
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-11-21

Plats och tid Mölndals stadshus, kommunfullmäktigesalen kl. 18:00-21:30

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)
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)
Carina Ekedahl (L)
Ingemar Johansson (C)
Maria Martini (C)
Sara Janhäll (C)
Eric Nilsson (C)
Adam F Laurén (KD)
Anders Karlsson (KD)
My Högfeldt (MP)
Ulrika Frick (MP)
Annika Bjerrhede (MP)
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)
Patrik Karlsson (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)
Thomas Olin (SD)
Hans Wessberg (SD)
Bo Sjölin (SD)
Nicklas Fredriksson (SD)
Håkan Andersson (SD)
Bengt Alsenvik (M)  ersätter Gabriela Nilsson (M)
Irma Kukuljac (M)  ersätter Marcus Ewerstrand (M)
Peter Nyqvist (KD)  ersätter Johanna Karlsson Deucher (KD)
Kader Hamakarim (MP)  ersätter Jennie Rodin (MP)
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Solveig Hallin (S)  ersätter Karin Vedlin (S)
Jonny Blomgren (S)  ersätter Marie Östh Karlsson (S)

Ej tjänstgörande ersättare Annikka Hedberg (M)
Ulf Bo Nilsson (M)
Leif Norberg (M)
Per H Elofsson (M)
Catharina Benzel (L)
Jakob Norrhall (L)
Anita Almqvist (L)
Louise Weinreder (C)
Christian Thomasson (C)
Stina Östergaard-Lukassen (KD)
Rasmus Draklander (MP)
Kristina Körnung (S)
Maka Achalbedachvili (S)
Kåre Widenqvist (S)
Jan Kronberg (V)
Ronny Lindqvist (V)
Jan Jacobsson (SD)
Robert Engström (SD)
Rashid Farivar (SD)
Kjell-Åke Jönsson (SD)
Lars Ramboldt (L)

Övriga närvarande Håkan Ahlström (Stadsdirektör)
Therese Tanner (Kommunsekreterare)

Utses att justera Merjem Maslo
Stefan Gustafsson

Justeringens plats och tid Stadshuset   2018-11-29   08:30

Paragrafer §§139-161

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

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

Underskrifter

Justerande ....................................……………………………………………………….
Merjem Maslo Stefan Gustafsson

Protokollet är justerat och har tillkännagivits på den digitala anslagstavlan.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§139 Revisionens bedömning av delårsrapport
§140 Meddelanden
§141 Revisionsrapport, Uppföljande granskning av bygglovsprocessen
§142 Val av kommunalråd
§143 Befrielse från uppdrag, ledamot (M) i kommunfullmäktige
§144 Befrielse från uppdrag, ledamot (M) i valberedningen
§145 Befrielse från uppdrag, styrelseledamot (M) i MölnDala Fastighets AB

§146 Val till Förbundsfullmäktige Räddningstjänstförbundet Storgöteborg och 
nominering till Förbundsstyrelsen

§147 Fastighetsförsäljning av Pekdonet 1, Jolenområdet
§148 Utvidgning av verksamhetsområde för vatten och avlopp
§149 Budget 2019 för Mölndals stads valda revisorer
§150 Budget 2019 samt plan 2020-2021
§151 Investerings- och exploateringsbudget för 2019, samt plan för 2020-2021
§152 Kommunal utdebitering 2019
§153 Kommunfullmäktiges mål och indikatorer 2019
§154 Inrättande av investeringsfond inom VA-verksamheten

§155 Konsekvensbeskrivning av övertagande av väghållaransvar från vägföreningar 
i tätortsmiljö

§156 Taxa för byggnadsnämnden och plan- och exploateringsutskottet
§157 Partistöd inför 2019

§158 Svar på motion (M), (L), (C)  omutformningen av planerat äldreboende, 
Pedagogen Park

§159 Svar på motion (L) om att rädda liv genom brandvarnare kopplade till 
trygghetslarm

§160 Redovisning av obesvarade motioner 2018

§161 Redovisning av uppdrag, lämnade av kommunfullmäktige till nämnder och 
styrelse
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 139

Revisionens bedömning av delårsrapport

Beslut
Revisionens bedömning läggs till handlingarna.

