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Beslutande ledamöter Marie Östh Karlsson (S) (ordförande)
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Marie Lindqvist (V)
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Ej tjänstgörande ersättare Gun Kristiansson (S)
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Lennart Wallensäter (S)
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Tomas Angervik (S)
My Högfeldt (MP)
Gabriela Nilsson (M)
Marcus Ewerstrand (M)
Kristian Vramsten (M)
Glenn Grimhage (L)
Fredrik Mellbin (SD)

Övriga närvarande Håkan Ahlström (Stadsdirektör)
Therese Tanner (Kommunsekreterare)
Eveline Stomvall (Ekonomichef) §212

Utses att justera Marcus Claesson

Justeringens plats och tid       

Paragrafer §§198-212
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Sekreterare ....................................……………………………………………………….
Therese Tanner

Ordförande ....................................……………………………………………………….
Marie Östh Karlsson

Underskrifter

Justerande ....................................……………………………………………………….
Marcus Claesson

Protokollet är justerat och har tillkännagivits på den digitala anslagstavlan.
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Innehållsförteckning
§198 Redovisning av delegeringsbeslut
§199 Meddelanden
§200 Utvidgning av verksamhetsområde för vatten och avlopp

§201 Huvudmannaskap för förstudier på förorenade områden i Mölndals stad samt 
ansökan om statliga medel för förstudier

§202 Godkännande av lokal- respektive blockhyresavtal för gruppbostad i 
Sandbäck

§203 Åtaganden: Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland
§204 Medfinanisering av Reväst, verksamhetsåret 2019
§205 Avskrivning ränte- och amorteringsfria lån

§206 Signering av utbetalningar, undertecknande av deklarationer till Skatteverket 
samt tecknande av lån och borgen

§207 Uppdrag solcellspark Kikås
§208 Detaljplan för Heljered, etapp 2 - återkallande av planuppdrag
§209 Detaljplan för Heljered, etapp 2 - begäran om nytt planuppdrag

§210 Godkännande av samarbetsavtal angående detaljplan för Heljered, etapp 2, 
avtal 25-2018

§211 Fastighetsförsäljning av Pekdonet 1, Jolenområdet, avtal 42-2018
§212 Delårsrapport per den 31 augusti 2018
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§ 198

Redovisning av delegeringsbeslut

Ärendet
Kommunstyrelsen har överlämnat sin beslutanderätt till utskott, förtroendevalda och tjänste-
män i kommunen enligt kommunstyrelsens antagna delegeringsordning den 28 september
2016, § 193. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
kommunstyrelsen ska ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan kommun-
styrelsen återkalla lämnad delegering. Delegeringslistor finns tillgängliga i de förtroende-
valdas läsplattor, delegeringsbesluten finns även tillgängliga på stadsledningsförvaltningens
kansli.

 TEN 376/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt 3 kap§ 2 ordningslagen 
om tillstånd för användning av offentlig plats

 TEN 392/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt 3 kap§ 2 ordningslagen 
om tillstånd för användning av offentlig plats.  Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 366/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt 3 kap§ 2 ordningslagen 
om tillstånd för användning av offentlig plats.  Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 441/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt 3 kap§ 2 ordningslagen 
om tillstånd för användning av offentlig plats.  Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 443/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt 3 kap § 2 ordningslagen 
om till stånd för användning av offentlig plats

 TEN 434/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt 3 kap § 2 ordningslagen 
om till stånd för användning av offentlig plats

 TEN 448/18-4  Yttrande till polismyndigheten enligt 3 kap § 2 ordningslagen 
om till stånd för användning av offentlig plats
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 TEN 459/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt 3 kap § 2 ordningslagen 
om till stånd för användning av offentlig plats

 TEN 434/18-3  Yttrande till polismyndigheten enligt 3 kap § 2 ordningslagen 
om till stånd för användning av offentlig plats

 KS 213/18-1  Enligt punkt B1: Beslut att genomföra upphandling avseende 
tekniska konsulttjänster, besiktning OVK (upphandlingschef Jonna Eriksson)

 TEN 384/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 KS 62/18-8  Enligt punkt A6 Nyanställda SLF och SEF 20180715 - 20180815

 TEN 444/18-4  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 416/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 395/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 395/18-3  Tillståndsbevis enligt ordningslagen (1993:1617) för 
ianspråktagande av offentlig plats. Till tekniska förvaltningen för kännedom.

