ärendet återremitteras med följande motivering: Då det finns tveksamheter om byggnads-
höjderna öster om Bifrostgatan vill kommunstyrelsens planeringsutskott utreda vilka 
konsekvenser en lägre exploatering får om det sätts högsta byggnadshöjd på två våningar. 
Även Bifrostgatans sträckning vill planeringsutskottet utreda ur ekonomiskt perspektiv kontra 
bättre planering eller exploateringsgrad om den ändras.

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 29 april 2015, § 113, att uppdra åt stadsbyggnadsförvalt-
ningen att upprätta ett planprogram för stadsdelen Pedagogen Park. Ett samrådsförslag har 
upprättats för att ge berörda möjligheten att ta ställning till övergripande frågor. Totalt har 55 
yttranden inkommit. Flera synpunkter berörde höjder på föreslagen bebyggelse, utformning 
av bebyggelsen som angränsar till befintliga bostadsområden, en ändrad utformning av 
Bifrostgatan samt oro för ökade trafikmängder. Samrådstiden pågick mellan den 22 september 
- 19 oktober 2016 och ett samrådsmöte genomfördes den 5 oktober 2016.
 
Efter genomfört samråd har programmet bearbetats till den handling som nu ska godkännas 
politiskt, för att därefter fungera som stöd och underlag under fortsatt planarbete.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 december 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 10 januari 2017, § 4.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 januari 2017, § 36.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Upprättat planprogram samt programsamrådsredogörelse gällande stadsdelen Pedagogen 
Park, fastigheterna Växthuset 1 och 2, del av Solängen 1:104 m.fl. antas. Planprogrammet 
kommer fungera som underlag för kommande arbete med detaljplan över området.
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Ledamöternas förslag till beslut
Stefan Gustafsson (S) föreslår att ärendet ska återremitteras med följande motivering: Då det 
finns tveksamheter om byggnadshöjderna öster om Bifrostgatan vill kommunstyrelsens 
planeringsutskott utreda vilka konsekvenser en lägre exploatering får om det sätts högsta 
byggnadshöjd på två våningar. Även Bifrostgatans sträckning vill planeringsutskottet utreda 
ur ekonomiskt perspektiv kontra bättre planering eller exploateringsgrad om den ändras. 
Förslaget antas.  

 

Expedieras till 
Aspelin Ramm fastigheter AB, planeringsutskottet
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§ 10

KS 507/15
Svar på motion (C) om laddstolpar för elbilar och elcyklar

Beslut
Motionen är besvarad i och med tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den
14 januari 2016.

Ärendet
Ingemar Johansson (C) föreslår i en motion daterad den 16 november 2015 att Mölndal 
fortsättningsvis endast införskaffar fossiloberoende fordon, och att Mölndal ska ha en 
fossiloberoende fordonspark senast 2030. Motionären föreslår även att Mölndal tar fram en 
plan för hur kommunen ska förses med laddstolpar för elbilar och elcyklar.
 
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 18 november 2015, § 164, remitterat motionen till kommun-
styrelsen för beredning. Därefter har den skickats till tekniska nämnden och kommun-
styrelsens serviceutskott för handläggning.

Serviceutskottet har behandlat ärendet den 25 maj 2016, § 16.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 14 januari 2016.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 13 juni 2016, § 59.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 december 2016, § 166.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 januari 2017, § 4.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Motionen är besvarad i och med tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad den
14 januari 2016.
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finne att så sker.

Expedieras till 
Tekniska nämnden, serviceutskottet
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§ 11

KS 170/16
Svar på motion (L) om att Mölndals stad ska sluta med 
porträttfotografering i skolor och förskolor

Beslut
Motionens första att-sats om att sluta med porträttfotografering i Mölndals stads skolor och 
förskolor, bifalls. Motionens andra att-sats avslås, eftersom första att-satsen bifalls.