Ärendet
Ordförande meddelar att det görs en korrigering på punkten 12 "Delårsrapport per den 31 
augusti 2018" vid förra sammanträdet. Delårsrapporten lades till handlingarna, men 
revisorernas bedömning av delårsrapporten nämndes inte specifikt. Bedömningen var 
utskickad tillsammans med övriga handlingar. Revisorernas bedömning är att rapporten i 
huvudsak är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och ger en rättvisande 
bild av kommunens resultat och ställning.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordförande frågar om revisionens bedömning kan läggas till handlingarna och finner att så 
sker.
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§ 140

Meddelanden

Ärendet
1.
Protokollsutdrag från direktionen Tolkförmedling Väst, § 329 - Delårsrapport 2018 samt 
Budget/verksamhetsplan 2019-2021, med tillhörande handlingar (dnr KS 258/18).

2.
Protokollsutdrag från Västra Götalandsregionens regionfullmäktige, § 165 - Ansvarsfrihet för 
samordningsförbunden för verksamhetsåret 2017.

3.
Meddelande från länsstyrelsen om valbarhetshinder för ersättare (M) i kommunfullmäktige 
(dnr KS 335/18).

4.
Länsstyrelsens beslut att utse Per H Elofsson till ny ersättare i kommunfullmäktige för 
Moderaterna (dnr KS 335/18).

5.
Länsstyrelsens beslut att utse Jacob Wihlborg till ny ledamot i kommunfullmäktige för 
Socialdemokraterna. Harri Ikonen utses till ny ersättare (dnr 353/18).

6.
Lennart Wallensäter (S) rapporterar om Gunnebos nominering till Helgopriset.
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§ 141

KS 418/18
Revisionsrapport, Uppföljande granskning av bygglovsprocessen

Beslut
Rapporten läggs till handlingarna.

Ärendet
Syftet med uppföljningen har varit att bedöma hur byggnadsnämnden arbetat vidare utifrån de 
rekommendationer kommunrevisionen lämnade i 2015 års revisionsrapport. Den samman-
fattande bedömningen är att byggnadsnämnden i stort har vidtagit åtgärder utifrån ställda 
rekommendationer. Utifrån uppföljningen konstateras dock att fortsatta utvecklingsområden 
är att säkerställa att mallar och rutiner har koppling till förvaltningens processbeskrivningar 
samt att på nämndnivå efterfråga och genomföra en samlad analys av överklaganden som gått 
nämnden emot.

Ärendets behandling
Kommunens revisorer har behandlat ärendet den 25 september 2018, § 78.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordförande frågar om rapporten kan läggas till handlingarna och finner att så sker.

Expedieras till 
Revisorerna, byggnadsnämnden
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§ 142

KS 346/18
Val av kommunalråd

Beslut
Kristian Vramsten (M), Stefan Gustafsson (S), Merjem Maslo (M), Marcus Claesson (L) och 
Pernilla Övermark (S) väljs till kommunalråd i Mölndals stad för mandatperioden 2018-
2022 från och med 25 oktober 2018.

Ärendet
I den nya kommunallagen som trädde ikraft 1 januari 2018 så är det nu reglerat att 
kommunalråden ska väljas av kommunfullmäktige. Modellen i Mölndals stad är så att 
kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter är kommunalråd.

Förslag till beslut
Kristian Vramsten (M), Stefan Gustafsson (S), Merjem Maslo (M), Marcus Claesson (L) och 
Pernilla Övermark (S) föreslås till kommunalråd i Mölndals stad från och med 25 oktober 
2018.

Beslutsgång
Ordförande frågar om föreslagna personer kan väljas till kommunalråd och finner att så sker.

Expedieras till 
De valda, löneenheten
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§ 143

KS 366/18
Befrielse från uppdrag, ledamot (M) i kommunfullmäktige

Beslut
Gabriela Nilsson befrias från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen tillskrivs för att utse ny ledamot.