 TEN 465/18-3  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 485/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning
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 TEN 467/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 461/18-4  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 472/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 453/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 480/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 460/18-5  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 489/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 494/18-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

Protokoll
Kommunstyrelsens utskotts protokoll finns på Mölndals stads hemsida:
Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott den 21 augusti 2018.
Kommunstyrelsens näringslivsutskott den 28 augusti och 18 september 2018.
Kommunstyrelsens planeringsutskott den 14 augusti 2018.
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§ 199

Meddelanden

Ärendet
1.
Sveriges kommuner och landstings cirkulär (www.skl.se)
2018:16 Åläggande om gångbanerenhållning m.m.
2018:28 Lag fr.o.m 1 juli 2018 om Plan för återgång i arbete 2018:29 Inför löneöversyn 2019 
med Kommunal
2018:30 Två domar från Högsta förvaltningsdomstolen om normalt förekommande arbete
2018:31 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till 
förtroendevalda (OPF-KL18)
2018:32 Information om överenskommelse avseende vissa frågor om sommartid/vintertid
2018:34 Partsgemensamma förtydliganden angående lovskola

2.
Protokoll från Förbos styrelsemöte 23 februari samt årsstämma, konstituerande och extra 
styrelsemöte 26 april 2018.

3.
Kallelse och handlingar till Räddningstjänsten Storgöteborgs styrelsemöte den 30 augusti, 
med bl.a. Ekonomisk lägesrapport per maj 2018 och styrelsemöte den 27 september med bl.a. 
Förslag till finanspolicy och delårsbokslut per 31 augusti.

4.
Protokoll från REKOs (Referensgrupp kollektivtrafik) möte den 7 september 2018.

5.
Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden, § 86 - Hyreskostnad för f.d. Fallströmmens 
äldreboende.
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§ 200

KS 238/18
Utvidgning av verksamhetsområde för vatten och avlopp

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om utvidgning av verksamhetsområdet för Mölndals stads 
allmänna vatten- och avloppsanläggning med 132 fastigheter inom Mölndals stad, bland annat 
del av västra Balltorp, Kjellbergska vägen, Fritzes väg med flera.

Ärendet
Ärendet
Verksamhetsområdet för Mölndals stads allmänna vatten- och avloppsanläggning behöver 
utökas. Nuvarande verksamhetsområde reviderades av kommunfullmäktige 2017. Efter 
utbyggnad, samt planerad utbyggnad, av den allmänna VA-anläggningen på olika ställen i 
kommunen är det viktigt att även verksamhetsområdet anpassas till denna utbyggnad.

Ärendets behandling
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 24 maj 2018, § 51.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2018, § 133.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar om utvidgning av verksamhetsområdet för Mölndals stads 
allmänna vatten- och avloppsanläggning med 132 fastigheter inom Mölndals stad, bland annat 
del av västra Balltorp, Kjellbergska vägen, Fritzes väg med flera.

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

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 201

KS 300/18
Huvudmannaskap för förstudier på förorenade områden i Mölndals 
stad samt ansökan om statliga medel för förstudier

Beslut
Kommunstyrelsen åtar sig huvudmannaskapet för inledande miljötekniska undersökningar, 
förstudier, på objekten:
• Deponi för avfall från bland annat Krokslätts fabriker, fastighet Krokslätt 1: 181
• Deponi för avfall från bland annat Krokslätts fabriker, nuvarande Krokslättsvallen, fastighet
   Krokslätt 1:181
• F d Blomgrens handelsträdgård, fastighet Sandbäck 1:86
• F d Svanlinds handelsträdgård, fastighet Sandbäck 1:130
• F d Sodoms torn, fastighet Kikås 1:217
• F d Kishålan, fastighet Kikås 1:217
• F d Götafors sulfitfabrik, fastighet Kvarnhjulet 2
• F d Grevedämmet, fastighet Stensjön 1:36, 1:37 m fl
• F d Grevedämmet, AB Forma, fastighet Stensjön 1:66

Åtagandet villkoras av att statligt bidrag för projektens genomförande beviljas samt att staden 
genom avtal med fastighetsägare erhåller erforderlig rådighet över fastigheterna.

