
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Plats och tid Stadshuset, fullmäktigesalen kl. 18:00-20:25

Beslutande ledamöter Per Malm (M) (ordförande)
Sven-Ove Johansson (S) (vice ordförande)
Fredrik Lesell (L) (2:e vice ordförande)
Kristian Vramsten (M)
Merjem Maslo (M)
Johanna Rantsi (M)
Marcus Ewerstrand (M)
Anders Enelund (M)
Johan Ahlsell (M)
Kajsa Hamnén (M)
Peter Librell (M)
Linus Hedberg (M)
Bobby Bohlin (M)
Amanda Brown Stjärnå (M)
Peter Carlmark (M)
Göran Isacsson (M)
Elin Andersson (L)
Marcus Claesson (L)
Glenn Grimhage (L)
Delaram Esmaeili (L)
Margareta Krakowski (L)
Ingemar Johansson (C)
Maria Martini (C) §§172-210
Sara Janhäll (C)
Eric Nilsson (C)
Adam F Laurén (KD)
Anders Karlsson (KD)
My Högfeldt (MP)
Jennie Rodin (MP)
Ulrika Frick (MP)
Annika Bjerrhede (MP)
Marie Östh Karlsson (S)
Stefan Gustafsson (S)
Pernilla Övermark (S)
Ove Dröscher (S)
Gun Kristiansson (S)
Bernt A Runberg (S)
Elpida Georgitsi (S)
Lennart Wallensäter (S)
Jacob Wihlborg (S)
Shahla Alamshahi (S)
Tomas Angervik (S)
Therese Aronius (S)
Marie Lindqvist (V)
Lennart Svensson (V)
Marie Nyman (V)
Jerker Halling (V)
Viktoria Eliasson (V)
Fredrik Mellbin (SD)
Mikael Brodin (SD)
Joel Olsson (SD)
Hans Wessberg (SD)
Bo Sjölin (SD)
Nicklas Fredriksson (SD)
Håkan Andersson (SD)
Annikka Hedberg (M) ((ersätter Gerhard Bengtsson))
Catharina Benzel (L)  ersätter Carina Ekedahl (L)
Christian Thomasson (C) §§162-171 ersätter Maria Martini (C)
Peter Nyqvist (KD)  ersätter Johanna Karlsson Deucher (KD)
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Sammanträdesdatum
2018-12-12

Solveig Hallin (S)  ersätter Patrik Karlsson (S)
Jonny Blomgren (S)  ersätter Karin Vedlin (S)
Jan Jacobsson (SD)  ersätter Thomas Olin (SD)

Ej tjänstgörande ersättare Fredrik Lindqvist (M)
Ulf Bo Nilsson (M)
Irma Kukuljac (M)
Leif Norberg (M)
Per H Elofsson (M)
Lars Ramboldt (L)
Christian Thomasson (C) §§172-210
Stina Östergaard-Lukassen (KD)
Kader Hamakarim (MP)
Rasmus Draklander (MP)
Kristina Körnung (S)
Maka Achalbedachvili (S)
Jan Kronberg (V)
Annika Svengren (V)
Ronny Lindqvist (V)
Rashid Farivar (SD)
Kjell-Åke Jönsson (SD)

Övriga närvarande Therese Tanner (Kommunsekreterare)

Utses att justera Kristian Vramsten
Pernilla Övermark

Justeringens plats och tid Stadshuset   2018-12-18   09:00

Paragrafer §§162-210

Sekreterare ....................................……………………………………………………….
Therese Tanner

Ordförande ....................................……………………………………………………….
Per Malm

Underskrifter

Justerande ....................................……………………………………………………….
Kristian Vramsten Pernilla Övermark

Protokollet är justerat och har tillkännagivits på den digitala anslagstavlan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§162 Förändring av ärendelistan
§163 Meddelanden

§164 Nytt kommungemensamt reglemente samt revidering av kommunstyrelsens 
reglemente

§165 Nytt reglemente för byggnadsnämnden
§166 Nytt reglemente för krisledningsnämnden
§167 Nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden
§168 Nytt reglemente för miljönämnden
§169 Nytt reglemente för skolnämnden
§170 Nytt reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden
§171 Nytt reglemente för utbildningsnämnden
§172 Nytt reglemente för tekniska nämnden
§173 Nytt reglemente för valnämnden
§174 Nytt reglemente för vård- och omsorgsnämnden
§175 Val till byggnadsnämnden
§176 Val till krisledningsnämnden
§177 Val till kultur- och fritidsnämnden
§178 Val till miljönämnden
§179 Val till servicenämnden
§180 Val till skolnämnden
§181 Val till social- och arbetsmarknadsnämnden
§182 Val till tekniska nämnden
§183 Val till utbildningsnämnden
§184 Val till valnämnden
§185 Val till vård- och omsorgsnämnden
§186 Val till överförmyndarnämnden
§187 Val till FINSAM, Samordningsförbundet för rehabilitering

§188 Val till direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst samt 
representant i förbundets samråd

§189 Val till Stiftelsen för Holtermanska donationen

§190 Val till Styrelserna för stiftelserna Edv Delbancos pensionsfond och M E 
Delbancos fond för uppförande av arbetarbostäder

§191 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen
§192 Ersättares inträdesordning

§193 Val av nämndeman (S) i Göteborgs tingsrätt för återstoden av tjänsteperioden 
2016-2019

§194 Val av nämndeman (S) i Göteborgs tingsrätt för återstoden av tjänsteperioden 
2016-2019

§195 Ny ordnings- och torghandelsstadga
§196 Egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), familjehem m.m.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§197
Avgiftstaxa gällande tillämpning av alkohollagen, tobakslagen, lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, samt Lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel

§198 Ny taxa inom vård och omsorg
§199 Renhållningstaxa för Mölndals stad 2019

§200 Revidering av taxa för Mölndals stads allmänna vatten- och 
avloppsanläggning

§201 Mölndals stads avgifter för upplåtelse av offentlig plats
§202 Samverkansavtal för Stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille
§203 Grönplan för Mölndals stad
§204 Antagande av detaljplan för fastigheten Linné 6, Terrakottagatan 8

§205 Förvärv av fastigheten Balltorp 1:18, Lunnagårdsgatan Mölndal, avtal 44-
2017

§206 Svar på motion (C) om insamling av textila material i Mölndal för en giftfri 
miljö

§207 Befrielse från uppdrag, ledamot (M) i kommunfullmäktige
§208 Befrielse från uppdrag, ledamot (M) i valberedningen
§209 Motion (S) om fria resor till daglig verksamhet
§210 Motion (V) om att tillgängligöra nämndshandlingar för allmänheten
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 162

Förändring av ärendelistan

Ärendet
Ordförande meddelar ärendena 24-34 på dagordningen kommer att behandlas före ärendena 
4-23.
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Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 163

Meddelanden

Ärendet
1.
Utbildning för tillträdande styrelseledamöter i våra helägda bolag - Information från 
Kvarnfallets ordförande och VD.

2.
Kungörelse från Göteborgsregionens kommunalförbund angående förbundsfullmäktiges möte
den 11 december 2018.

3.
Vård- och omsorgsnämndens redovisning av ej verkställda beslut, tredje kvartalet 2018
(dnr KS 243/18).

4.
Mölndals stads ekonomirapport för oktober 2018 (dnr KS 117/18).

5.
Grönblå samverkan Mölndal Politisk plattform 2019-2022.

6.
Länsstyrelsens beslut att utse Gerhard Bengtsson till ny ledamot i kommunfullmäktige för
Moderaterna. Kenneth Viberg utses till ny ersättare (dnr KS 366/18).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 164

KS 199/18
Nytt kommungemensamt reglemente samt revidering av 
kommunstyrelsens reglemente

Beslut
Kommunfullmäktige antar nytt kommungemensamt reglemente. Reglementet ska börja gälla 
den 1 januari 2019. När det nya reglementet träder i kraft upphör det gamla att gälla.

Kommunfullmäktige reviderar kommunstyrelsens reglemente, antaget 2018-06-20 § 91, på så 
sätt att 27 § 3 st ska ha följande lydelse: Vid behandling av samordnad verksamhetsplanering 
och ekonomisk planering benämns kommunstyrelsens arbetsutskott som budgetberedning. 
Kommunstyrelsen ska till budgetberedningen adjungera en företrädare från varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige, med undantag för de partier som redan har representation 
genom ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendet
Kommunstyrelsens beslutade 24 januari 2018, § 6, om ett förslag till en delvis ny politisk 
organisation med bland annat en ny servicenämnd samt förändrade utskott för 
kommunstyrelsen. På grundval av förslaget antog kommunfullmäktige den 20 juni 2018 nytt 
reglemente för kommunstyrelsen och servicenämnden. Samtidigt remitterades förslag på nytt 
kommungemensamt reglemente samt nya nämndspecifika nämndreglementen. Efter att 
nämnderna inkommit med synpunkter underställs förslag på nytt kommungemensamt 
reglemente samt nya nämndreglementen kommunfullmäktige. Därtill föreslås en mindre 
revidering av kommunstyrelsens reglemente.

Ärendets behandling
Byggnadsnämnden har behandlat ärendet den 22 augusti 2018, § 91.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 14 juni 2018, § 54.
Miljönämnden har behandlat ärendet den 28 augusti 2018, § 69.
Social- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet den 20 september 2018, § 42.
Skolnämnden har behandlat ärendet den 7 juni 2018, § 57.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 25 september 2018, § 72.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 6 september 2018, § 46.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 30 augusti 2018, § 85.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 7 november 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018, § 158.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2018, § 252.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar nytt kommungemensamt reglemente. Reglementet ska börja gälla 
den 1 januari 2019. När det nya reglementet träder i kraft upphör det gamla att gälla.

Kommunfullmäktige reviderar kommunstyrelsens reglemente, antaget 2018-06-20 § 91, på så 
sätt att 27 § 3 st ska ha följande lydelse: Vid behandling av samordnad verksamhetsplanering 
och ekonomisk planering benämns kommunstyrelsens arbetsutskott som budgetberedning. 
Kommunstyrelsen ska till budgetberedningen adjungera en företrädare från varje parti som är 
representerat i kommunfullmäktige, med undantag för de partier som redan har representation 
genom ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott.

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

Expedieras till 
Samtliga nämnder
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 165

KS 400/18
Nytt reglemente för byggnadsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för byggnadsnämnden. Reglementet ska börja 
gälla den 1 januari 2019. När det nya reglementet träder i kraft upphör det gamla att gälla.