Ärendet
Gabriela Nilsson (M) har i skrivelse daterad 27 oktober 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 om Gabriela Nilsson kan befrias från sitt uppdrag som ledamot i 
fullmäktige och finner att så sker. Vidare meddelar ordförande att länsstyrelsen tillskrivs för 
att utse en ny ledamot.

Expedieras till 
Gabriela Nilsson, länsstyrelsen Västra Götaland
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 144

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

Beslut
Gabriela Nilsson befrias från sitt uppdrag som ledamot tillika ordförande i valberedningen.
Gerhard Bengtsson väljs till ny ledamot tillika ordförande i valberedningen.
Amanda Brown Stjärnå väljs till ny ersättare i valberedningen.

Ärendet
Gabriela Nilsson (M) har i skrivelse daterad 27 oktober 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
Gerhard Bengtsson (M) föreslås till ny ledamot tillika ordförande i valberedningen. Amanda 
Brown Stjärnå (M) föreslås till ny ersättare i valberedningen.

Beslutsgång
Ordförande frågar först om Gabriela Nilsson kan befrias från sitt uppdrag som ledmot tillika 
ordförande i valberedningen och finner att så sker.

Därefter frågar ordförande om Gerhard Bengtsson kan väljas till ny ledamot tillika ordförande 
i valberedningen och finner att så sker.

Vidare frågar ordförande om Amanda Brown Stjärnå kan väljas till ny ersättare i 
valberedningen och finner att så sker.

Expedieras till 
Gabriela Nilsson, Gerhard Bengtsson, Amanda Brown Stjärnå, löneeheten
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§ 145

KS 52/17
Befrielse från uppdrag, styrelseledamot (M) i MölnDala Fastighets 
AB

Beslut
Gabriela Nilsson befrias från sitt uppdrag som styrelseledamot i MölnDala Fastighets AB.

Ärendet
Gabriela Nilsson (M) har i skrivelse daterad 27 oktober 2018, begärt att få bli entledigad från 
sitt uppdrag som styrelseledamot i MölnDala Fastighets AB.

Förslag till beslut
Beslutsgång
Ordförande frågar om Gabriela Nilsson kan befrias från sitt uppdrag som styrelseledamot i 
MölnDala Fastighets AB och finner att så sker.

Ordförande konstaterar att nytt förslag till styrelseledamot bordläggs och tas upp vid  vid 
kommunfullmäktigesammanträde i februari 2019. Valet av styrelseledamot sker sedan vid 
ordinarie bolagsstämma i april.

Expedieras till 
Gabriela Nilsson, MölnDala Fastighets AB
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§ 146

KS 385/18
Val till Förbundsfullmäktige Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg och nominering till Förbundsstyrelsen

Beslut
Anita Almqvist (L) och Sven-Ove Johansson (S) väljs till ledamöter i förbundsfullmäktige 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg.
Merjem Maslo (M) och Ove Dröscher (S) föreslås till ersättare i förbundsfullmäktige 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg.

Ingemar Johansson (C) nomineras till ledamot i förbundsstyrelsen Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg.
Sven-Ove Johansson (S) nomineras till ersättare i förbundsstyrelsen Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg.

Claes Olsson (M) förslås till revisor i förbundsstyrelsen Räddningstjänstförbundet 
Storgöteborg.

Ärendet
Enligt Räddningstjänstförbundets nya förbundsordning påbörjas mandatperioden den
1 december. Kommunfullmäktige behöver därför välja sin representation i november. 
Kommunfullmäktige har att välja 2 ledmöter och 2 ersättare till förbundsfullmäktige i 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, nominering av 1 ledamot och 1 ersättare till 
förbundsstyrelsen samt välja 1 revisor.

Förslag till beslut
Anita Almqvist (L) och Sven-Ove Johansson (S) föreslås till ledamöter i förbundsfullmäktige.
Merjem Maslo (M) och Ove Dröscher (S) föreslås till ersättare i förbundsfullmäktige.