Kommunstyrelsen uppdrar åt miljönämnden att, hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
ansöka om statliga medel senast 30 september 2018.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet
Mölndals Stad finns i dagsläget nio prioriterade förorenade områden där ansvarig part för 
bekostande av miljötekniska undersökningar saknas. Statliga medel behöver sökas för att 
kunna genomföra dessa undersökningar och för dessa projekt behövs en huvudman. Mölndals 
Stad behöver ta ställning till om staden ska åta sig huvudmannaskapet över dessa projekt. 
Senast den 30 september 2018 ska ansökan om statliga medel för undersökningar vara 
inskickad till Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Ansökan kan bara göras en gång per år. I 
ansökan ska information om huvudmannaskap finnas med.
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Ärendets behandling 
Miljönämnden har behandlat ärendet den 28 augusti 2018, § 64.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2018, § 130.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen åtar sig huvudmannaskapet för inledande miljötekniska undersökningar, 
förstudier, på objekten:
• Deponi för avfall från bland annat Krokslätts fabriker, fastighet Krokslätt 1: 181
• Deponi för avfall från bland annat Krokslätts fabriker, nuvarande Krokslättsvallen, fastighet
   Krokslätt 1:181
• F d Blomgrens handelsträdgård, fastighet Sandbäck 1:86
• F d Svanlinds handelsträdgård, fastighet Sandbäck 1:130
• F d Sodoms torn, fastighet Kikås 1:217
• F d Kishålan, fastighet Kikås 1:217
• F d Götafors sulfitfabrik, fastighet Kvarnhjulet 2
• F d Grevedämmet, fastighet Stensjön 1:36, 1:37 m fl
• F d Grevedämmet, AB Forma, fastighet Stensjön 1:66

Åtagandet villkoras av att statligt bidrag för projektens genomförande beviljas samt att staden 
genom avtal med fastighetsägare erhåller erforderlig rådighet över fastigheterna.

Kommunstyrelsen uppdrar åt miljönämnden att, hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
ansöka om statliga medel senast 30 september 2018.

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

Expedieras till 
Länsstyrelsen, miljönämnden
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§ 202

KS 350/17
Godkännande av lokal- respektive blockhyresavtal för gruppbostad 
i Sandbäck

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner det föreslagna lokal- respektive blockhyresavtalet och ger 
fastighetschefen på stadsledningsförvaltningen i uppdrag att teckna de båda hyresavtalen.

Ärendet
Av lokalresursplanen 2018 framgår att vård- och omsorgsförvaltningen har ett behov av fler 
grupp- som servicebostäder de kommande åren. Vård- och omsorgsförvaltningens behov av 
ytterligare grupp- och servicebostäder är också redovisat i förvaltningens boendeplan 2018-
2024 samt även i budget/plan för 2018-2020. Förvaltningens boendeplan antogs av vård- och 
omsorgsnämnden den 22 mars 2018 § 26.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 30 augusti 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2018, § 128.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner det föreslagna lokal- respektive blockhyresavtalet och ger 
fastighetschefen på stadsledningsförvaltningen i uppdrag att teckna de båda hyresavtalen.

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

Expedieras till 
Fastighetsavdelningen, Mölndalsbostäder AB, vård- och omsorgsförvaltningen
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§ 203

KS 184/17
Åtaganden: Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att översända redovisade åtaganden, som ifylld pdf-fil, som 
Mölndals stads svar på det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen, Utmaningar för ett 
hållbart Västra Götaland. Mölndals stad påtalar även till Länsstyrelsen att redovisade framtida 
åtgärder från stadens sida också måste prövas i normal ärendehantering med hänsyn till 
ekonomi och övrig planering.

Ärendet
Det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen 2017-2020 är framtaget av Länsstyrelsen i 
bred samverkan med andra aktörer i länet, däribland Västra Götalandsregionen och länets 
kommuner. Syftet med åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja prioriteringar samt 
stimulera till en ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. I åtgärdsprogrammet 
har både nya åtgärder och åtgärder i befintliga planer och program samlats. Åtgärderna har 
valts ut utifrån att regionala och lokala aktörer har mandat och styrmedel för att skapa 
förändring. De är indelade i fyra utmaningar:
- Minskad klimatpåverkan och ren luft
- Hållbar användning av vattenmiljöer
- Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
- God boendemiljö och hållbar konsumtion

Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen efterfrågar nu vilka åtgärder som Mölndals stad 
kommer att åta sig att genomföra. Alla åtaganden kommer att läggas upp på en nationell 
åtgärdswebb. Här blir det synligt vilka aktörer som arbetar med vilka åtgärder och hur det går. 
Åtgärdswebben är också verktyg för den årliga uppföljningen.

De åtgärder som riktas till kommuner har bedömts utifrån stadens gällande styrdokument och 
befintliga insatser. Eftersom de regionala miljömålen ligger i linje med Mölndals lokala 
miljömål arbetar staden redan med många av de relevanta åtgärderna. I Mölndals stads svar 
har alla åtgärder som staden redan arbetar med, alternativt har beslut sedan tidigare att arbeta 
med, fyllts i.
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Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 21 augusti 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2018, § 129.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att översända redovisade åtaganden, som ifylld pdf-fil, som 
Mölndals stads svar på det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen, Utmaningar för ett 
hållbart Västra Götaland.

Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M) föreslår att beslutet kompletteras med att staden påtalar till 
Länsstyrelsen att redovisade framtida åtgärder från kommunens sida också måste prövas i 
normal ärendehantering med hänsyn till ekonomi och övrig planering.

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas tillsammans med Hans 
Bergfelts förslag och finner att så sker.

Protokollsanteckning
Marcus Claesson (L) medges lämna följande anteckning till protokollet: Det är lätt att 
sympatisera med föreslagna åtaganden inom Mölndals Stad för ett hållbarare Västra Götaland. 
Däremot är det omöjligt att i beslutsunderlaget se vilka konkreta åtgärder som planeras, och 
vilka konkreta miljö- och klimateffekter samt andra konsekvenser som förväntas. Åtagandena 
är tydligen redan beslutade eller implementerade (utan beslut?) och finansierade inom 
ordinarie budget, men oklart med hur mycket. Minskad exponering för partiklar och 
kvävedioxid (punkter KL1 och KL6) på belastade gator och stråk är viktigt och önskvärt, men 
måste också ställas i relation till framkomlighet och tillgänglighet så att inte problemen bara 
flyttas till och förvärras på andra ställen. Generellt måste informationen till i synnerhet 
arbetspendlare inför planerade avstängningar förbättras kraftigt, för att undvika eller i alla fall 
mildra trafikkaos, t.ex. som nu senast på Kvarnbygatan med spridningseffekter till Mölndals 
Innerstad.
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Åtgärderna bakom punkten BK7, om att främja ekologisk livsmedelskonsumtion, får inte 
resultera i ökat matsvinn, ökad undernäring inom äldreomsorgen eller fler elever som ersätter 
skollunchen med godis och läsk. Många kommuner stödköper just nu svenskt kött, vilket 
också styrande politiker inom Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad har uttryckt sig 
positiva till.

Personligen tycker jag att punkten V3 om att minska risker med läkemedelsanvändning borde 
prioriteras, istället för att väljas bort. 

Punkten SO5, om vilka målbilder för kommunalt skogbruk som är tänkta att uppnå, är också 
oklara för mig.

Av enkätens över 80 möjliga åtaganden föreslås Mölndals Stad förbinda sig att arbeta med 
nästan 30. Till detta kommer åtgärder inom åtgärdsprogrammen för "God Havsmiljö 2015-
2020" samt "Västerhavet och Södra Östersjön 2016-2021" som är bindande och ska 
genomföras. Ca 40 åtaganden är bortvalda och maskerade. Länkarna till Åtgärdsprogram och 
detaljerat underlag hos Länsstyrelsen är tyvärr trasiga.

Expedieras till 
Länsstyrelsen, miljösamordnare stadsledningsförvaltningen
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§ 204

KS 305/18
Medfinanisering av Reväst, verksamhetsåret 2019

Beslut
Reväst beviljas ett anslag på 30 tkr för år 2019. Bidrag till Reväst finns beaktat i budget 2019.

Ärendet
Reväst är den neutrala mötesplatsen för samtal och lärande om hållbar samhällsutveckling i 
Västsverige. Mölndals stad har varit medlem i mer än 10 år. Nätverket binder samman 
universitet och högskolor, kommuner, statliga förvaltningar och andra organisationer i 
Västsverige för publika event.

Reväst har verkat som en samlingspunkt i snart 30 år. Revästs historia går tillbaka till 1970-
talet och den statliga institutionen ERU som hade en filial i Göteborg. När den lades ner 1983 
beslöt de dåvarande medlemmarna i styrelsen att verksamheten skulle fortsätta med finansie-
ring i form av årliga anslag från de medverkande parterna.

Reväst drivs som ett projekt med hemvist på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 
Styrgruppen består av 12 representanter, en för varje medlem, med ansvar för verksamhetens 
innehåll och kansliet består av en verksamhetsansvarig.

Reväst ska bidra till:
- Att skapa dialog mellan olika intressenter med olika perspektiv om förutsättningar och ut-
maningar för Västsveriges utveckling
- Att öka kunskapen om och spridningen av samhällsvetenskaplig forskning med relevans för 
hållbar utveckling i Västsverige
- Att främja samarbeten mellan olika aktörer
- En gemensam kunskapsbild om nuläge och framtida utmaningar i Västsverige.