Ärendet
Kommunstyrelsens beslutade 24 januari 2018, § 6, om ett förslag till en delvis ny politisk 
organisation med bland annat en ny servicenämnd samt förändrade utskott för 
kommunstyrelsen. På grundval av förslaget antog kommunfullmäktige den 20 juni 2018 nytt 
reglemente för kommunstyrelsen och servicenämnden. Samtidigt remitterades förslag på nytt 
kommungemensamt reglemente samt nya nämndspecifika nämndreglementen till stadens 
nämnder. Efter att nämnderna inkommit med synpunkter underställs förslag på nytt 
kommungemensamt reglemente samt nya nämndreglementen kommunfullmäktige för 
bedömning. Detta ärende gäller nytt nämndspecifikt reglemente för byggnadsnämnden.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 8 november 2018.
Byggnadsnämnden har behandlat ärendet den 22 augusti 2018, § 91.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018, § 159.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2018, § 253.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för byggnadsnämnden. Reglementet ska börja 
gälla den 1 januari 2019. När det nya reglementet träder i kraft upphör det gamla att gälla.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Byggnadsnämnden
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§ 166

KS 402/18
Nytt reglemente för krisledningsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för krisledningsnämnden. Reglementet ska börja 
gälla den 1 januari 2019. När det nya reglementet träder i kraft upphör det gamla att gälla.

Ärendet
Kommunstyrelsens beslutade 24 januari 2018, § 6, om ett förslag till en delvis ny politisk 
organisation med bland annat en ny servicenämnd samt förändrade utskott för 
kommunstyrelsen. På grundval av förslaget antog kommunfullmäktige den 20 juni 2018 nytt 
reglemente för kommunstyrelsen och servicenämnden. Samtidigt remitterades förslag på nytt 
kommungemensamt reglemente samt nya nämndspecifika nämndreglementen till stadens 
nämnder. Efter att nämnderna inkommit med synpunkter underställs förslag på nytt 
kommungemensamt reglemente samt nya nämndreglementen kommunfullmäktige för 
bedömning. Detta ärende gäller nytt nämndspecifikt reglemente för krisledningsnämnden.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 8 november 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018, § 161.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2018, § 254.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för krisledningsnämnden. Reglementet ska börja 
gälla den 1 januari 2019. När det nya reglementet träder i kraft upphör det gamla att gälla.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 167

KS 401/18
Nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet ska 
börja gälla den 1 januari 2019. När det nya reglementet träder i kraft upphör det gamla att 
gälla.

Ärendet
Kommunstyrelsens beslutade 24 januari 2018, § 6, om ett förslag till en delvis ny politisk 
organisation med bland annat en ny servicenämnd samt förändrade utskott för 
kommunstyrelsen. På grundval av förslaget antog kommunfullmäktige den 20 juni 2018 nytt 
reglemente för kommunstyrelsen och servicenämnden. Samtidigt remitterades förslag på nytt 
kommungemensamt reglemente samt nya nämndspecifika nämndreglementen till stadens 
nämnder. Efter att nämnderna inkommit med synpunkter underställs förslag på nytt kommun-
gemensamt reglemente samt nya nämndreglementen kommunfullmäktige för bedömning. 
Detta ärende gäller nytt nämndspecifikt reglemente för kultur- och fritidsnämnden.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 8 november 2018.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 14 juni 2018, § 53.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018, § 160.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2018, § 255.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Reglementet ska 
börja gälla den 1 januari 2019. När det nya reglementet träder i kraft upphör det gamla att 
gälla.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Expedieras till 
Kultur- och fritidsnämnden
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§ 168

KS 403/18
Nytt reglemente för miljönämnden

Beslut
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för miljönämnden. Reglementet ska börja gälla 
den 1 januari 2019. När det nya reglementet träder i kraft upphör det gamla att gälla.

Ärendet
Kommunstyrelsens beslutade 24 januari 2018, § 6, om ett förslag till en delvis ny politisk 
organisation med bland annat en ny servicenämnd samt förändrade utskott för kommun-
styrelsen. På grundval av förslaget antog kommunfullmäktige den 20 juni 2018 nytt regle-
mente för kommunstyrelsen och servicenämnden. Samtidigt remitterades förslag på nytt 
kommungemensamt reglemente samt nya nämndspecifika nämndreglementen till stadens 
nämnder. Efter att nämnderna inkommit med synpunkter underställs förslag på nytt kommun-
gemensamt reglemente samt nya nämndreglementen kommunfullmäktige för bedömning. 
Detta ärende gäller nytt nämndspecifikt reglemente för miljönämnden.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 8 november 2018.
Miljönämnden har behandlat ärendet den 28 augusti 2018, § 69.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018, § 162.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2018, § 256.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för miljönämnden. Reglementet ska börja gälla 
den 1 januari 2019. När det nya reglementet träder i kraft upphör det gamla att gälla.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Miljönämnden
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§ 169

KS 406/18
Nytt reglemente för skolnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för skolnämnden. Reglementet ska börja gälla den 
1 januari 2019. När det nya reglementet träder i kraft upphör det gamla att gälla.

Ärendet
Kommunstyrelsens beslutade 24 januari 2018, § 6, om ett förslag till en delvis ny politisk 
organisation med bland annat en ny servicenämnd samt förändrade utskott för 
kommunstyrelsen. På grundval av förslaget antog kommunfullmäktige den 20 juni 2018 nytt 
reglemente för kommunstyrelsen och servicenämnden. Samtidigt remitterades förslag på nytt 
kommungemensamt reglemente samt nya nämndspecifika nämndreglementen till stadens 
nämnder. Efter att nämnderna inkommit med synpunkter underställs förslag på nytt kommun-
gemensamt reglemente samt nya nämndreglementen kommunfullmäktige för bedömning. 
Detta ärende gäller nytt nämndspecifikt reglemente för skolnämnden.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 8 november 2018.
Skolnämnden har behandlat ärendet den 7 juni 2018, § 57.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018, § 163.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2018, § 257.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för skolnämnden. Reglementet ska börja gälla den 
1 januari 2019. När det nya reglementet träder i kraft upphör det gamla att gälla.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Skolnämnden
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§ 170

KS 404/18
Nytt reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden. 
Reglementet ska börja gälla den 1 januari 2019. När det nya reglementet träder i kraft upphör 
det gamla att gälla.

Reservation
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag till beslut.

Ärendet
Kommunstyrelsens beslutade 24 januari 2018, § 6, om ett förslag till en delvis ny politisk 
organisation med bland annat en ny servicenämnd samt förändrade utskott för kommun-
styrelsen. På grundval av förslaget antog kommunfullmäktige den 20 juni 2018 nytt 
reglemente för kommunstyrelsen och servicenämnden. Samtidigt remitterades förslag på nytt 
kommungemensamt reglemente samt nya nämndspecifika nämndreglementen till stadens 
nämnder. Efter att nämnderna inkommit med synpunkter underställs förslag på nytt kommun-
gemensamt reglemente samt nya nämndreglementen kommunfullmäktige för bedömning. 
Detta ärende gäller nytt nämndspecifikt reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 8 november 2018.
Social- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet den 20 september 2018, § 42.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018, § 164.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2018, § 258.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden. 
Reglementet ska börja gälla den 1 januari 2019. När det nya reglementet träder i kraft upphör 
det gamla att gälla.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ledamöternas förslag till beslut
Bernt A Runberg (S) föreslår, med instämmande av Jerker Halling (V) och Marie Lindqvist 
(V), att nämnden ska vara 11 ledamöter och 11 ersättare och arbetsutskottet 5 ledamöter och
5 ersättare.
My Högfeldt (MP) föreslår, med instämmande av Kristian Vramsten (M), Marcus Claesson 
(L) och Ingemar Johansson (C), bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning godkänns: Ja-röst för 
kommunstyrelsen förslag till beslut och nej-röst för Bernt A Runbergs m.fl. förslag till beslut.

Omröstningsresultat
Med röstsiffrorna 41 ja-röster och 20 nej-röster konstaterar ordförande att kommunfull-
mäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstningsresultat som bilaga.

Expedieras till 
Social- och arbetsmarknadsnämnden
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Omröstningslista
Nytt reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden (kommunstyrelsen § 258/18)
Ledamöter Parti Kret

s
Ersättare Ja Nej Avst Frånv

Per Malm                                (M)       Alla                                              X    
Sven-Ove Johansson                      (S)       Alla                                              X   
Fredrik Lesell                          (L)       Alla                                              X    
Kristian Vramsten                       (M)       Alla                                              X    
Merjem Maslo                            (M)       Alla                                              X    
Johanna Rantsi                          (M)       Alla                                              X    
Kajsa Hamnén                            (M)       Alla                                              X    
Anders Enelund                          (M)       Alla                                              X    
Marcus Ewerstrand                       (M)       Alla                                              X    
Glenn Grimhage                          (L)       Alla                                              X    
Marcus Claesson                         (L)       Alla                                              X    
Johanna Karlsson Deucher                (KD)      Alla      Peter Nyqvist                           X    
Anders Karlsson                         (KD)      Alla                                              X    
Adam F Laurén                           (KD)      Alla                                              X    
Stefan Gustafsson                       (S)       Alla                                              X   
Pernilla Övermark                       (S)       Alla                                              X   
Ove Dröscher                            (S)       Alla                                              X   
Gun Kristiansson                        (S)       Alla                                              X   
Bernt A Runberg                         (S)       Alla                                              X   
Marie Lindqvist                         (V)       Alla                                              X   
Lennart Svensson                        (V)       Alla                                              X   
Elin Andersson                          (L)       Alla                                              X    
Delaram Esmaeili                        (L)       Alla                                              X    
Carina Ekedahl                          (L)       Alla      Catharina Benzel                        X    
Margareta Krakowski                     (L)       Alla                                              X    
Peter Librell                           (M)       Alla                                              X    
Linus Hedberg                           (M)       Alla                                              X    
Bobby Bohlin                            (M)       Alla                                              X    
Amanda Brown Stjärnå                    (M)       Alla                                              X    
Peter Carlmark                          (M)       Alla                                              X    
Gerhard Bengtsson                       (M)       Alla      Annikka Hedberg                         X    
Göran Isacsson                          (M)       Alla                                              X    
Maria Martini                           (C)       Alla      Christian Thomasson                     X    
Ingemar Johansson                       (C)       Alla                                              X    
Johan Ahlsell                           (M)       Alla                                              X    
Annika Bjerrhede                        (MP)      Alla                                              X    
Ulrika Frick                            (MP)      Alla                                              X    
Jennie Rodin                            (MP)      Alla                                              X    
My Högfeldt                             (MP)      Alla                                              X    
Jerker Halling                          (V)       Alla                                              X   
Viktoria Eliasson                       (V)       Alla                                              X   
Marie Nyman                             (V)       Alla                                              X   
Marie Östh Karlsson                     (S)       Alla                                              X   
Lennart Wallensäter                     (S)       Alla                                              X   
Patrik Karlsson                         (S)       Alla      Solveig Hallin                          X   
Shahla Alamshahi                        (S)       Alla                                              X   
Tomas Angervik                          (S)       Alla                                              X   
Therese Aronius                         (S)       Alla                                              X   
Karin Vedlin                            (S)       Alla      Jonny Blomgren                          X   
Jacob Wihlborg                          (S)       Alla                                              X   

Transport: 31 19 0 0
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Transport: 31 19 0 0

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Elpida Georgitsi                        (S)       Alla                                              X   
Sara Janhäll                            (C)       Alla                                              X    
Eric Nilsson                            (C)       Alla                                              X    
Håkan Andersson                         (SD)      Alla                                              X    
Nicklas Fredriksson                     (SD)      Alla                                              X    
Bo Jan Sjölin                           (SD)      Alla                                              X    
Hans Wessberg                           (SD)      Alla                                              X    
Thomas Olin                             (SD)      Alla      Jan Jacobsson                           X    
Joel Olsson                             (SD)      Alla                                              X    
Mikael Brodin                           (SD)      Alla                                              X    
Fredrik Mellbin                         (SD)      Alla                                              X    

SUMMA: 41 20 0 0
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 171

KS 408/18
Nytt reglemente för utbildningsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för utbildningsnämnden. Reglementet ska börja 
gälla den 1 januari 2019. När det nya reglementet träder i kraft upphör det gamla att gälla.