Ingemar Johansson (C) föreslås nomineras till ledamot i förbundsstyrelsen.
Sven-Ove Johansson (S) föreslås nomineras till ersättare i förbundsstyrelsen.

Claes Olsson (M) förslås till revisor i förbundsstyrelsen.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

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

Expedieras till 
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, de valda

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-11-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 147

KS 312/18
Fastighetsförsäljning av Pekdonet 1, Jolenområdet

Beslut
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.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

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.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 31 oktober 2018, § 221.

Förslag till 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.

Ledamöternas förslag till beslut
Stefan Gustafsson (S) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

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

Expedieras till 
Anders Hedin Invest AB, planeringsutskottet
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§ 148

KS 238/18
Utvidgning av verksamhetsområde för vatten och avlopp

Beslut
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
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.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 31 oktober 2018, § 200.

Förslag till 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.

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

Expedieras till 
Tekniska nämnden
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§ 149

KS 411/18
Budget 2019 för Mölndals stads valda revisorer

Beslut
Mölndals stads valda revisorer beviljas ett anslag om 2,6 mnkr i 2019 års budget.

Ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 43, ska kommunfullmäktiges presidium bereda 
valda revisorers budget. Förslaget till budget för 2019 bygger på 2018 års anslag med en 
uppräkning för löne- och prisförändringar.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 1 november 2018.
Kommunfullmäktiges presidium har berett ärendet den 1 november 2018.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktige
Mölndals stads valda revisorer beviljas ett anslag om 2,6 mnkr i 2019 års budget.

Expedieras till 
Revisorerna, ekonomiavdelningen
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§ 150

KS 261/18
Budget 2019 samt plan 2020-2021

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas reviderade utgiftstak och därmed 
totala kommunbidrag för 2019 enligt följande1:
Byggnadsnämnden: 13,1 mnkr
Kommunfullmäktige och övriga nämnder: 14,6 mnkr
Kommunstyrelsen: 185,3 mnkr
Kultur- och fritidsnämnden: 156,9 mnkr
Miljönämnden: 12,7 mnkr
Servicenämnden: 0,4 mnkr
Skolnämnden: 1 414,0 mnkr
Social- och arbetsmarknadsnämnden: 330,1 mnkr
Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet: 151,1 mnkr
Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet: 0,0 mnkr
Utbildningsnämnden: 324,7 mnkr
Vård- och omsorgsnämnden: 1 042,6 mnkr
Totalt: 3 645,5 mnkr

1 Utöver beslutat utgiftstak i juni har tekniska justeringar med anledning av stadens interna 
hyresmodell samt sänkt internränta gjorts. Därutöver sker justering för förändrade barn- och 
elevtal, ny-, om- och tillbyggnad av lokaler, Sahlgrenska science park, näringslivssamordnare 
för externa praktikplatser, minskat behov av bevakning av boenden för nyanlända, 
Bifrostplanen, driftseffekter omvandlingsfas Åbybadet (centralt anslag), ny servicenämnd, 
lärarassistenter samt effekter av komponentavskrivning, trygghetsåtgärder, allmänna val, 
minskat behov av handläggning ÖFN, fritidsbank, Toleransprojektet, elevhälsa, särskilt stöd i 
förskola och skola, övertagande av väghållaransvar, driftseffekter av investeringar, 
evakuering av paviljonger, rivning och sanering, centralt utvecklingsanslag, effekt 
administrativa avgifter seniorkort, kostnadsanpassningar av eventuella överskott från 
uppskjuten verksamhet inom vård och omsorg, aktiveringspedagoger.

Kommunfullmäktige fastställer stadens driftbudget för år 2019 i enlighet med upprättat 
budgetförslag.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-11-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige beslutar att från och med år 2019 införa ett nytt kommunbidragsområde, 
benämnt Åbybadet, inom kultur- och fritidsnämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att från och med år 2019 fördela servicenämndens verksamhet 
mellan följande kommunbidragsområden: intäktsfinansierad verksamhet, kommungemensam 
kundtjänst samt nämnd.