Finansieringen är avgörande för verksamheten på lång sikt, Reväst önskar därför för år 2019 
få ett anslag om 30 000 kr från Mölndals stad.
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Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 10 september 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2018, § 132.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Reväst beviljas ett anslag på 30 tkr för år 2019. Bidrag till Reväst finns beaktat i budget 2019.

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

Expedieras till 
Reväst, näringslivsenheten
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§ 205

KS 278/18
Avskrivning ränte- och amorteringsfria lån

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt riktlinjer antagna 2016-09-28 § 195 att avskriva ränte- och 
amorteringsfria lån (ROA-lån) äldre än 25 år enligt bifogad förteckning, men med undantag 
för Mölndals tennisklubb. Riktlinjerna grundar sig på ett beslut i kommunfullmäktige, § 120 
1994-06-22, där kommunstyrelsen får i uppdrag att avskriva lån efter 25 år om det inte finns 
anledning till annat beslut.

Att beviljat men ej utbetalt ROA-lån till Göteborgs och Mölndals brukshundsklubb från
2014-08-27 § 159, förfaller 2018-12-31 om lånet inte nyttjas innan dess.
Resultateffekten på 500 tkr återförs KS förfogandeanslag.

Att beviljat men ej utbetalt ROA-lån till Solängens bollklubb från 2013-12-11 § 211, förfaller 
omgående.

Att ROA-lånet till Mölndals Tennisklubb inte avskrivs i och med stadens borgensåtagande för 
föreningens lån. Ansvaret för ROA-lånet övergår därmed till kultur- och fritidsnämnden som 
ansvarar för övriga ROA-lån från och med 2017.

Ärendet
Mölndals stad har genom åren beviljat ränte- och amorteringsfria lån (ROA-lån) till 
föreningar som bedömts bedriva angelägen verksamhet. Dessa lån har oftast varit riktade till 
uppförande eller ombyggnader av föreningslokaler avsedda att användas i verksamheten 
under en längre tid. ROA-lånen är villkorade bidrag som kostnadsförs det år lånet beviljas. 
Riktlinjen att ROA-lånet normalt bör avskrivas efter 25 år grundar sig på att de anläggningar 
som lånen har beviljats för normalt passerat sin livslängd efter 25 år, och därmed kommit 
verksamheten tillgodo.

Under 2016 fastställde kommunstyrelsen riktlinjer samt tog beslut att kultur- och 
fritidsnämndens ansvarsområde föreningsstöd skulle utökas med ansvaret för prövningar av 
ansökningar om ränte- och amorteringsfria lån från och med år 2017, KS 188/16 § 195.
I riktlinjerna som då antogs gäller att ROA-lån normalt bör avskrivas efter 25 år. Tidigare har 
avskrivningar främst skett när det efterfrågats av en förening och vid ingången av år 2017 
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uppgick antalet ROA-lån till 71 stycken. I budget 2018 tilldelade kommunfullmäktige 
nämnden ett särskilt tillskott som villkorades för ändamålet.

I samband med beslutet delades lånen upp så att de lån som 2017 var yngre än 25 år övertogs 
av kultur- och fritidsnämnden och uppgick då till 22 stycken, varav två lån inte är utbetalda 
till föreningen. Kvar hos kommunstyrelsen för ställningstagande finns 49 lån som är aktuella 
för avskrivning då de är äldre än 25 år. I samband med tidigare ärenden om avskrivning av 
ROA-lån har skäl till att avstå avskrivning exemplifierats med när kommersiella intressen så 
som omfattande uthyrningsverksamhet har identifierats.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 5 september 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2018, § 127.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar enligt riktlinjer antagna 2016-09-28 § 195 att avskriva ränte- och 
amorteringsfria lån (ROA-lån) äldre än 25 år enligt bifogad förteckning, men med undantag 
för Mölndals tennisklubb. Riktlinjerna grundar sig på ett beslut i kommunfullmäktige, § 120 
1994-06-22, där kommunstyrelsen får i uppdrag att avskriva lån efter 25 år om det inte finns 
anledning till annat beslut.

Att beviljat men ej utbetalt ROA-lån till Göteborgs och Mölndals brukshundsklubb från
2014-08-27 § 159, förfaller 2018-12-31 om lånet inte nyttjas innan dess.
Resultateffekten på 500 tkr återförs KS förfogandeanslag.

Att beviljat men ej utbetalt ROA-lån till Solängens bollklubb från 2013-12-11 § 211, förfaller 
omgående.