Ärendet
Kommunstyrelsens beslutade 24 januari 2018, § 6, om ett förslag till en delvis ny politisk 
organisation med bland annat en ny servicenämnd samt förändrade utskott för 
kommunstyrelsen. På grundval av förslaget antog kommunfullmäktige den 20 juni 2018 nytt 
reglemente för kommunstyrelsen och servicenämnden. Samtidigt remitterades förslag på nytt 
kommungemensamt reglemente samt nya nämndspecifika nämndreglementen till stadens 
nämnder. Efter att nämnderna inkommit med synpunkter underställs förslag på nytt kommun-
gemensamt reglemente samt nya nämndreglementen kommunfullmäktige för bedömning. 
Detta ärende gäller nytt nämndspecifikt reglemente för utbildningsnämnden.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 8 november 2018.
Utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 6 september 2018, § 46.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018, § 166.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2018, § 260.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för utbildningsnämnden. Reglementet ska börja 
gälla den 1 januari 2019. När det nya reglementet träder i kraft upphör det gamla att gälla.

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

Expedieras till 
Utbildningsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 172

KS 407/18
Nytt reglemente för tekniska nämnden

Beslut
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för tekniska nämnden. Reglementet ska börja gälla 
den 1 januari 2019. När det nya reglementet träder i kraft upphör det gamla att gälla.

Ärendet
Kommunstyrelsens beslutade 24 januari 2018, § 6, om ett förslag till en delvis ny politisk 
organisation med bland annat en ny servicenämnd samt förändrade utskott för 
kommunstyrelsen. På grundval av förslaget antog kommunfullmäktige den 20 juni 2018 nytt 
reglemente för kommunstyrelsen och servicenämnden. Samtidigt remitterades förslag på nytt 
kommungemensamt reglemente samt nya nämndspecifika nämndreglementen till stadens 
nämnder. Efter att nämnderna inkommit med synpunkter underställs förslag på nytt kommun-
gemensamt reglemente samt nya nämndreglementen kommunfullmäktige för bedömning. 
Detta ärende gäller nytt nämndspecifikt reglemente för tekniska nämnden.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 8 november 2018.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 25 september 2018, § 72.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018, § 165.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2018, § 259.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för tekniska nämnden. Reglementet ska börja gälla 
den 1 januari 2019. När det nya reglementet träder i kraft upphör det gamla att gälla.

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

Expedieras till 
Tekniska nämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 173

KS 409/18
Nytt reglemente för valnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för valnämnden. Reglementet ska börja gälla den
1 januari 2019. När det nya reglementet träder i kraft upphör det gamla att gälla.

Ärendet
Kommunstyrelsens beslutade 24 januari 2018, § 6, om ett förslag till en delvis ny politisk 
organisation med bland annat en ny servicenämnd samt förändrade utskott för 
kommunstyrelsen. På grundval av förslaget antog kommunfullmäktige den 20 juni 2018 nytt 
reglemente för kommunstyrelsen och servicenämnden. Samtidigt remitterades förslag på nytt 
kommungemensamt reglemente samt nya nämndspecifika nämndreglementen till stadens 
nämnder. Efter att nämnderna inkommit med synpunkter underställs förslag på nytt kommun-
gemensamt reglemente samt nya nämndreglementen kommunfullmäktige för bedömning. 
Detta ärende gäller nytt nämndspecifikt reglemente för valnämnden.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 8 november 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018, § 167.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2018, § 261.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för valnämnden. Reglementet ska börja gälla den
1 januari 2019. När det nya reglementet träder i kraft upphör det gamla att gälla.

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

Expedieras till 
Valnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 174

KS 410/18
Nytt reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för vård- och omsorgsnämnden. Reglementet ska 
börja gälla den 1 januari 2019. När det nya reglementet träder i kraft upphör det gamla att 
gälla.

Ärendet
Kommunstyrelsens beslutade 24 januari 2018, § 6, om ett förslag till en delvis ny politisk 
organisation med bland annat en ny servicenämnd samt förändrade utskott för kommun-
styrelsen. På grundval av förslaget antog kommunfullmäktige den 20 juni 2018 nytt regle-
mente för kommunstyrelsen och servicenämnden. Samtidigt remitterades förslag på nytt 
kommungemensamt reglemente samt nya nämndspecifika nämndreglementen till stadens 
nämnder. Efter att nämnderna inkommit med synpunkter underställs förslag på nytt kommun-
gemensamt reglemente samt nya nämndreglementen kommunfullmäktige för bedömning. 
Detta ärende gäller nytt nämndspecifikt reglemente för vård- och omsorgsnämnden.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 8 november 2018.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 30 augusti 2018, § 85.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018, § 168.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2018, § 262.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för vård- och omsorgsnämnden. Reglementet ska 
börja gälla den 1 januari 2019. När det nya reglementet träder i kraft upphör det gamla att 
gälla.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Expedieras till 
Vård- och omsorgsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 175

KS 373/18
Val till byggnadsnämnden

Beslut
Följande personer väljs till byggnadsnämnden för mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter
Adam F Laurén (KD)
Lennart Wallensäter (S)
Bobby Bohlin (M)
Fredrik Lesell (L)
Hans Lundin (MP)
Hasse Nygren (S)
Robert Engström (SD)

Ersättare
Ulf Bo Nilsson (M)
Irma Kukuljac (M)
Christian Simmons (L)
Sara Janhäll (C)
Kenth Bodin (S)
Magnus Ahlberg (S)
Tomas Dahlqvist (SD)

Ordförande
Adam F Laurén (KD)

Vice ordförande
Lennart Wallensäter (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse 7 ledamöter och 7 ersättare i byggnadsnämnden. Bland dessa 
ska 1 ordförande och 1 vice ordförande väljas. Valet avser mandatperioden 2019-2022.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 6 december 2018, § 14.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Följande personer väljs till byggnadsnämnden mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter
Bobby Bohlin (M)
Fredrik Lesell (L)
Hans Lundin (MP)
Hasse Nygren (S)
Robert Engström (SD)

Ersättare
Ulf Bo Nilsson (M)
Irma Kukuljac (M)
Christian Simmons (L)
Sara Janhäll (C)
Kenth Bodin (S)
Tomas Dahlqvist (SD)

Ordförande
Adam F Laurén (KD)

Vice ordförande
Lennart Wallensäter (S)

Förslag på sammanträdet
Magnus Ahlberg (S) föreslås till ersättare i byggnadsnämnden.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om föreslagna namn kan väljas och finner att så sker.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Expedieras till 
De valda, byggnadsnämnden, löneenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 176

KS 374/18
Val till krisledningsnämnden

Beslut
Följande personer väljs till krisledningsnämnden för mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter
Kristian Vramsten (M)
Stefan Gustafsson (S)
Merjem Maslo (M)
Marcus Claesson (L)
Pernilla Övermark (S)

Ersättare
Ingemar Johansson (C)
Adam F Laurén (KD)
My Högfeldt (MP)
Ove Dröscher (S)
Gun Kristiansson (S)

Ordförande
Kristian Vramsten (M)

Vice ordförande
Stefan Gustafsson (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse 5 ledamöter och 5 ersättare, varav 1 ordförande och 1 vice 
ordförande, för mandatperioden 2019-2022. Praxis är att kommunstyrelsens arbetsutskotts 
ledamöter och ersättare utgör krisledningsnämnden.

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 6 december 2018, § 15.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Följande personer väljs till krisledningsnämnden mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter
Merjem Maslo (M)
Marcus Claesson (L)
Pernilla Övermark (S)

Ersättare
Ingemar Johansson (C)
Adam F Laurén (KD)
My Högfeldt (MP)
Ove Dröscher (S)
Gun Kristiansson (S)

Ordförande
Kristian Vramsten (M)

Vice ordförande
Stefan Gustafsson (S)
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om valberedningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
De valda
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 177

KS 375/18
Val till kultur- och fritidsnämnden

Beslut
Följande personer väljs till kultur- och fritidsnämnden för mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter
Glenn Grimhage (L)
Marie Lindqvist (V)
Peter Carlmark (M)
Christian Thomasson (C)
Anders Karlsson (KD)
Staffan Bjerrhede (MP)
Harri Ikonen (S)
Kristina Körnung (S)
Fredrik Mellbin (SD)

Ersättare
Bobby Bohlin (M)
Anders Lööf (M)
Rolf Andersson (M)
Catharina Benzel (L)
Christian Larsson (MP)
Maka Achalbedachvili (S)
Jan Ambecker (S)
Hannah Nyman (V)
Johnny Lago (SD)

Ordförande
Glenn Grimhage (L)
 

Vice ordförande
Marie Lindqvist (V)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse 9 ledamöter och 9 ersättare i kultur- och fritidsnämnden. Bland 
dessa ska 1 ordförande och 1 vice ordförande väljas. Valet avser mandatperioden 2019-2022.
 
Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 6 december 2018, § 16.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Följande personer väljs till kultur- och fritidsnämnden mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter
Peter Carlmark (M)
Christian Thomasson (C)
Anders Karlsson (KD)
Staffan Bjerrhede (MP)
Harri Ikonen (S)
Kristina Körnung (S)
Fredrik Mellbin (SD)

Ersättare
Bobby Bohlin (M)
Anders Lööf (M)
Rolf Andersson (M)
Catharina Benzel (L)
Christian Larsson (MP)
Maka Achalbedachvili (S)
Jan Ambecker (S)
Hannah Nyman (V)
Johnny Lago (SD)

Ordförande
Glenn Grimhage (L)

Vice ordförande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Marie Lindqvist (V)
 

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

Expedieras till 
De valda, kultur- och fritidsnämnden, löneenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 178

KS 376/18
Val till miljönämnden

Beslut
Följande personer väljs till miljönämnden för mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter
Anders Ådahl (C)
Arina Ljung (S)
Peter Carlmark (M)
Per H Elofsson (M)
Christer Schale (L)
Camilla Lagerqvist (MP)
Kåre Widenqvist (S)
Samira Zair (S)
Joel Olsson (SD)

Ersättare
Annikka Hedberg (M)
Kenneth Viberg (M)
Gun Edin (M)
Louise Weinreder (C)
Peter Nyqvist (KD)
Marcus Velickovic (S)
Fredrik Nordvall (S)
Lena Löfving (S)
Bo Sjölin (SD)

Ordförande
Anders Ådahl (C)

Vice ordförande
Arina Ljung (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse 9 ledamöter och 9 ersättare i miljönämnden. Bland dessa ska
1 ordförande och 1 vice ordförande väljas. Valet avser mandatperioden 2019-2022.
 
Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 6 december 2018, § 17.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Följande personer väljs till miljönämnden mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter
Peter Carlmark (M)
Christer Schale (L)
Camilla Lagerqvist (MP)
Kåre Widenqvist (S)
Samira Zair (S)
Joel Olsson (SD)

Ersättare
Per H Elofsson (M)
Kenneth Viberg (M)
Gun Edin (M)
Anders Kjellström (L)
Louise Weinreder (C)
Marcus Velickovic (S)
Fredrik Nordvall (S)
Lena Löfving (S)
Bo Sjölin (SD)

Ordförande
Anders Ådahl (C)

Vice ordförande
Arina Ljung (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag på sammanträdet
Annikka Hedberg (M) och Peter Nyqvist (KD) föreslås till ersättare i miljönämnden.
Korrigeringar från valberedningens möte: Per H Elofsson (M) föreslås till ledamot i 
miljönämnden
Anders Kjellström (L) nominering dras tillbaka.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om föreslagna namn kan väljas och finner att så sker.

Expedieras till 
De valda, miljönämnden, löneenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 179

KS 377/18
Val till servicenämnden

Beslut
Följande personer väljs till servicenämnden för mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter
Ingemar Johansson (C)
Marita Gustafsson (S)
Bobby Bohlin (M)
Anders Dahlgren (MP)
Åsa Jonsson Norvenius (S)

Ersättare
Per H Elofsson (M)
Jakob Norrhall (L)
Jenny Holf (KD)
Annelie Wiklund (S)
Anette Ek (S)

Ordförande
Ingemar Johansson (C)

Vice ordförande
Marita Gustafsson (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse 5 ledamöter och 5 ersättare i servicenämnden. Bland dessa ska 
1 ordförande och 1 vice ordförande väljas. Valet avser mandatperioden 2019-2022.
 
Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 6 december 2018, § 18.
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Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Följande personer väljs till servicenämnden mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter
Anders Dahlgren (MP)
Åsa Jonsson Norvenius (S)

Ersättare
Jakob Norrhall (L)
Jenny Holf (KD)
Annelie Wiklund (S)
Anette Ek (S)

Ordförande
Ingemar Johansson (C)

Vice ordförande
Marita Gustafsson (S)

Förslag på sammanträdet
Bobby Bohlin (M) föreslås till ledamot i servicenämnden.
Per H Elofsson (M) föreslås till ersättare i servicenämnden.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om föreslagna namn kan väljas och finner att så sker.

Expedieras till 
De valda, servicenämnden, löneenheten
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§ 180

KS 378/18
Val till skolnämnden

Beslut
Följande personer väljs till skolnämnden mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter
Johanna Rantsi (M)
Elpida Georgitsi (S)
Peter Librell (M)
Lars Ramboldt (L)
Christian Thomasson (C)
Miriam Lilja (KD)
Annika Bjerrhede (MP)
Elisabeth Andersson (S)
Rikard Klasson (S)
Annika Svengren (V)
Mikael Brodin (SD)

Ersättare
Linus Hedberg (M)
Fredrik Lindquist (M)
Hacer Ok (M)
Kajsa Hamnén (M)
Delaram Esmaeili (L)
Adam Eltér (MP)
Jonny Blomgren (S)
Mats-Ola Vennström (S)
Henrik Sörensson (S)
Annalotta Mårland (V)
Hans Wessberg (SD)

Ordförande
Johanna Rantsi (M)
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Vice ordförande
Elpida Georgitsi (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse 11 ledamöter och 11 ersättare i skolnämnden. Bland dessa ska 1 
ordförande och 1 vice ordförande väljas. Valet avser mandatperioden 2019-2022.
 
Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 6 december 2018, § 19.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Följande personer väljs till skolnämnden mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter
Peter Librell (M)
Lars Ramboldt (L)
Christian Thomasson (C)
Miriam Lilja (KD)
Elisabeth Andersson (S)
Rikard Klasson (S)
Annika Svengren (V)
Mikael Brodin (SD)

Ersättare
Linus Hedberg (M)
Fredrik Lindquist (M)
Hacer Ok (M)
Kajsa Hamnén (M)
Delaram Esmaeili (L)
Adam Eltér (MP)
Jonny Blomgren (S)
Mats-Ola Vennström (S)
Henrik Sörensson (S)
Annalotta Mårland (V)
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Hans Wessberg (SD)

Ordförande
Johanna Rantsi (M)

Vice ordförande
Elpida Georgitsi (S)

Förslag på sammanträdet
Annika Bjerrhede (MP) föreslås till ledamot i skolnämnden.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om föreslagna namn kan väljas och finner att så sker.

Expedieras till 
De valda, skolnämnden, löneenheten
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§ 181

KS 379/18
Val till social- och arbetsmarknadsnämnden

Beslut
Följande personer väljs till social- och arbetsmarknadsnämnden mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter
Carina Ekedahl (L)
Bernt A Runberg (S)
Ingela Ohldin (M)
Stefan Engwall (M)
Carin Hedqvist (C)
Stina Lukassen (KD)
Anna-Maria Saastamoinen (S)
Jerker Halling (V)
Nicklas Fredriksson (SD)

Ersättare
Kenneth Viberg (M)
Hacer Ok (M)
Linus Hedberg (M)
Anita Almqvist (L)
Rasmus Draklander (MP)
Mona Berglund Nilsson (S)
Emil Forsberg (S)
Anna Persson (V)
Rashid Farivar (SD)

Ordförande
Carina Ekedahl (L)

Vice ordförande
Bernt A Runberg (S)
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Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse 9 ledamöter och 9 ersättare i social- och arbetsmarknads-
nämnden. Bland dessa ska 1 ordförande och 1 vice ordförande väljas. Valet avser 
mandatperioden 2019-2022.
 
Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 6 december 2018, § 20.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Följande personer väljs till social- och arbetsmarknadsnämnden mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter
Ingela Ohldin (M)
Stefan Engwall (M)
Carin Hedqvist (C)
Stina Lukassen (KD)
Anna-Maria Saastamoinen (S)
Jerker Halling (V)
Nicklas Fredriksson (SD)

Ersättare
Kenneth Viberg (M)
Hacer Ok (M)
Linus Hedberg (M)
Anita Almqvist (L)
Rasmus Draklander (MP)
Mona Berglund Nilsson (S)
Emil Forsberg (S)
Anna Persson (V)
Rashid Farivar (SD)

Ordförande
Carina Ekedahl (L)
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Vice ordförande
Bernt A Runberg (S)
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om valberedningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
De valda, social- och arbetsmarknadsnämnden, löneenheten
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§ 182

KS 380/18
Val till tekniska nämnden

Beslut
Följande personer väljs till tekniska nämnden mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter
Anders Enelund (M)
Shahla Alamshahi (S)
Christian Simmons (L)
Sara Janhäll (C)
Peter Nyqvist (KD)
Amanda Borneke (MP)
Jan-Erik Lindström (S)
Viktoria Eliasson (V)
Thomas Olin (SD)

Ersättare
Christer Brattås (M)
Per Malm (M)
Charlotte Carlmark (M)
Lars G Månsson (L)
Ulla-Carin Moberg (MP)
Joakim Kahlman (S)
Katrin Hakopian (S)
Alvaro Diaz (V)
Jan Jacobsson (SD)

Ordförande
Anders Enelund (M)

Vice ordförande
Shahla Alamshahi (S)
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Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse 9 ledamöter och 9 ersättare i tekniska nämnden. Bland dessa 
ska 1 ordförande och 1 vice ordförande väljas. Valet avser mandatperioden 2019-2022.
 
Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 6 december 2018, § 21.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Följande personer väljs till tekniska nämnden mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter
Christian Simmons (L)
Sara Janhäll (C)
Peter Nyqvist (KD)
Amanda Borneke (MP)
Jan-Erik Lindström (S)
Viktoria Eliasson (V)
Thomas Olin (SD)

Ersättare
Christer Brattås (M)
Per Malm (M)
Charlotte Carlmark (M)
Lars G Månsson (L)
Ulla-Carin Moberg (MP)
Joakim Kahlman (S)
Katrin Hakopian (S)
Alvaro Diaz (V)
Jan Jacobsson (SD)

Ordförande
Anders Enelund (M)
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Vice ordförande
Shahla Alamshahi (S)
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om valberedningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
De valda, tekniska nämnden, löneenheten
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§ 183

KS 381/18
Val till utbildningsnämnden

Beslut
Följande personer väljs till utbildningsnämnden mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter
Annika Bjerrhede (MP)
Therese Aronius (S)
Annikka Hedberg (M)
Ulf Bo Nilsson (M)
Catharina Benzel (L)
Dylan Abdali (V)
Hans Wessberg (SD)

Ersättare
Joakim Wikström (M)
Irma Kukuljac (M)
Margareta Eklund Jimar (C)
Ivar Gustafsson (KD)
Jacob Wihlborg (S) 
Martina Enghart (S)
Martin Linder Lood (SD)

Ordförande
Annika Bjerrhede (MP)

Vice ordförande
Therese Aronius (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse 7 ledamöter och 7 ersättare i utbildningsnämnden. Bland dessa 
ska 1 ordförande och 1 vice ordförande väljas. Valet avser mandatperioden 2019-2022.
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Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 6 december 2018, § 22.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Följande personer väljs till utbildningsnämnden mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter
Catharina Benzel (L)
Hans Wessberg (SD)

Ersättare
Margareta Eklund Jimar (C)
Ivar Gustafsson (KD)
Martin Linder Lood (SD)

Ordförande
Annika Bjerrhede (MP)

Vice ordförande
Therese Aronius (S)

Förslag på sammanträdet
Annikka Hedberg (M), Ulf Bo Nilsson (M) och Dylan Abdali (V) föreslås till ledamöter i 
utbildningsnämnden.
Joakim Wikström (M), Irma Kukuljac (M), Jacob Wihlborg (S) och Martina Enghart (S) 
föreslås till ersättare i utbildningsnämnden.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om föreslagna namn kan väljas och finner att så sker.