Ärendet
Glenn Grimhage (L) föreslår i en motion daterad den 23 mars 2016 att Mölndals stad i första 
hand ska upphöra med individuell porträttfotografering i skola och förskola, alternativt i andra 
hand upphöra med porträttfotografering under skoltid samt då också gör en leverantörs-
upphandling med villkor som förebygger riskerna med press, utsatthet och skuldsättning. Som 
bakgrund anges att det inom Mölndals skolor och förskolor varje terminsstart av tradition 
genomförs skolfotografering där skolan beställer klass-/gruppfoton, och föräldrar mer eller 
mindre tvingas beställa individuella barn-/elevporträtt, ofta till krångliga villkor. Mölndals 
stad gör ingen central upphandling om vilka fotografer som anlitas eller tillhörande villkor, 
varför priser och avbeställningsrutiner ser väldigt olika ut. Ett porträttpaket kan kosta runt
500 kr per barn, med stor variation. Mölndals stad har ca 10 000 barn och elever i förskola 
och grundskola.
 
Motionären menar vidare att fotografering dessutom sker under ordinarie skoltid, vilket 
inkräktar på undervisningen för både elever och lärare. En situation där föräldrar känner sig 
pressade att köpa dyra porträttpaket, en del riskerar t.o.m. att hamna i en skuldfälla, är 
naturligtvis inte bra. Barn kan mobbas om de inte har några skolkort att byta med, och lärare 
tvingas utanför skolans huvuduppdrag slösa värdefull lektionstid på att t.ex. invänta 
fotografer. Syftet med individuella barn-/elevporträtt kan också starkt ifrågasättas då många 
idag så gott som dagligen tar olika selfies och groupies med mobilkameror, läsplattor, m.m. 
Flera kommuner i Sverige har redan tagit bort den individuella porträttfotograferingen.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 23 mars 2016, § 41, remitterat motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. Därefter har motionen remitterats till skolnämnden för handläggning.
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Skolnämnden har behandlat ärendet den 9 november 2016, § 102.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 14 december 2016, § 167.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 januari 2017, § 5.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Motionens första att-sats om att sluta med porträttfotografering i Mölndals stads skolor och 
förskolor, bifalls. Motionens andra att-sats avslås, eftersom första att-satsen bifalls.

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

Expedieras till 
Skolnämnden
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§ 12

KS 430/14
Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (S) i 
valnämnden

Beslut
Jan Molin (S) befrias från sitt uppdrag som ersättare i valnämnden.

Gun Kristiansson (S), Brännåsvägen 27, 431 33 Mölndal, väljs till ny ersättare i valnämnden.

Ärendet
Jan Molin (S) har i en skrivelse den 18 januari 2017 begärt att få bli befriad från sitt uppdrag 
som ersättare i valnämnden.
Enligt 4 kap. 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från 
uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Till ny ersättare i valnämnden föreslås Gun Kristiansson (S), Brännåsvägen 27, 431 33 
Mölndal.

Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige befriar Jan Molin (S) från uppdraget som 
ersättare i valnämnden och finner att så sker.

Ordföranden frågar därefter om Gun Kristiansson kan väljas till ny ersättare och finner att så 
sker.

Expedieras till 
Jan Molin, Gun Kristiansson, valnämnden, löneenheten
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§ 13

KS 430/14
Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ersättare (L) i 
valnämnden

Beslut
Annika Åkerberg befrias från sitt uppdrag som ersättare i valnämnden.

Anna Lisa Hellsing (L), Våmmedalsvägen 136, 428 31 Kållered väljs till ny ersättare i 
valnämnden.

Ärendet
Annika Åkerberg (L) har i en skrivelse den 19 januari 2017 begärt att få bli befriad från sitt 
uppdrag som ersättare i valnämnden.

Enligt 4 kap. 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från 
uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Till ny ersättare i valnämnden föreslås Anna Lisa Hellsing (L), Våmmedalsvägen 136, 428 31 
Kållered.

Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige befriar Annika Åkerberg (L) från uppdraget 
som ersättare i valnämnden och finner att så sker.

Ordföranden frågar därefter om Anna Lisa Hellsing kan väljas till ny ersättare och finner att 
så sker.

Expedieras till 
Annika Åkerberg, Anna Lisa Hellsing, valnämnden, löneenheten
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§ 14

KS 431/14
Befrielse från uppdrag, och kompletteringsval av ledamot (SD) i 
vård- och omsorgsnämnden

Beslut
Fredrik Mellbin (SD) befrias från uppdraget som ledamot i vård- och omsorgsnämnden.

Kjell-Åke Jönsson (SD), Luktärtsgatan 7 C, 431 32 Mölndal, väljs till ny ledamot i vård- och 
omsorgsnämnden.