Att ROA-lånet till Mölndals Tennisklubb inte avskrivs i och med stadens borgensåtagande för 
föreningens lån. Ansvaret för ROA-lånet övergår därmed till kultur- och fritidsnämnden som 
ansvarar för övriga ROA-lån från och med 2017.

Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Expedieras till 
Ekonomiavdelningen, kultur- och fritidsförvaltningen

19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-10-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 206

KS 301/18
Signering av utbetalningar, undertecknande av deklarationer till 
Skatteverket samt tecknande av lån och borgen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar utse personer att signera bemyndiganden, för att göra 
utbetalningar, deklarera till Skatteverket samt att teckna lån och borgen enligt följande:

- för utbetalning från lönesystemet uppdras åt Helena Hellman, Lisbeth Lindahl och Ann-
Sofie Alexandersson, två i förening, att signera bemyndiganden för bankens effektuering av 
utbetalningar

- utbetalningar från social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetssystem uppdras åt 
Lena Lundkvist, Magnus Heimdahl, Anders Toresson, Katrin Johansson, Arnela Aganovic, 
Karin Hindström, Linda Manning, Christina Sunesson och Maria Lyréus, två i förerening, att 
signera betalningsfil.

- för utbetalningar till förladdade kort via Swedbanks administrationsportal gällande stöd till 
social- och arbetsmarknadsförvaltningens klienter utan konto uppdras åt Lena Lundkvist, 
Magnus Heimdahl, Anders Toresson, Katrin Johansson, Arnela Aganovic, Karin Hindström, 
Linda Manning, Christina Sunesson och Maria Lyréus, två i förening, att signera förladdning.

- för fakturabetalningar uppdras åt Eveline Stomvall, Maria Warg, Göran Ramberg, Pia 
Haglund, Elin Carlsson Ahlbeck, Carina Hellström, Kristina Axring, och Karin Sundh, två i 
förening, att signera betalningsfil

- för att underteckna stadens deklarationer elektroniskt till Skatteverket, utses var för sig 
Göran Ramberg, Maria Warg och Carina Hellström och för att underteckna deklarationen på 
pappersblankett (Ludvikamoms) av mervärdeskatt utses Karin Sundh, Eveline Stomvall, 
Maria Warg, Carina Hellström och Göran Ramberg, två i förening.

- överföring av medel mellan stadens egna bankkonton får beordras var för sig av Göran 
Ramberg, Carina Hellström, Pia Haglund eller Elin Carlsson Ahlbeck.

- att stadens lån och borgen tecknas av kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson 
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eller vid förfall för henne av vice ordförande Hans Bergfelt med kontrasignation av antingen 
Håkan Ahlström, Karin Sundh eller Eveline Stomvall.

Ärendet
Kommunstyrelsens beslutar gällande vilka personer som har befogenhet att göra utbetalningar 
via olika datasystem samt att underteckna låne- och borgensförbindelser behöver förnyas med 
hänsyn till vissa personaländringar.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 31 augusti 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2018, § 126.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar utse personer att signera bemyndiganden, för att göra 
utbetalningar, deklarera till Skatteverket samt att teckna lån och borgen enligt följande:

- för utbetalning från lönesystemet uppdras åt Helena Hellman, Lisbeth Lindahl och Ann-
Sofie Alexandersson, två i förening, att signera bemyndiganden för bankens effektuering av 
utbetalningar

- utbetalningar från social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamhetssystem uppdras åt 
Lena Lundkvist, Magnus Heimdahl, Anders Toresson, Katrin Johansson, Arnela Aganovic, 
Karin Hindström, Linda Manning, Christina Sunesson och Maria Lyréus, två i förerening, att 
signera betalningsfil.

- för utbetalningar till förladdade kort via Swedbanks administrationsportal gällande stöd till 
social- och arbetsmarknadsförvaltningens klienter utan konto uppdras åt Lena Lundkvist, 
Magnus Heimdahl, Anders Toresson, Katrin Johansson, Arnela Aganovic, Karin Hindström, 
Linda Manning, Christina Sunesson och Maria Lyréus, två i förening, att signera förladdning.

- för fakturabetalningar uppdras åt Eveline Stomvall, Maria Warg, Göran Ramberg, Pia 
Haglund, Elin Carlsson Ahlbeck, Carina Hellström, Kristina Axring, och Karin Sundh, två i 
förening, att signera betalningsfil
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- för att underteckna stadens deklarationer elektroniskt till Skatteverket, utses var för sig 
Göran Ramberg, Maria Warg och Carina Hellström och för att underteckna deklarationen på 
pappersblankett (Ludvikamoms) av mervärdeskatt utses Karin Sundh, Eveline Stomvall, 
Maria Warg, Carina Hellström och Göran Ramberg, två i förening.