Expedieras till 
De valda, utbildningsnämnden, löneenheten
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§ 184

KS 382/18
Val till valnämnden

Beslut
Följande personer väljs till valnämnden mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter
Anders Karlsson (KD)
Jonny Blomgren (S)
Carina Gustafsson (M)
Margareta Eklund Jimar (C)
Annika Jansson (V)

Ersättare
Anders Lööf (M)
Anna-Lisa Hellsing (L)
Rasmus Draklander (MP)
Estelle Hwatz (S)
Hans Pettersson (S)

Ordförande
Anders Karlsson (KD)

Vice ordförande
Jonny Blomgren (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse 5 ledamöter och 5 ersättare i valnämnden. Bland dessa ska
1 ordförande och 1 vice ordförande väljas. Valet avser mandatperioden 2019-2022.
 
Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 6 december 2018, § 23.

54



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Följande personer väljs till valnämnden mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter
Carina Gustafsson (M)
Margareta Eklund Jimar (C)
Annika Jansson (V)

Ersättare
Anders Lööf (M)
Anna-Lisa Hellsing (L)
Rasmus Draklander (MP)
Estelle Hwatz (S)
Hans Pettersson (S)

Ordförande
Anders Karlsson (KD)

Vice ordförande
Jonny Blomgren (S)
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om valberedningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
De valda, löneenheten, valnämnden
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§ 185

KS 383/18
Val till vård- och omsorgsnämnden

Beslut
Följande personer väljs till vård- och omsorgsnämnden mandatperioden
2019-2022:

Ledamöter
Göran Isacsson (M)
Ove Dröscher (S)
Leif Norberg (M)
Margareta Krakowski (L)
Eric Nilsson (C)
Adam F Laurén (KD)
Staffan Bjerrhede (MP)
Solveig Hallin (S)
Royne Borgvall (S)
Lars Selin (V)
Thomas Olin (SD)

Ersättare
Amanda Brown Stjärnå (M)
Alen Bejatovic (M)
Rolf Andersson (M)
Sarah Skogberg (L)
Rolf Claesson (C)
Anders Dahlgren (MP)
Eva Johansson (S)
Berit Ahlström (S)
Birgitta Johansson (S)
Joakim Ramberg (V)
Elin Long (SD)

Ordförande
Göran Isacsson (M)
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Vice ordförande
Ove Dröscher (S)

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse 11 ledamöter och 11 ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 
Bland dessa ska 1 ordförande och 1 vice ordförande väljas. Valet avser mandatperioden 2019-
2022.
 
Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 6 december 2018, § 24.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Följande personer väljs till vård- och omsorgsnämnden mandatperioden 2019-2022:

Ledamöter
Leif Norberg (M)
Margareta Krakowski (L)
Eric Nilsson (C)
Adam F Laurén (KD)
Staffan Bjerrhede (MP)
Solveig Hallin (S)
Royne Borgvall (S)
Lars Selin (V)
Thomas Olin (SD)

Ersättare
Amanda Brown Stjärnå (M)
Alen Bejatovic (M)
Rolf Andersson (M)
Sarah Skogberg (L)
Rolf Claesson (C)
Anders Dahlgren (MP)
Eva Johansson (S)
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Berit Ahlström (S)
Birgitta Johansson (S)
Joakim Ramberg (V)
Elin Long (SD)

Ordförande
Göran Isacsson (M)

Vice ordförande
Ove Dröscher (S)
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om valberedningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
De valda, vård- och omsorgsnämnden, löneenheten
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§ 186

KS 384/18
Val till överförmyndarnämnden

Beslut
Amanda Brown Stjärnå (M) väljs till ledamot tillika ordförande i överförmyndarnämnden för 
mandatperioden 2019-2022.
Berith Linder (S) väljs till ersättare i överförmyndarnämnden för mandatperioden 2019-2022.
Christina Äng (M), Kungsbacka, väljs till vice ordförande i nämnden, under förutsättning att 
hon väljs till ledamot i överförmyndarnämnden för Kungsbackas räkning den 13 december 
2018.

Ärendet
Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd mellan Mölndal, Kungsbacka, Härryda och 
Partille. Respektive kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare. Mölndal, i egenskap av 
värdkommun, utser också ordförande och vice ordförande. Valet avser mandatperioden
2019-2022.
 
Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 6 december 2018, § 25.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Amanda Brown Stjärnå (M) väljs till ledamot tillika ordförande i överförmyndarnämnden för 
mandatperioden 2019-2022.
Berith Linder (S) väljs till ersättare i överförmyndarnämnden för mandatperioden 2019-2022.

Förslag på sammanträdet
Christina Äng (M), Kungsbacka, föreslås till vice ordförande under förutsättning att hon väljs 
till ledamot i överförmyndarnämnden för Kungsbackas räkning den 13 december 2018.

Beslutsgång
Ordförande frågar om de föreslagna namnen kan väljas och finner att så sker.
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Expedieras till 
De valda, Kungsbacka, Härryda, Partille, överförmyndarnämnden, löneenheten
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§ 187

KS 387/18
Val till FINSAM, Samordningsförbundet för rehabilitering

Beslut
Carina Ekedahl (L) utses till ledamot i FINSAM.

Ärendet
Samordningsförbundet FINSAM består av Mölndal, Partille, Härryda, Lerum, Alingsås, 
försäkringskassan, länsarbetsnämnd och region. Kommunerna utser vardera en representant 
som fördelas på en ledamotspost och fyra ersättarposter enligt styrelsens beslut (§ 5 för-
bundsordning). (Styrelsen utser ordförande och vice ordförande).

I förbundsordningen för samordningsförbundet framgår det att val av gemensam revisor ska 
göras efter samråd: § 14, 2 st ”Mölndals stad, Partille kommun, Härryda kommun, Lerum 
kommun och Alingsås kommun ska utse en gemensam revisor i samråd med Västra 
Götalandsregionen”. Beslut avseende gemensam revisor ska tas av respektive fullmäktige.

Kommunfullmäktige i Mölndals stad ska utse 1 ledamot. Härryda kommun har utsett
1 gemensam revisor.

Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 6 december 2018, § 27.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Carina Ekedahl (L) utses till ledamot i FINSAM.

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

Expedieras till 
Carina Ekedahl, FINSAM
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§ 188

KS 386/18
Val till direktionen i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst samt 
representant i förbundets samråd

Beslut
Leif Norberg (M) väljs till ledamot i direktionen för Tolkförmedling Väst.
Shahla Alamshahi (S) väljs till ersättare i direktionen Tolkförmedling Väst.
Kristian Vramsten (M) väljs till representant i förbundets samråd.

Ärendet
Mölndal är medlem i Tolkförmedling Väst. Varje medlemskommun ska utse 1 ledamot och
1 ersättare till direktionen för Tolkförmedling Väst samt 1 representant till samråd.
 
Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 6 december 2018, § 26.

Förslag till beslut
Förslag på sammanträdet
Leif Norberg (M) föreslås till ledamot i direktionen för Tolkförmedling Väst.
Shahla Alamshahi (S) föreslås till ersättare i direktionen Tolkförmedling Väst.
Kristian Vramsten (M) föreslås till representant i förbundets samråd.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om föreslagna namn kan väljas och finner att så sker.

Expedieras till 
Tolkförmedling Väst, de valda
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§ 189

KS 388/18
Val till Stiftelsen för Holtermanska donationen

Beslut
Maria Rantsi (M), Linus Hedberg (M) och Solveig Hallin (S) väljs till ledamöter i 
Holtermanska donationen.
Peter Österberg (L) väljs till revisor i Holtermanska donationen.

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse 3 ledamöter och 1 revisor till Stiftelsen för Holtermanska 
donationen.
 
Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 6 december 2018, § 28.

Förslag till beslut
Förslag på sammanträdet
Maria Rantsi (M), Linus Hedberg (M) och Solveig Hallin (S) föreslås till ledamöter.
Peter Österberg (L) föreslås till revisor.

Beslutsgång
Ordförande frågar om föreslagna namn kan väljas och finner att så sker.
 

Expedieras till 
De valda, Holtermanska donationen, löneenheten
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§ 190

KS 389/18
Val till Styrelserna för stiftelserna Edv Delbancos pensionsfond och 
M E Delbancos fond för uppförande av arbetarbostäder

Beslut
Linus Hedberg (M) väljs till ledamot i stiftelserna.
Jan-Erik Lindström (S) väljs till ersättare i stiftelserna.
Peter Österberg (L) väljs till revisor i stiftelserna.
Birgitta Evans (S) väljs till revisorssuppleant i stiftelserna.

Ärendet
Kommunfullmäktige ska utse 1 ledamot, 1 ersättare, 1 revisor och 1 revisorssuppleant till 
Stiftelserna Delbancos fonder.
 
Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 6 december 2018, § 29.

Förslag till beslut
Förslag på sammanträdet
Linus Hedberg (M) föreslås till ledamot i stiftelserna.
Jan-Erik Lindström (S) föreslås till ersättare i stiftelserna.
Peter Österberg (L) föreslås till revisor i stiftelserna.
Birgitta Evans (S) föreslås till revisorssuppleant i stiftelserna.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om föreslagna namn kan väljas och finner att så sker.

Expedieras till 
De valda, Stiftelserna Delbancos fonder
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§ 191

KS 336/18
Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen

Beslut
Maria Rantsi (M), Annikka Hedberg (M), Linus Hedberg (M), Catharina Benzel (L), Ingemar 
Johansson (C), Kent Klarenius (KD), Mona Berglund Nilsson (S) och Magnus Ahlberg (S) 
väljs till gode män enligt fastighetsbildningslagen.

Cahtharina Benzel (L) och Mona Berglund Nilsson (S) väljs som gode män för både 
tätortsförhållanden och jord- och skogsbruksfrågor.

Ärendet
Enligt 4 kap. 2 § fastighetsbildningslagen (1970:988) ska Länsstyrelsen bestämma antalet 
gode män vid fastighetsbildningsförrättningar. Enligt samma lagrum utses gode män genom 
val av kommunfullmäktige. Den som utses till god man ska ha erfarenhet i fråga om 
tätortsförhållanden eller vara kunnig i jordbruks- eller skogsbruksfrågor. God man utses för 
fyra år, dvs. för tiden den 1 januari 2019 – den 31 december 2022. Det möter inget hinder att 
uppdraget som god man innefattar såväl tätortsförhållanden som jordbruks- och skogsbruks-
frågor.

Mölndals stad ska utse 10 gode män.
 
Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 6 december 2018, § 30.