Thomas Olin (SD), Hagåkersgatan 10 C, 431 41 Mölndal, väljs till ny ersättare.

Ärendet
Fredrik Mellbin (SD) har i en skrivelse den 16 februari 2017 begärt att få bli befriad från sitt 
uppdrag som ledamot i vård- och omsorgsnämnden.
Enligt 4 kap. 9 § kommunallagen ska kommunfullmäktige befria en förtroendevald från 
uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Till ny ledamot i vård- och omsorgsnämnden föreslås Kjell-Åke Jönsson (SD), Luktärts-
gatan 7 C, 431 32 Mölndal.
Till ny ersättare efter Kjell-Åke Jönsson föreslås Thomas Olin (SD), Hagåkersgatan 10 C,
431 41 Mölndal.

Beslutsgång
Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige befriar Fredrik Mellbin (SD) från uppdraget 
som ledamot i vård- och omsorgsnämnden och finner att så sker.
Ordföranden frågar därefter om föreslagna namn kan väljas och finner att så sker.

Expedieras till 
Fredrik Mellbin, Kjell-Åke Jönsson, Thomas Olin, vård- och omsorgsnämnden, löneenheten
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§ 15

KS 381/15
Val av nämndeman (M) i Göteborgs tingsrätt

Beslut
Jan Jacobsson (M), Våmmedalsvägen 8, 428 31 Kållered, väljs till ny nämndeman vid 
Göteborgs tingsrätt, för återstående tjänstgöringstid.

Ärendet
Göteborgs tingsrätt har beslutat att entlediga Amanda Brown Stjärnå (M) från uppdraget som 
nämndeman vid Göteborgs tingsrätt avseende tjänstgöringsperioden 2016-2019. 
Kommunfullmäktige ska utse ny nämndeman för återstående tjänstgöringstid.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 14 december 2016, § 190, och bordlade 
ärendet till fullmäktiges möte den 22 februari 2017.

Förslag till beslut
Till ny nämndeman föreslås Jan Jacobsson (M), Våmmedalsvägen 8, 428 31 Kållered.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om Jan Jacobsson (M) kan väljas till ny nämndeman och finner att så 
sker.

Expedieras till 
Göteborgs tingsrätt, Jan Jacobsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16

KS 46/17
Val av styrelse till Kvarnfallet Mölndal AB inkl. dotterbolag, 
ordinarie bolagsstämma 2017-2018

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2018:

Styrelseledamöter 
Marie Östh Karlsson (S)
Ove Dröscher (S)
Ulrika Frick (MP)
Hans Bergfelt (M)
Kajsa Hamnén (M)

Ordförande
Marie Östh Karlsson (S) 

Vice ordförande
Hans Bergfelt (M)

Lekmannarevisorer
Thomas Svensson (S)
Claes Olsson (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse fem ledamöter i bolagsstyrelsen för Kvarnfallet Mölndal AB
inkl. Affärsfastigheter i Mölndal AB, Mölndal Centrum Koljan 1 Fastighets AB, Mölndal
Centrum Karpen 12 Fastighets AB, Mölndal Centrum Byggnads Fastighets AB och Mölndal
Centrum Fiskarna KB, varav en ordförande och en vice ordförande. Även två lekmanna-
revisorer ska utses.

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 7 februari 2017, § 1.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till 
slutet av ordinarie bolagsstämma 2018:

Styrelseledamöter 
Marie Östh Karlsson (S)
Ove Dröscher (S)
Ulrika Frick (MP)
Hans Bergfelt (M)
Kajsa Hamnén (M)

Ordförande
Marie Östh Karlsson (S) 

Vice ordförande
Hans Bergfelt (M)

Lekmannarevisorer
Thomas Svensson (S)
Claes Olsson (M)

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

Expedieras till 
Kvarnfallet Mölndal AB, de valda, gruppledarna
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Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17

KS 47/17
Val av styrelse till Mölndalsbostäder AB inkl. dotterbolaget Faren 
Fastighets AB, ordinarie bolagsstämma 2017-2018

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till
slutet av ordinarie bolagsstämma 2018:

Styrelseledamöter
Sven-Ove Johansson (S)
Vakant (S)
Bengt Odlöw (S)
Marie Lindqvist (V)
Peter Berg Johnson (KD)
Linus Hedberg (M)
Kristian Vramsten (M)
Martin Olsson (L)
Carin Hedqvist (C)

Ordförande
Sven-Ove Johansson (S)

Vice ordförande
Kristian Vramsten (M)

Lekmannarevisorer
Thomas Svensson (S)
Peter Österberg (L)

Vakant mandat (S) bordläggs till fullmäktiges sammanträde den 22 mars 2017.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse nio ledamöter i bolagsstyrelsen för Mölndalsbostäder AB inkl.
dotterbolaget Faren Fastighets AB, varav en ordförande och en vice ordförande. Även två
lekmannarevisorer ska utses.

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 7 februari 2017, § 2.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till beslut 
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till
slutet av ordinarie bolagsstämma 2018:

Styrelseledamöter
Sven-Ove Johansson (S)
Vakant (S)
Bengt Odlöw (S)
Marie Lindqvist (V)
Peter Berg Johnson (KD)
Linus Hedberg (M)
Kristian Vramsten (M)
Martin Olsson (L)
Carin Hedqvist (C)

Ordförande
Sven-Ove Johansson (S)

Vice ordförande
Kristian Vramsten (M)

Lekmannarevisorer
Thomas Svensson (S)
Peter Österberg (L)
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Kommunfullmäktige
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2017-02-22
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om valberedningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
Ordföranden konstaterar också att en person (S) till vakant mandat bordläggs till fullmäktiges 
sammanträde den 22 mars 2017.

Expedieras till 
Mölndalsbostäder AB, de valda, gruppledarna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18

KS 48/17
Val av styrelse till Mölndal Energi AB, ordinarie bolagsstämma 
2017-2018

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till
slutet av ordinarie bolagsstämma 2018:

Styrelseledamöter
Ralf Lorentzon (S)
Bernt A Runberg (S)
Jennie Rodin (MP)
Jan Kronberg (V)
Adam F Laurén (KD)
Gerhard Bengtsson (M)
Peter Librell (M)
Kjell Karlsson (L)
Rolf Claesson (C)

Ordförande
Jennie Rodin (MP)

Vice ordförande
Gerhard Bengtsson (M)

Lekmannarevisorer
Hans Pettersson (S)
Claes Olsson (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse nio ledamöter i bolagsstyrelsen för Mölndal Energi AB, varav
en ordförande och en vice ordförande. Även två lekmannarevisorer ska utses.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 7 februari 2017, § 3.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till
slutet av ordinarie bolagsstämma 2018:
Styrelseledamöter
Ralf Lorentzon (S)
Bernt A Runberg (S)
Jennie Rodin (MP)
Jan Kronberg (V)
Adam F Laurén (KD)
Gerhard Bengtsson (M)
Peter Librell (M)
Kjell Karlsson (L)
Rolf Claesson (C)

Ordförande
Jennie Rodin (MP)

Vice ordförande
Gerhard Bengtsson (M)

Lekmannarevisorer
Hans Pettersson (S)
Claes Olsson (M)

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

Expedieras till 
Mölndal Energi AB, de valda, gruppledarna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 19

KS 49/17
Val av styrelse till Mölndal Energi Nät AB, ordinarie bolagsstämma 
2017-2018

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till
slutet av ordinarie bolagsstämma 2018:

Styrelseledamöter
Jennie Rodin (MP)
Gerhard Bengtsson (M)
Ralf Lorentzon (S)

Ordförande
Jennie Rodin (MP)

Vice ordförande
Gerhard Bengtsson (M)

Lekmannarevisorer
Hans Pettersson (S)
Claes Olsson (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse tre ledamöter i bolagsstyrelsen för Mölndal Energi Nät AB,
varav en ordförande och en vice ordförande. Även två lekmannarevisorer ska utses.
Ordförande och vice ordförande i Mölndal Energi AB är också ledamöter, och tillika
ordförande och vice ordförande i Mölndal Energi Nät AB.