- överföring av medel mellan stadens egna bankkonton får beordras var för sig av Göran 
Ramberg, Carina Hellström, Pia Haglund eller Elin Carlsson Ahlbeck.

- att stadens lån och borgen tecknas av kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson 
eller vid förfall för henne av vice ordförande Hans Bergfelt med kontrasignation av antingen 
Håkan Ahlström, Karin Sundh eller Eveline Stomvall.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen, de berörda
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§ 207

KS 308/18
Uppdrag solcellspark Kikås

Beslut
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för en 
solcellspark i Kikås (gamla tippen).

Ärendet
Majoritet Mölndal initierar ett ärende om att utreda möjligheterna till att etablera en 
solcellspark i Kikås (gamla tippen). Förslaget har sin grund i diskussioner förda i gruppen för 
strategisk infrastruktur (SI-gruppen).

Ärendets behandling
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 september 2018, § 134.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för en 
solcellspark i Kikås.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om arbetsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Tekniska nämnden
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§ 208

KS 281/05
Detaljplan för Heljered, etapp 2 - återkallande av planuppdrag

Beslut
Pågående planuppdrag för Heljered etapp 2 avslutas.

Ärendet
År 1998 fick stadsbyggnadskontoret i uppdrag att ta fram en detaljplan för Heljered etapp 2. 
Planen har skickats ut på samråd en gång och på granskning två gånger, senast 2014.

För att kunna bedriva ett så effektivt planarbete som möjligt utifrån gällande lagstiftning samt 
ny kunskap och nya förutsättningar är förslaget att starta om projektet med ett nytt plan-
uppdrag.

Ärendets behandling
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 18 september 2018, § 83.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Pågående planuppdrag för Heljered etapp 2 avslutas.

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

Expedieras till 
Planeringsutskottet, Kålleredsfastigheter
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§ 209

KS 310/18
Detaljplan för Heljered, etapp 2 - begäran om nytt planuppdrag

Beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Heljered etapp 2 med 
standardförfarande under förutsättning att avtal kan upprättas. Kommunstyrelsen uppdrar åt 
stadsbyggnadsförvaltningen att genomföra samråd.

Ärendet
1998 fick stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta en detaljplan för bostäder i 
Heljered etapp 2.

För att kunna bedriva ett så effektivt planarbete som möjligt utifrån gällande lagstiftning samt 
ny kunskap och nya förutsättningar är förslaget att starta om projektet med ett nytt 
planuppdrag. Förslaget inkluderar också en uppdelning av det tidigare planområdet med en 
avgränsning norr om byvägen. Planläggning av fastigheterna söder om byvägen föreslås 
genomföras i en parallell process.

Syftet med planen föreslås vara samma som i tidigare planarbete, dvs att möjliggöra vidare 
utbyggnad av bostäder i anslutning till utbyggnaden i etapp 1. Projektet omfattar att pröva nya 
bostäder på ett antal privat ägda fastigheter (Heljered 1:4 (1 och 2), 2:4 (3 och 10), 1:7
(2 och 3) mfl). Området ska också inrymma ett boende med särskild service och en förskola.

Ärendets behandling
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 18 september 2018, § 84.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för Heljered etapp 2 med 
standardförfarande under förutsättning att avtal kan upprättas. Kommunstyrelsen uppdrar åt 
stadsbyggnadsförvaltningen att genomföra samråd.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Kålleredsbostäder, planeringsutskottet
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§ 210

KS 311/18
Godkännande av samarbetsavtal angående detaljplan för Heljered, 
etapp 2, avtal 25-2018

Beslut
Samarbetsavtal 25-2018 godkänns. Kommunstyrelsens ordförande och stadsbyggnadschef 
Björn Marklund bemyndigas att underteckna avtalet.

Reservation
Ulrika Frick (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag till tilläggsyrkande.

Ärendet
Området Heljered ägs till största delen av HB Kålleredsfastigheter. Ett program för 
detaljplaneläggning av Heljeredsområdet togs fram år 2001. Detaljplanen för den första 
etappen (Heljered, etapp 1) blev klar 2003 och utbyggnaden skedde under de nästkommande 
åren. Planering för etapp 2 påbörjades i mitten på 2000-talet och har varit utställt för samråd 
och granskning under ett flertal tillfällen, med olika detaljplanegränser, fram till 2011.
Hösten 2017 gjordes ett omfattande omtag som resulterade i en omarbetning av föreslagen 
bebyggelse i området.