Förslag till beslut
Förslag på sammanträdet
Maria Rantsi (M), Annikka Hedberg (M), Linus Hedberg (M), Catharina Benzel (L), Ingemar 
Johansson (C), Kent Klarenius (KD), Mona Berglund Nilsson (S) och Magnus Ahlberg (S) 
föreslås till gode män enligt fastighetsbildningslagen.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om föreslagna namn kan väljas och finner att så sker.
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Expedieras till 
De valda, länsstyrelsen, stadsbyggnadsförvaltningen

67



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-12-12

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 192

KS 428/18
Ersättares inträdesordning

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande inträdesordning för ersättarna:

 Ersättare med samma partitillhörighet som frånvarande ledamot.

 I den ordning ersättarna är upptagna i kommunfullmäktiges protokoll.

Frånvarande ledamot från Moderata samlingspartiet, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Miljöpartiet de Gröna ska dock i första hand ersättas av ersättare från 
något av dessa partier.

Frånvarande ledamot från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska dock i första hand 
ersättas av ersättare från något av dessa partier.

Det angivna tillvägagångssättet ska tillämpas, utom då det i lag, författning eller i särskilt 
beslut för viss nämnd föreskrivs något annat om ersättares inkallande till tjänstgöring.

Ärendet
Kommunfullmäktige ska inför varje ny mandatperiod besluta om ordning för inkallande av 
ersättare.
 
Ärendets behandling
Valberedningen har behandlat ärendet den 6 december 2018, § 31.

Förslag till beslut
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om följande inträdesordning för ersättarna:

 Ersättare med samma partitillhörighet som frånvarande ledamot.

 I den ordning ersättarna är upptagna i kommunfullmäktiges protokoll.
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Frånvarande ledamot från Moderata samlingspartiet, Liberalerna, Centerpartiet, 
Kristdemokraterna och Miljöpartiet de Gröna ska dock i första hand ersättas av ersättare från 
något av dessa partier.

Frånvarande ledamot från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ska dock i första hand 
ersättas av ersättare från något av dessa partier.

Det angivna tillvägagångssättet ska tillämpas, utom då det i lag eller författning eller särskilt 
beslut för viss nämnd föreskrivs något annat om ersättares inkallande till tjänstgöring.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Marie Lindqvist (V) föreslår bifall till valberedningens förslag till beslut.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om valberedningens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Samtliga nämnder
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§ 193

KS 381/15
Val av nämndeman (S) i Göteborgs tingsrätt för återstoden av 
tjänsteperioden 2016-2019

Beslut
Dara Said Saber (S) väljs till ny nämndeman för återstående del av tjänstgöringsperioden 
2016-2019.

Ärendet
Tingsrätten Göteborg har beslutat att entlediga Tomas Angervik (S) från uppdraget som 
nämndeman. Fullmäktige har därför att välja en ny nämndeman för återstående del av 
tjänstgöringsperioden 2016-2019.

Förslag till beslut
Dara Said Saber, Brunnsgatan 4 B, 431 34 Mölndal, föreslås till ny nämndeman i Göteborgs 
tingsrätt för återstående del av tjänstgöringsperioden 2016-2019.

Beslutsgång
Ordförande frågar om Dara Said Saber kan väljas till ny nämndeman och finner att så sker.

Expedieras till 
Dara Said Saber, Tingsrätten Göteborg
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§ 194

KS 381/15
Val av nämndeman (S) i Göteborgs tingsrätt för återstoden av 
tjänsteperioden 2016-2019

Beslut
Georges Absim (S) väljs till ny nämndeman för återstående del av tjänstgöringsperioden 
2016-2019.

Ärendet
Tingsrätten Göteborg har beslutat att entlediga Pernilla Övermark (S) från uppdraget som 
nämndeman. Fullmäktige har därför att välja en ny nämndeman för återstående del av 
tjänstgöringsperioden 2016-2019.

Förslag till beslut
Georges Absim, Berghemsgatan 20, 431 37 Mölndal, föreslås till ny nämndeman i Göteborgs 
tingsrätt för återstående del av tjänstgöringsperioden 2016-2019.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om Georges Absim kan väljas till ny nämndeman och finner att så sker.

Expedieras till 
Georges Absim, Tingsrätten Göteborg
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§ 195

KS 486/15
Ny ordnings- och torghandelsstadga

Beslut
Beslutet anmäls omedelbart till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Föreskrifterna ska kungöras genom att det på kommunens anslagstavla tillkännages att 
protokoll för de beslutade föreskrifterna har justerats.

När de lokala ordningsföreskrifterna och de lokala torghandelsföreskrifterna träder i kraft 
upphör den nu gällande lokala ordningsstadgan och den nu gällande lokala torghandels-
stadgan att gälla.

Reservation
Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag.

Ärendet
Stadsledningsförvaltningen har i uppdrag att utarbeta förslag till en ny lokal ordningsstadga 
och en ny torghandelsstadga efter beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott den 29 april 
2016.

Förslagen till de nya föreskrifterna har utarbetats med utgångspunkt i de nu gällande 
stadgorna i samarbete främst med tekniska förvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen.

Sedan stadens samtliga förvaltningar samt Mölndals innerstad AB, polismyndigheten samt 
räddningstjänsten har givits möjlighet att yttra sig har förslag till nya föreskrifter framställts. 
Mot bakgrund av att förändringarna av de lokala ordningsföreskrifterna inte är obetydliga i 
förhållande till den nu gällande ordningsstadgan har ett slutligt förslag till nya 
ordningsföreskrifter härefter även remitterats till stadens samtliga nämnder (under hösten 
2018) samt stämts av med Mölndals pastorat och Lindome församling.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvatningens tjänsteskrivelse daterad 6 oktober 2018.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018, § 169.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2018, § 263.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslaget till nya lokala ordningsföreskrifter och nya lokala torghandelsföreskrifter antas med 
förändring av skrivning på § 11 i ordningsföreskrifterna. Ordningsföreskrifterna och 
torghandelsföreskrifterna ska, under förutsättning att länsstyrelsen inte beslutar att upphäva 
föreskrifterna, börja gälla från den 1 januari 2019.

Beslutet anmäls omedelbart till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Föreskrifterna ska kungöras genom att det på kommunens anslagstavla tillkännages att 
protokoll för de beslutade föreskrifterna har justerats.

När de lokala ordningsföreskrifterna och de lokala torghandelsföreskrifterna träder i kraft 
upphör den nu gällande lokala ordningsstadgan och den nu gällande lokala torghandels-
stadgan att gälla.

Ledamöternas förslag till beslut
Mikael Brodin (SD) föreslår att ordnings- och torghandelsstadga antas men med nedanstående 
ändring av §§ 11: För insamling av pengar i bössor och liknande, som inte utgör led i en 
tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning, krävs tillstånd av polis-
myndigheten. När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik och liknande 
krävs tillstånd endast om gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt bland 
publiken och samla in pengar eller om framförandet är över två timmar långt.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.

Expedieras till 
Länsstyrelsen, stadsjurist
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Omröstningslista
Ny ordnings- och torghandelsstadga (kommunstyrelsen § 263/18)
Ledamöter Parti Kret

s
Ersättare Ja Nej Avst Frånv

Per Malm                                (M)       Alla                                              X    
Sven-Ove Johansson                      (S)       Alla                                              X    
Fredrik Lesell                          (L)       Alla                                              X    
Kristian Vramsten                       (M)       Alla                                              X    
Merjem Maslo                            (M)       Alla                                              X    
Johanna Rantsi                          (M)       Alla                                              X    
Kajsa Hamnén                            (M)       Alla                                              X    
Anders Enelund                          (M)       Alla                                              X    
Marcus Ewerstrand                       (M)       Alla                                              X    
Glenn Grimhage                          (L)       Alla                                              X    
Marcus Claesson                         (L)       Alla                                              X    
Johanna Karlsson Deucher                (KD)      Alla      Peter Nyqvist                           X    
Anders Karlsson                         (KD)      Alla                                              X    
Adam F Laurén                           (KD)      Alla                                              X    
Stefan Gustafsson                       (S)       Alla                                              X    
Pernilla Övermark                       (S)       Alla                                              X    
Ove Dröscher                            (S)       Alla                                              X    
Gun Kristiansson                        (S)       Alla                                              X    
Bernt A Runberg                         (S)       Alla                                              X    
Marie Lindqvist                         (V)       Alla                                              X    
Lennart Svensson                        (V)       Alla                                              X    
Elin Andersson                          (L)       Alla                                              X    
Delaram Esmaeili                        (L)       Alla                                              X    
Carina Ekedahl                          (L)       Alla      Catharina Benzel                        X    
Margareta Krakowski                     (L)       Alla                                              X    
Peter Librell                           (M)       Alla                                              X    
Linus Hedberg                           (M)       Alla                                              X    
Bobby Bohlin                            (M)       Alla                                              X    
Amanda Brown Stjärnå                    (M)       Alla                                              X    
Peter Carlmark                          (M)       Alla                                              X    
Gerhard Bengtsson                       (M)       Alla      Annikka Hedberg                         X    
Göran Isacsson                          (M)       Alla                                              X    
Maria Martini                           (C)       Alla                                              X    
Ingemar Johansson                       (C)       Alla                                              X    
Johan Ahlsell                           (M)       Alla                                              X    
Annika Bjerrhede                        (MP)      Alla                                              X    
Ulrika Frick                            (MP)      Alla                                              X    
Jennie Rodin                            (MP)      Alla                                              X    
My Högfeldt                             (MP)      Alla                                              X    
Jerker Halling                          (V)       Alla                                              X    
Viktoria Eliasson                       (V)       Alla                                              X    
Marie Nyman                             (V)       Alla                                              X    
Marie Östh Karlsson                     (S)       Alla                                              X    
Lennart Wallensäter                     (S)       Alla                                              X    
Patrik Karlsson                         (S)       Alla      Solveig Hallin                          X    
Shahla Alamshahi                        (S)       Alla                                              X    
Tomas Angervik                          (S)       Alla                                              X    
Therese Aronius                         (S)       Alla                                              X    
Karin Vedlin                            (S)       Alla      Jonny Blomgren                          X    
Jacob Wihlborg                          (S)       Alla                                              X    

Transport: 50 0 0 0
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Transport: 50 0 0 0

Ledamöter Parti Kret
s

Ersättare Ja Nej Avst Frånv
Elpida Georgitsi                        (S)       Alla                                              X    
Sara Janhäll                            (C)       Alla                                              X    
Eric Nilsson                            (C)       Alla                                              X    
Håkan Andersson                         (SD)      Alla                                              X   
Nicklas Fredriksson                     (SD)      Alla                                              X   
Bo Jan Sjölin                           (SD)      Alla                                              X   
Hans Wessberg                           (SD)      Alla                                              X   
Thomas Olin                             (SD)      Alla      Jan Jacobsson                           X   
Joel Olsson                             (SD)      Alla                                              X   
Mikael Brodin                           (SD)      Alla                                              X   
Fredrik Mellbin                         (SD)      Alla                                              X   

SUMMA: 53 8 0 0
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§ 196

KS 321/18
Egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende (HVB), 
familjehem m.m.

Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende 
(HVB), familjehem m.m. att gälla från och med 1 januari 2019.

Ärendet
Förvaltningen har uppmärksammat att egenavgifter inte tidigare fakturerats den enskilde. 
Utgångspunkten har varit ett antagande om att samtliga berörda beviljas försörjningsstöd och 
att förvaltningen därigenom inte får några externa intäkter. Social- och arbetsmarknads-
förvaltningen föreslår att egenavgifter för stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär samt 
egenavgifter för andra stöd- och hjälpinsatser införs.

Ärendets beredning
Social- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet den 20 september 2018, § 41.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 153.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2018, § 265.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar förslag till egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende 
(HVB), familjehem m.m. att gälla från och med 1 januari 2019.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Social- och arbetsmarknadsnämnden
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§ 197

KS 343/18
Avgiftstaxa gällande tillämpning av alkohollagen, tobakslagen, 
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, samt 
Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Beslut
- Förslag till förändrad avgiftstaxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, 
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, samt tillsyns- och 
kontrollavgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel antas.
- Förändringarna börjar gälla från och med 1 januari 2019.
- Avgifterna revideras årligen med hänsyn till förändringar i Sveriges kommuners och 
landstings omsorgsprisindex (OPI).
- Avgifterna samordnas med Göteborgs Stad.

Ärendet
Nuvarande taxa började gälla 1 januari 2018. Förändringen genomfördes av social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen då avgiftstaxan behövde korreleras med de avgifter som gäller i 
Göteborg. Detta som del i arbetet att handläggningen av alkohollagen, tobakslagen samt lagen 
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare skulle överföras till Göteborgs 
tillståndsenhet, vilket den också gjordes från och med 1 mars 2018.

Kommunfullmäktige i Göteborg höjde däremot sina avgifter den 1 januari 2018. 
Tillsynsavgifterna av folköl, tobak och elektroniska cigaretter höjdes med det dubbla som del 
i arbetet att minska tobaksbruk, minska illegal handel av tobaksvaror och att minska 
alkoholbruk hos ungdomar. Vad gäller de övriga avgifterna berodde höjningen på en 
automatisk revidering varje år med hänsyn till förändringar i Sveriges kommuners och 
landstings omsorgsprisindex (OPI). Därmed skilde sig Mölndals och Göteborgs avgifter sig åt 
när Göteborg tog över handläggningen. I och med detta förslag korrigeras nu dessa skillnader.

Ärendets behandling
Social- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet genom ett ordförandebeslut den 
3 oktober 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 152.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2018, § 266.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till förändrad avgiftstaxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, 
tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, samt tillsyns- och 
kontrollavgifter enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel antas.
- Förändringarna börjar gälla från och med 1 januari 2019.
- Avgifterna revideras årligen med hänsyn till förändringar i Sveriges kommuners och 
landstings omsorgsprisindex (OPI).
- Avgifterna samordnas med Göteborgs Stad.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Social- och arbetsmarknadsnämnden
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§ 198

KS 398/18
Ny taxa inom vård och omsorg

Beslut
En timtaxa för service- och omvårdnadsinsatser inom vård och omsorg införs. Taxan fastställs 
till 264 kronor per utförd timme. Timtaxan ersätter nuvarande nivåbaserade avgifter för 
service- och omvårdnadsinsatser. Timtaxan räknas upp varje år från och med den 1 januari 
med konsumentprisindex (KPI).

Den fasta månadsavgiften för trygghetslarm höjs från 9 till 12 procent av högkostnadsskyddet, 
vilket motsvarar 250 kronor i 2019 års penningvärde.

Ändringarna gäller från och med den 1 juli 2019. Övriga avgifter inom vård och omsorg 
påverkas inte av detta beslut.

Ärendet
Vård- och omsorgsförvaltningen har gjort en översyn av avgiftssystemet och taxorna för vård 
och omsorg i Mölndal. Förvaltningen har undersökt hur avgiftssystemet i Mölndal fungerar 
och jämfört det med de vanligaste modellerna för att ta ut avgifter för vård och omsorg i 
Sveriges kommuner.

Mölndal har ett nivåindelat avgiftssystem, där omvårdnadsinsatser och serviceinsatser har en 
fast avgift beroende på vilken nivå de tilldelats. Problem som framkommit med avgifterna är 
att kortare omvårdnadsinsatser har lika hög avgift som mer resurskrävande insatser. Vid 
enskilda, korta insatser finns en risk att förvaltningen debiterar brukare för en högre summa 
än kommunens självkostnad. Brukare upplever det också som orättvist att avgifterna för 
serviceinsatser beror på antalet insatstyper istället för insatser. En tredje kritik är att en 
kombination av serviceinsats och omvårdnadsinsats alltid innebär att maxtaxan tas ut.

Vård- och omsorgsförvaltningen konstaterar att verksamheterna även i fortsättningen är 
beroende av avgiftsintäkter på liknande nivå som i dag för sin finansiering. Förvaltningen har 
undersökt olika avgiftsmodeller och drar slutsatsen att en fast timtaxa efter utförd tid är den 
modell som bäst löser problemen med dagens avgifter och som även bedöms vara rättvist, 
enkelt, billigt att administrera och ge en rimlig intäkt till staden.
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Ärendets behandling
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 25 oktober 2018, § 110.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 175.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2018, § 267.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
En timtaxa för service- och omvårdnadsinsatser inom vård och omsorg införs. Taxan fastställs 
till 264 kronor per utförd timme. Timtaxan ersätter nuvarande nivåbaserade avgifter för 
service- och omvårdnadsinsatser. Timtaxan räknas upp varje år från och med den 1 januari 
med konsumentprisindex (KPI).

Den fasta månadsavgiften för trygghetslarm höjs från 9 till 12 procent av högkostnadsskyddet, 
vilket motsvarar 250 kronor i 2019 års penningvärde.

Ändringarna gäller från och med den 1 juli 2019. Övriga avgifter inom vård och omsorg 
påverkas inte av detta beslut.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Vård- och omsorgsnämnden
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§ 199

KS 394/18
Renhållningstaxa för Mölndals stad 2019

Beslut
Renhållningstaxa 2019, "Renhållningstaxa för Mölndals stad 2019", antas och gäller från och 
med 1 januari 2019.

Ärendet
Återvinning och avfalls taxefinansierade verksamhet hade en skuld till taxekollektivet som 
har använts till införandet av flerfackskärl i kommunen. Denna skuld tog slut under 2017 och 
verksamheten gick med ett underskott på 1811 tkr. 2018 budgeteras det ett underskott på
2200 tkr. Till 2018 beslutades att göra en taxehöjning i två delar en höjning 2018 och en 
höjning 2019 för att täcka underskottet i verksamhet och för att få en ekonomi i balans. De 
underskott som har uppkommit 2017 och 2018 måste balanseras med överskott de närmaste 
tre åren, alternativt täckas med skattemedel.

Föreslagen höjning av taxan kommer att göra att ekonomin kommer i balans och ge ett visst 
överskott för att betala av på de underskott som uppstått de senaste åren. Den delen av 
verksamheten som skapar störst underskott är insamling av avfall från en och tvåfamiljs-
fastigheter. Härav ligger den största höjning på en- och tvåfamiljsfastigheter. Vilka från 
början var subventionerade via skulden till abonnenterna. Övriga taxor höjs med avfallsindex 
A12:1MD, vilket från juni 2017 till juni 2018 gått upp med 3,1 %. Ny taxa för det vanligaste 
avfallsabonnemanget för en- och tvåfamiljsfastigheter är 2 stycken flerfackskärlen (370 l), 
dessa kommer att höjas med ca 275 kr till 3021 kr/år. För det vanligaste abonnemanget för 
flerfamiljshus ökar kostnaden per lägenhet med ca 13 kr, till 423 kr/år och det vanligaste 
kärlet 660 l med sorterat abonnemang med ca 133 kr, till 4171 kr/år.

Långa gångavstånd är ett av avfallsverksamhetens största arbetsmiljöproblem. Dragning av 
kärl sliter på både armar och axlar. Gångavståndstaxan har ändrats utifrån antal tömningar 
som görs. I förslaget till ny taxa anges också att inga nya gångavstånd över 30 m kommer att 
godkännas, utom om det finns speciella skäl till detta, t.ex. sjukdom, ålderdom m.m.
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Ärendets behandling
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 25 september 2018, § 68.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018, § 171.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2018, § 268.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Renhållningstaxa 2019, "Renhållningstaxa för Mölndals stad 2019", antas och gäller från och 
med 1 januari 2019.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Tekniska nämnden
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§ 200

KS 361/18
Revidering av taxa för Mölndals stads allmänna vatten- och 
avloppsanläggning

Beslut
Revideringen av taxa för Mölndals stads allmänna vatten- och avloppsanläggning antas.

Ärendet
Införande av en tydlig skillnad i taxan mellan direktanslutna sprinkleranläggningar och 
sprinkleranläggningar med bassäng, där de senare är de som medges att installeras nya och 
från den 1 juli 2019 vara de som är godkända.

Komplettering av taxan möjliggör att tekniska förvaltningen kompletterar sina register med 
separerande matavfallskvarnar med slamfång samt spinkleranläggningar med bassäng, detta 
behandlas i § 13.10 i).

I taxebilaga A har uppdelningen av servisdimensionerna förtydligats så att avgiftens storlek 
inte ska misstolkas.

Taxebilaga C kompletteras för att kostnadstäcka funktionskontroll och registerhållningen av 
separerande matavfallskvarnar med slamfång och sprinkleranläggningar med bassäng.

Mindre justering och uppdatering av taxetexten och taxebilaga B som hanterar 
brukningsavgifter (§§ 13-18) har gjorts.

Ärendets behandling
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 15 oktober 2018, § 87.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 155.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2018, § 269.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Revideringen av taxa för Mölndals stads allmänna vatten- och avloppsanläggning antas.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Tekniska nämnden
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§ 201

KS 363/18
Mölndals stads avgifter för upplåtelse av offentlig plats

Beslut
Kommunfullmäktige antar nytt förslag för Mölndals stads avgifter för upplåtelse av offentlig 
plats.
 

Ärendet
Avgifterna för offentlig plats tas ut med stöd av lagen om rätt för kommun att ta ut avgift för 
vissa upplåtelser av offentlig plats och beslutas av kommunfullmäktige. De beslutades senast 
av kommunfullmäktige i november 2002 och har därefter indexuppräknats. Avgifterna för 
upplåtelse av offentlig plats föreslås justeras, främst på grund av behovet av att komplettera 
avgiftslistan med fler upplåtelseändamål.