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 7 februari 2017, § 4.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till
slutet av ordinarie bolagsstämma 2018:

Styrelseledamöter
Jennie Rodin (MP)
Gerhard Bengtsson (M)
Ralf Lorentzon (S)

Ordförande
Jennie Rodin (MP)

Vice ordförande
Gerhard Bengtsson (M)

Lekmannarevisorer
Hans Pettersson (S)
Claes Olsson (M)

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

Expedieras till 
Mölndal Energi Nät AB. de valda, gruppledarna
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 20

KS 50/17
Val av styrelse till Mölndals Parkerings AB, ordinarie bolagsstämma 
2017-2018

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till
slutet av ordinarie bolagsstämma 2018:

Styrelseledamöter
Tomas Angervik (S)
Lennart Wallensäter (S)
Camilla Lagerkvist (MP)
Ronny Lindqvist (V)
Carina Gustafsson (M)
Marcus Ewerstrand (M)
Bertil Levin (L)

Ordförande
Tomas Angervik (S)

Vice ordförande
Bertil Levin (L)

Lekmannarevisorer
Birgitta Evans (S)
Cesar Mirzaei (L)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse sju ledamöter i bolagsstyrelsen för Mölndals Parkerings AB,
varav en ordförande och en vice ordförande. Även två lekmannarevisorer ska utses.

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 7 februari 2017, § 5.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till
slutet av ordinarie bolagsstämma 2018:

Styrelseledamöter
Tomas Angervik (S)
Lennart Wallensäter (S)
Camilla Lagerkvist (MP)
Ronny Lindqvist (V)
Carina Gustafsson (M)
Marcus Ewerstrand (M)
Bertil Levin (L)

Ordförande
Tomas Angervik (S)

Vice ordförande
Bertil Levin (L)

Lekmannarevisorer
Birgitta Evans (S)
Cesar Mirzaei (L)

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

Expedieras till 
Mölndals Parkerings AB, de valda, gruppledarna
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 21

KS 51/17
Val av styrelse till Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, ordinarie 
bolagsstämma 2017-2018

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till
slutet av ordinarie bolagsstämma 2018:

Styrelseledamöter
Lennart Wallensäter (S)
Shahla Alamshahi (S)
Caroline Hopkins (MP)
Ivar Gustafsson (KD)
Merjem Maslo (M)
Johan Ahlsell (M)
Åsa Kramér (L)
Göran Bengtsson, länsöverdirektör
Lars Sjöberg, tidigare 1:e intendent, Nationalmuseum

Ordförande
Lennart Wallensäter (S)

Vice ordförande
Johan Ahlsell (M)

Lekmannarevisorer
Birgitta Evans (S)
Peter Eckerström (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse nio ledamöter i bolagsstyrelsen för Gunnebo Slott och
Trädgårdar AB, varav en ordförande och en vice ordförande. Även två lekmannarevisorer
ska utses.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 7 februari 2017, § 6.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till
slutet av ordinarie bolagsstämma 2018:
Styrelseledamöter
Lennart Wallensäter (S)
Shahla Alamshahi (S)
Caroline Hopkins (MP)
Ivar Gustafsson (KD)
Merjem Maslo (M)
Johan Ahlsell (M)
Åsa Kramér (L)
Göran Bengtsson, länsöverdirektör
Lars Sjöberg, tidigare 1:e intendent, Nationalmuseum

Ordförande
Lennart Wallensäter (S)

Vice ordförande
Johan Ahlsell (M)

Lekmannarevisorer
Birgitta Evans (S)
Peter Eckerström (M)

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

Expedieras till 
Gunnebo Slott och Trädgårdar AB, de valda, gruppledarna
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Kommunfullmäktige
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2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22

KS 52/17
Val av styrelse till MölnDala Fastighets AB, ordinarie bolagsstämma 
2017-2018

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till
slutet av ordinarie bolagsstämma 2018:

Styrelseledamöter
Patrik Karlsson (S)
Ulla-Carin Moberg (MP)
Jan Jonsson (V)
Kent Klarenius (KD)
Gabriela Nilsson (M)
Johanna Rantsi (M)
Hans Broberg (L)

Ordförande
Patrik Karlsson (S)

Vice ordförande
Hans Broberg (L)

Lekmannarevisorer
Jan-Erik Lindström (S)
Claes Olsson (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse sju ledamöter i bolagsstyrelsen för MölnDala Fastighets AB,
varav en ordförande och en vice ordförande. Även två lekmannarevisorer ska utses.