Stadsbyggnadsförvaltningen har begärt ett nytt planuppdrag (PU 41/18) i syfte att upprätta en 
ny detaljplan för området under förutsättning att ett samarbetsavtal upprättas. Rubricerat 
samarbetsavtal syftar till att tydliggöra samarbetet mellan parterna under framtagandet av 
detaljplan för Heljered etapp 2. Avtalet reglerar bland annat ansvar för att beställa utredningar 
och kostnader för dessa, att områdets förskolebehov utreds, principer för marköverlåtelser 
samt övriga förutsättningar för genomförandet av projektet till dess exploateringsavtal kan 
träffas.

Tidigare tecknat avtal (Avtal 58-2000) upphör att gälla genom detta avtal.

Ärendets behandling
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 18 september 2018, § 85.
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Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Samarbetsavtal 25-2018 godkänns. Kommunstyrelsens ordförande och stadsbyggnadschef 
Björn Marklund bemyndigas att underteckna avtalet.

Ledamöternas förslag till beslut
Ulricka Frick (MP) föreslår, med instämmande av Ingemar Johansson (C), att följande tillägg 
görs till avtalet: samarbetsavtalet ska kompletteras med att en utredning ska tas fram där det 
framgår hur man på bästa sätt kan bevara odlingslandskapet i kommande detaljplan och/eller 
en motivering till varför området ska tas i anspråk för bebyggelse.
Stefan Gustafsson (S), med instämmande av Kajsa Hamnén (M) och Marie Lindqvist (V), 
föreslår bifall till planeringsutskottets förslag till beslut.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
Därefter frågar ordförande om Ulrika Fricks m.fl. tillägg ska godkännas och finner att det 
avslås.

Expedieras till 
Kålleredsfastigheter, planeringsutskottet
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§ 211

KS 312/18
Fastighetsförsäljning av Pekdonet 1, Jolenområdet, avtal 42-2018

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Köpeavtal 42-2018 godkänns.

Kommunstyrelsens ordförande och stadsbyggnadschef Björn Marklund får i uppdrag att 
underteckna avtalet. Kommunstyrelsen får vid formella hinder i samband med försäljningens 
genomförande godkänna nödvändiga justeringar i avtalstext och/eller överlåtelse av 
egendomen till annan juridisk person.

Ärendet
Anders Hedin Invest AB har rekommenderats av näringslivsutskottet, i beslut 2018-04-24 § 
31, för etablering i Jolens verksamhetsområde och att de får förvärva kvarvarande 
verksamhetstomt.

Företaget som är verksamt inom bilbranschen finns redan idag i Mölndal, men har sin 
verksamhet utspridd på flera håll. Drygt 400 personer är idag knutna till huvudkontoret. 
Företaget har expanderat kraftigt under de senaste åren och man vill nu samla sina olika 
verksamheter under ett tak genom att bygga ett helt nytt huvudkontor på den aktuella 
fastigheten. Utvecklingen pekar mot en ytterligare expansion och enligt bolagets beräkningar 
kommer antalet anställda att öka till ca 500 medarbetare inom en snar framtid.

Ambitionen är att uppföra en profilbyggnad där placeringen längs Söderleden gör den väl 
synlig och kommer att utgöra ett landmärke i Mölndal. Företaget kommer att bygga i egen 
regi och fastigheten kommer att ägas av ett särskilt fastighetsbolag, Hedin Mölndal Fastighet 
AB, Bolaget, som ägs av Hedin Bil koncernen. Bolaget kommer vidare att utnyttja hela 
byggrätten på ca 14 000 kvm BTA.

Den blivande fastighetens areal är 24 077 kvm och köpeskillingen för fastigheten är
34 911 650 kronor.
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Ärendets behandling
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 18 september 2018, § 87.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Köpeavtal 42-2018 godkänns.

Kommunstyrelsens ordförande och stadsbyggnadschef Björn Marklund får i uppdrag att 
underteckna avtalet. Kommunstyrelsen får vid formella hinder i samband med försäljningens 
genomförande godkänna nödvändiga justeringar i avtalstext och/eller överlåtelse av 
egendomen till annan juridisk person.

Ledamöternas förslag till beslut
Stefan Gustafsson (S) föreslår bifall till planeringsutskottets förslag till beslut.
 
Beslutsgång
Ordförande frågar om planeringsutskottets förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2018-10-03

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 212

KS 117/18
Delårsrapport per den 31 augusti 2018

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.

Ärendet
Ekonomichef Eveline Stomvall ger en kort presentation om delårsbokslutet.
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