Ärendets behandling
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 15 oktober 2018, § 90.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 14 november 2018, § 170.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2018, § 270.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar nytt förslag för Mölndals stads avgifter för upplåtelse av offentlig 
plats.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Tekniska nämnden
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§ 202

KS 338/18
Samverkansavtal för Stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille

Beslut
Kommunfullmäktige antar samverkansavtal för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och 
Partille, samt ger kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna avtalet. Vidare 
uppdrar kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att utse två (2) politiska representanter till 
Stadstrafikforum.

Ärendet
Mölndals stad samverkar idag i det politiska forumet Stadstrafikforum med Västra 
Götalandsregionen, Göteborgs Stad och Partille kommun för att säkerställa att stadsplanering, 
infrastrukturplanering och kollektivtrafikens utveckling går hand i hand. Stadstrafikforum har 
bland annat varit politisk styrgrupp för framtagande av Målbild Koll2035 - Kollektivtrafik-
program för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille.

Befintligt avtal tecknades 2012 i anslutning till att Västra Götalandsregionen inträdde som 
regional kollektivtrafikhuvudman och de fyra delregionala kollektivtrafikråden inrättades. De 
förändringar som föreslås i föreliggande avtal jämfört med befintligt avtal innebär bland annat 
att forumet ska ta fram förslag till fyraåriga handlingsplaner och prioriteringar för hur 
stadstrafiken ska utvecklas.

Handlingsplanerna är ett led i att planera och genomföra prioriteringar bland de investeringar 
som föreslås i Målbild Koll2035 och ska tas fram parallellt med det regionala trafik-
försörjningsprogrammet. Beslut om handlingsplan tas av respektive parts fullmäktige. Ansvar 
för dagordning, ärendehantering och framtagande av handlingsplan kommer att innehas av en 
beredningsgrupp bestående av tjänstepersoner från respektive part.

Ärendets behandling
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 18 oktober 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 154.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2018, § 274.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar samverkansavtal för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 
samt att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet. Vidare uppdrar 
kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att utse två (2) politiska representanter till 
Stadstrafikforum.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Tekniska nämnden
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§ 203

KS 352/17
Grönplan för Mölndals stad

Beslut
Förslaget till ny Grönplan godkänns som ett av underlagen till kommande Översiktsplan för 
Mölndals stad.

Första meningen på sidan 5, under rubriken avgränsningar kompletteras med ordet 
"gatumark".

Ärendet
Grönplan för Mölndals stad presenterar ett kunskapsunderlag med planeringsprinciper och en 
nulägesanalys för parker och naturområden som förvaltas av tekniska förvaltningen, det vill 
säga stadens mark som är detaljplanelagd som allmän plats. Med hjälp av planeringsprinciper 
och riktvärden blir Grönplanen ett verktyg för att säkerställa att stadens framtida fysiska 
utveckling går i linje med både nationella mål och stadens mål samt i riktning mot Vision 
2022.

Ärendets hantering
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 25 september 2018, § 73.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2018, § 151.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2018, § 275.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslaget till ny Grönplan godkänns som ett av underlagen till kommande Översiktsplan för 
Mölndals stad.

Ledamöternas förslag till beslut
Sara Janhäll (C) föreslår att ordet "gatumark" läggs till på sidan 5 under rubriken avgränsning 
så att första meningen inleds "Grönplanen omfattar parker, torg,gatumark och 
naturområden..."

Beslutsgång
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Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas med Sara Janhälls 
tilläggsförslag och finner att så sker.

Expedieras till 
Tekniska nämnden
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§ 204

KS 194/17
Antagande av detaljplan för fastigheten Linné 6, Terrakottagatan 8

Beslut
Detaljplan för Linné 6, Terrakottagatan 8 i Mölndal, upprättad den 10 oktober 2018, antas.

Ärendet
Planområdet är beläget vid korsningen Terrakottagatan/Celsiusgatan i centrala Mölndal, ca 
500 m fågelvägen från Mölndals centrum. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en avstyck-
ning av fastigheten Linné 6 för uppförandet av ytterligare ett enbostadshus samt säkerställa 
Torallagångens funktion som gång- och cykelbana. Förslaget innebär att en byggrätt för en-
bostadshus tillskapas i ett centralt läge i Mölndal med närhet till service, handel, grönom-
råden och kommunikationer. Befintlig fastighet använder i dag Torallagången för in- och ut-
fart till tomt vilket strider mot gällande plan då den är planlagd som gatuplantering och an-
vänds som gång- och cykelväg. I detaljplanen föreslås Torallagången planläggas som gång- 
och cykelväg vilket befäster pågående markanvändning. Infart till Linné 6 föreslås ske från 
Terrakottagatan och för ny styckningslott från Celsiusgatan vilket regleras med utfartförbud.

Ärendets behandling
Plan- och exploateringsutskottet har behandlat ärendet den 13 november 2018, § 106.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 november 2018, § 283.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Detaljplan för Linné 6 upprättad 10 oktober 2018 antas.

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

Expedieras till 
Plan- och exploateringsutskottet
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§ 205

KS 41/18
Förvärv av fastigheten Balltorp 1:18, Lunnagårdsgatan Mölndal, 
avtal 44-2017

Beslut
Avtal 44-2017 godkänns.
Kommunstyrelsens ordförande Kristian Vramsten (M) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna avtalet, samt att vid formella hinder i samband med 
försäljningens genomförande godkänna nödvändiga justeringar i avtalstext. Björn Marklund, 
eller den han sätter i sitt ställe, får i uppdrag att genomföra köpet och underteckna köpebrev, 
samt att företräda staden vid tillträde till fastigheten Balltorp 1:18.

Ärendet
Fastigheten Balltorp 1:18 som är bebyggd med ett bostadshus samt stallar för hästverksamhet 
har legat ute till försäljning under en tid. I den fördjupade översiktsplanen för Fässbergsdalen 
är området utlagt som verksamhetsmark och det finns ett planuppdrag sedan 2016-06-07 för 
kontors- och verksamhetsmark, ny Lunnagårdsgata och säkerställande av grönstråk. Ett 
förvärv av fastigheten ses därför som ett strategiskt köp med avseende på de pågående och 
kommande detaljplanerna i området. Ett köpeavtat har upprättats med fastighetsägarna i vilket 
staden förvärvar fastigheten till en köpeskilling om 6,2 miljoner kronor.

Ärendets behandling 
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 9 januari 2018, § 4.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 24 januari 2018, § 26.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Avtal 44-2017 godkänns.
Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S) och stadsbyggnadschef Björn 
Marklund får i uppdrag att underteckna avtalet, samt att vid formella hinder i samband med 
försäljningens genomförande godkänna nödvändiga justeringar i avtalstext. Björn Marklund, 
eller den han sätter i sitt ställe, får i uppdrag att genomföra köpet och underteckna köpebrev 
samt företräda staden vid tillträde till fastigheten Balltorp 1:18.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Plan- och exploateringsutskottet
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§ 206

KS 214/18
Svar på motion (C) om insamling av textila material i Mölndal för en 
giftfri miljö

Beslut
Motionen anses besvarad med hänvisning till det redan pågående arbete som staden gör för 
insamling av textila material och deltagande i kommunövergripande projekt.

Ärendet
För att minska spridning av miljögifter och mikroplaster och för att sluta kretsloppen föreslår 
Centerpartiet i Mölndal:
- Att ett förslag för hur en insamling av textila material i Mölndal bör gå till genomförs, samt
- Att redan insamlad kunskap från olika kommuner och regioner tas tillvara

Tekniska förvaltningen och Mölndalsbostäder erbjuder redan idag invånarna insamling av 
hela och trasiga textilier på två återvinningscentraler, 11 återvinningsstationer och i ca 20 
miljöhus. Totalt samlades över 220 ton textila material in under 2017.
Tekniska förvaltningen deltar även i ett regionövergripande projekt med syfte att ta fram nya 
innovativa lösningar för cirkulära textilflöden.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 5 september 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 14 november 2018, § 177.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet det 28 november 2018, § 276.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad med hänvisning till det redan pågående arbete som staden gör för 
insamling av textila material och deltagande i kommunövergripande projekt.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Expedieras till 
Enheten för samordning och hållbarhet
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§ 207

KS 449/18
Befrielse från uppdrag, ledamot (M) i kommunfullmäktige

Beslut
Gerhard Bengtsson befrias från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen tillskrivs för att utse en ny ledamot.

Ärendet
Gerhard Bengtsson (M) har i skrivelse daterad 9 december 2018, begärt att få bli entledigad 
från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Enligt kommunallagen, 4 kap, 6 §, ska fullmäktige befria en förtroendevald från sitt uppdrag 
när den förtroendevalde önskar avgå om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordförande frågar först om Gerhard Bengtsson kan befrias från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och finner att så sker. Vidare meddelar ordförande att länsstyrelsen 
tillskrivs för att utse en ny ledamot.

Expedieras till 
Gerhard Bengtsson, länsstyrelsen, löneenheten
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§ 208

KS 329/18
Befrielse från uppdrag, ledamot (M) i valberedningen

Beslut
Gerhard Bengtsson befrias från sitt uppdrag som ledamot, tillika ordförande, i 
valberedningen.

Ärendet
Gerhard Bengtsson (M) har i skrivelse daterad 9 december 2018, begärt att få bli entledigad 
från sitt uppdrag som ledamot, tillika ordförande, i valberedningen.

Enligt kommunallagen, 4 kap, 6 §, ska fullmäktige befria en förtroendevald från sitt uppdrag 
när den förtroendevalde önskar avgå om det inte finns särskilda skäl mot det.

Förslag till beslut
Ordförande frågar om Gerhard Bengtsson kan befrias från sitt uppdrag som ledamot, tillika 
ordförande, i valberedningen och finner att så sker.

Expedieras till 
Gerhard Bengtsson, löneenheten
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§ 209

KS 450/18
Motion (S) om fria resor till daglig verksamhet

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
Ove Dröscher (S) och Bernt A Runberg (S) har i motion daterad 11 december 2018 föreslagit 
att det införs fria resor till och från daglig verksamhet.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordförande frågar om motionen får läggas och finner att så sker. Därefter frågar ordförande 
om motionen kan remitteras till kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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§ 210

KS 451/18
Motion (V) om att tillgängligöra nämndshandlingar för allmänheten

Beslut
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet
Marie Lindqvist (V) och Lennart Svensson (V) har i en motion daterad 12 december 2018 
föreslagit att nämndshandlingar ska tillgängligöras för allmänheten på ett enkelt sätt.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordförande frågar om motionen får läggas och finner att så sker. Därefter frågar ordförande 
om motionen kan remitteras till kommunstyrelsen för beredning och finner att så sker.

Expedieras till 
Kommunstyrelsen
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