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 7 februari 2017, § 7.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till
slutet av ordinarie bolagsstämma 2018:

Styrelseledamöter
Patrik Karlsson (S)
Ulla-Carin Moberg (MP)
Jan Jonsson (V)
Kent Klarenius (KD)
Gabriela Nilsson (M)
Johanna Rantsi (M)
Hans Broberg (L)

Ordförande
Patrik Karlsson (S)

Vice ordförande
Hans Broberg (L)

Lekmannarevisorer
Jan-Erik Lindström (S)
Claes Olsson (M)

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

Expedieras till 
MölnDala Fastighets AB, de valda, gruppledarna
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Sammanträdesdatum
2017-02-22
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§ 23

KS 53/17
Val till Förbo, ordinarie bolagsstämma 2017-2018

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till
slutet av ordinarie bolagsstämma 2018:

Styrelseledamöter
Gun Kristiansson (S)
Bengt Hedberg (M)

Suppleanter
Holger Cannerfors (V)
Anita Almqvist (L)

Lekmannarevisor
Jan-Erik Lindström (S)
 

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse två ledamöter, samt två suppleanter i bolagsstyrelsen för Förbo.
Även en lekmannarevisor ska utses.

Ordförandeposten i Förbo innehas av Härryda kommun.

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 7 februari 2017, § 8.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till
slutet av ordinarie bolagsstämma 2018:
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Styrelseledamöter
Gun Kristiansson (S)
Bengt Hedberg (M)

Suppleanter
Holger Cannerfors (V)
Anita Almqvist (L)

Lekmannarevisor
Jan-Erik Lindström (S)

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

Expedieras till 
Förbo AB, de valda, gruppledarna
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Sammanträdesdatum
2017-02-22
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§ 24

KS 54/17
Val till Renova AB och Renova Miljö AB, ordinarie bolagsstämma 
2017-2018

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till
slutet av ordinarie bolagsstämma 2018:

Styrelseledamot
Anders Enelund (M)

Lekmannarevisor (ersättare)
Peter Eckerström (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse en ledamot i bolagsstyrelsen för Renova AB. Även en
lekmannarevisor (ersättare) ska utses.

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 7 februari 2017, § 9.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till
slutet av ordinarie bolagsstämma 2018:

Styrelseledamot
Anders Enelund (M)

Lekmannarevisor (ersättare)
Peter Eckerström (M)
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
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Beslutsgång
Ordföranden frågar om valberedningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Renova AB och Renova Miljö AB, de valda, gruppledarna
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Sammanträdesdatum
2017-02-22
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§ 25

KS 55/17
Val till Gryaab AB, ordinarie bolagsstämma 2017-2018

Beslut
Följande person utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till slutet
av ordinarie bolagsstämma 2018:

Styrelseledamot
Gun Kristiansson (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse en ledamot i bolagsstyrelsen för Gryaab AB.

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 7 februari 2017, § 10.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till beslut
Följande person utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till slutet
av ordinarie bolagsstämma 2018:

Styrelseledamot
Gun Kristiansson (S)

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

Expedieras till 
Gryaab AB, Gun Kristiansson, gruppledarna
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 26

KS 56/17
Val till Grefab AB, ordinarie bolagsstämma 2017-2018

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till
slutet av ordinarie bolagsstämma 2018:

Styrelseledamot
Ralf Lorentzon (S)

Lekmannarevisor (ersättare)
Peter Eckerström (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse en ledamot i bolagsstyrelsen för Grefab AB. Även en
lekmannarevisor (ersättare) ska utses.

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 7 februari 2017, § 11.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till
slutet av ordinarie bolagsstämma 2018:

Styrelseledamot
Ralf Lorentzon (S)

Lekmannarevisor (ersättare)
Peter Eckerström (M)
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Kommunfullmäktige
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Expedieras till 
Grefab AB, de valda, gruppledarna
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 27

KS 61/17
Val av styrelse och lekmannarevisorer till Forsåkers Fabriker 
Holding AB

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till
slutet av ordinarie bolagsstämma 2018:

Styrelseledamöter
Patrik Karlsson (S)
Hans Broberg (L)
Ulla-Carin Moberg (MP)

Ordförande
Patrik Karlsson (S)

Vice ordförande
Hans Broberg (L)

Lekmannarevisorer
Jan-Erik Lindström (S)
Claes Olsson (M)
 

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse 3 ledamöter i bolagsstyrelsen för Forsåkers Fabriker
Holding AB, varav en ordförande och en vice ordförande. Även två lekmannarevisorer
ska utses.

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 7 februari 2017, § 12.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till
slutet av ordinarie bolagsstämma 2018:

Styrelseledamöter
Patrik Karlsson (S)
Hans Broberg (L)
Ulla-Carin Moberg (MP)

Ordförande
Patrik Karlsson (S)

Vice ordförande
Hans Broberg (L)

Lekmannarevisorer
Jan-Erik Lindström (S)
Claes Olsson (M)

Uppdraget är oarvoderat, endast mötesarvode betalas ut.

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

Expedieras till 
Forsåkers Fabriker Holding AB, de valda, gruppledarna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 28

KS 62/17
Val av styrelse och lekmannarevisorer till Forsåkers Fabriker 
Byggnad 23 AB

Beslut
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till
slutet av ordinarie bolagsstämma 2018:

Styrelseledamöter
Patrik Karlsson (S)
Hans Broberg (L)
Ulla-Carin Moberg (MP)

Ordförande
Patrik Karlsson (S)

Vice ordförande
Hans Broberg (L)

Lekmannarevisorer
Jan-Erik Lindström (S)
Claes Olsson (M)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse 3 ledamöter till bolagsstyrelsen för Forsåkers Fabriker Byggnad
23 AB, varav en ordförande och en vice ordförande. Även två lekmannarevisorer ska utses.

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 7 februari 2017, § 13.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till beslut 
Följande personer utses för ett år, för tiden från slutet av ordinarie bolagsstämma 2017 till
slutet av ordinarie bolagsstämma 2018:
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Styrelseledamöter
Patrik Karlsson (S)
Hans Broberg (L)
Ulla-Carin Moberg (MP)

Ordförande
Patrik Karlsson (S)

Vice ordförande
Hans Broberg (L)

Lekmannarevisorer
Jan-Erik Lindström (S)
Claes Olsson (M)

Uppdraget är oarvoderat, endast mötesarvode betalas ut.

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

Expedieras till 
Forsåkers Fabriker Byggnad 23 AB, de valda, gruppledarna
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 29

KS 427/16
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017-2019 för 
stadsledningsförvaltningen

Beslut
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017-2019 för stadsledningsförvaltningen läggs till 
handlingarna.

Ärendet
Enligt stadens styrprinciper ska varje nämnd upprätta en verksamhetsplan. Kommunstyrelsen 
beslutade 2005 att alla nämnder skulle upprätta verksamhetsberättelser. Verksamhetsplanen 
följs upp i nämndens verksamhetsberättelse. Upplägget av verksamhetsplan 2017-2019 har 
påverkats av Mölndal Vision 2022 och dess styrning av verksamheternas inriktning, samt av 
den reviderade programförklaringen.
 
Ärendets behandling
Arbetsutskottet har den 14 december 2016, § 174, fått information kring planen.
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 december 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 12 januari 2017, § 6.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 januari 2017, § 27.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens verksamhetsplan 2017-2019 för 
stadsledningsförvaltningen kan läggas till handlingarna och finner att så sker.
 

Expedieras till 
Stadsledningsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 30

KS 468/16
Planeringsutskottets verksamhetsplan 2017-2019

Beslut
Planeringsutskottets verksamhetsplan 2017-2019 läggs till handlingarna.

Ärendet
Nämnderna ska årligen, senast i december, anta en verksamhetsplan. Kommunstyrelsen tar 
del av handlingen som ett led i den lagstadgade uppsiktsplikten. Stadsbyggnadsförvaltningen 
har utformat ett förslag till verksamhetsplan som är gemensam för byggnadsnämnden och 
planeringsutskottet.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 november 2016.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 6 december 2016, § 143.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 januari 2017, § 28.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordföranden frågar om planeringsutskottets verksamhetsplan 2017-2019 kan läggas till 
handlingarna och finner att så sker.

 

Expedieras till 
Planeringsutskottet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 31

KS 453/16
Serviceutskottets verksamhetsplan 2017-2019

Beslut
Serviceutskottets verksamhetsplan 2017-2019 läggs till handlingarna.

Ärendet
Verksamhetsplanen inriktas på prioriterade mål från kommunfullmäktige samt mål från 
serviceutskottet som är styrande för förvaltningens verksamhet. Målen ligger sedan till grund 
för verksamhetens handlingsplaner och aktiviteter. Serviceförvaltningen har utformat ett 
förslag till verksamhetsplan för serviceutskottet 2017-2019. Under 2017 kommer 
förvaltningen bl a att fokusera på att utveckla kvalitetsarbetet för att säkerställa en god, jämn 
och hållbar kvalitetsnivå och fortsätta utveckla relationen och kontakten med stadens övriga 
förvaltningar. Köpande förvaltningars förväntningar och krav på flexibilitet och 
valmöjligheter ökar vilket kräver en anpassningsbar organisation med så kort ledtider som 
möjligt. Då förvaltningen arbetar med heltidsanställning som norm och har ett lågt antal 
deltidsanställda så är detta en organisatorisk utmaning.
 
Ärendets behandling
Serviceförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 december 2016.
Serviceutskottet har behandlat ärendet den 14 december 2016, § 34.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 januari 2017, § 29.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordföranden frågar om serviceutskottets verksamhetsplan 2017-2019 kan läggas till 
handlingarna och finner att så sker.

Expedieras till 
Serviceutskottet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 32

KS 479/16
Nämndernas verksamhetsplaner 2017-2019

Beslut
Nämndernas verksamhetsplaner 2017-2019 läggs till handlingarna.

Ärendet
Av stadens styrprinciper framgår att varje nämnd ska upprätta en verksamhetsplan. En 
enhetlig dokumentstruktur tillämpas. Verksamhetsplanerna visar bland annat hur nämnderna 
knyter an till de verksamhetsmål som kommunfullmäktige fastställt med utgångspunkt från 
Mölndal Vision 2022. Dokumenten delges kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som 
information.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 januari 2017, tillsammans med 
verksamhetsplanerna för byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljönämnden, 
skolnämnden, social- och arbetsmarknadsnämnden, tekniska nämnden, utbildningsnämnden, 
vård- och omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 25 januari 2017, § 30.
 

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordföranden frågar om nämndernas verksamhetsplaner 2017-2019 kan läggas till 
handlingarna och finner att så sker.

Expedieras till 
Stadsledningsförvaltningen, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, miljönämnden, 
skolnämnden, social- och arbetsmarknadsnämnden, tekniska nämnden, utbildningsnämnden, 
vård- och omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33

KS 94/17
Motion (M) om att Mölndals stad årligen ska uppmärksamma 
vardagshjältar

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
Kajsa Hamnén (M) föreslår i en motion den 14 februari 2017 att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att utreda möjlighet om att staden årligen ska uppmärksamma de vardagshjältar som 
verkar i vardagen. Motionären menar att det finns många vardagshjältar som inte upp-
märksammas för sina goda gärningar, att det oftast brukar vara andra hjältemodiga som 
släcker bränder och räddar liv som istället får den uppskattning och uppmärksamhet 
från allmänheten. Att staden lyfter fram personer som exempelvis hjälper barn 
och nyanlända kan bidra till ett bättre samhällsklimat där fler personer vill göra gott 
mot andra.
 
 
 

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2017-02-22

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34

KS 101/17
Motion (L) om bättre internetuppkoppling till alla Mölndalsbor

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
Marcus Claesson (L) föreslår i en motion den 22 februari 2017 att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att utreda möjligheten till att alla mölndalsbor ska få en bättre internetupp-
koppling. Motionären menar att efterfrågan på en snabbare och störningsfri internetupp-
koppling ökar från allmänheten, samtidigt som staden kommunicerar ut att det är en 
oprioriterad fråga och inte informerar om att många kan halvera sina installationskostnader 
genom ändrade regler. Motionären menar även att markentreprenörer ser staden som 
krångliga samarbetspartners med för höga avgifter. Staden behöver därmed kartlägga och 
undersöka vilka alternativ det finns som ger en bättre internetuppkoppling, samt minska 
avgifter och villkor för markarbeten kring detta. Staden behöver även få bättre kunskaper i 
frågan för att kunna lotsa mölndalsbor och lokala företagare vidare vid förfrågningar om en 
bättre internetuppkoppling.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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