Kommunfullmäktige antar plan för år 2020 och 2021 enligt upprättat förslag.

Kommunfullmäktige fastställer riktlinjer för god ekonomisk hushållning i enlighet med 
upprättat förslag.

Kommunfullmäktige fastställer finansiella mål för staden i enlighet med upprättat förslag.

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att inom ramen för investeringsbudgeten 
omfördela medel mellan olika investeringsobjekt.

Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld, ingå borgen för Mölndalsbostäder 
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 600 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. Därutöver finns även sedan tidigare beslutade borgenslimiter för 
Kvarnfallet Mölndal AB om 1 200 mnkr och MölnDala Fastighets AB om 100 mnkr vilka 
ligger kvar oförändrade.

Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2019 har rätt att nyupplåna, det vill 
säga öka kommunens skulder, upp till ett totalbelopp på 200 mnkr, vald storleksordning med 
ledning av upprättad balansbudget för 2019.

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att via arbetsgivar- och organisations-
utskottet, efter prioritering, vid behov fördela det centrala utrymme på 10,0 mnkr som avsatts 
för lönekompensation/särskilda lönesatsningar 2019.

Reservation
Samtliga ledamöter för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till 
förmån för eget förslag till beslut.
Samtliga ledamöter för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag till beslut.
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2018-11-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ärendet
Mölndals stads budgetprocess innebär att kommunfullmäktige redan i juni beslutar om ett så 
kallat utgiftstak för varje nämnd. Enkelt uttryckt fördelas då ett totalt nettoanslag per nämnd, 
som i sin tur därefter fördelar dessa på respektive verksamhet och eventuellt föreslår 
fördelning mellan så kallade kommunbidragsområden. Sista steget i processen är att 
kommunfullmäktige vid budgetbeslutet i november fastställer sistnämnda fördelning. I år har 
det dessutom varit val och det har skett ett majoritetsskifte i Mölndal och budgetarbetet har 
därför skiljt sig från ordinarie process utanför valår. Till dagens sammanträde har revideringar 
gjorts i GrönBlå Samverkans budgethandling som beslutades i kommunstyrelsen 31 oktober 
2018. I den budgethandling som föreligger redovisas den budget som GrönBlå Samverkan 
yrkar bifall till.

Ärendets behandling
Budgetberedningen har behandlat ärendet den 17 oktober 2018, § 15.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 31 oktober 2018, § 221.

Anföranden
Debatten inför beslut om budget 2019 och plan 2020-2021 inleds med anförande av Kristian 
Vramsten (M) och därefter i tur och ordning: Stefan Gustafsson (S), Marcus Claesson (L), 
Marie Lindqvist (V), Ingemar Johansson (C), My Högfeldt (MP), Adam F Laurén (KD), 
Fredrik Mellbin (SD), Tomas Angervik (S), Ove Dröscher (S), Anders Karlsson (KD), 
Pernilla Övermark (S), Shahla Alamshahi (S), Bernt A Runberg (KD), Gun Kristiansson (S), 
Mikael Brodin (SD), Thomas Olin (SD) och Annika Bjerrhede (MP).

Förslag till beslut
Ledamöternas förslag till beslut
Kristian Vramsten (M) föreslår, med instämmande av Marcus Claesson (L), Ingemar 
Johansson (C), My Högfeldt (MP), Adam F Laurén (KD), Anders Karlsson (KD) och Annika 
Bjerrhede (MP), bifall till kommunstyrelsens förslag till budget 2019 och plan 2020-2021 
inklusive de på sammanträdet presenterade revideringarna.

Stefan Gustafsson (S) föreslår, med instämmande av Marie Lindqvist (V), Tomas Angervik 
(S), Ove Dröscher (S), Pernilla Övermark (S), Shahla Alamshahi (S), Bernt A Runberg (S) 
och Gun Kristiansson (S), bifall till budgetberedningens förslag till budget 2019 och plan 
2020-2021.
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2018-11-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fredrik Mellbin (SD) föreslår, med instämmande av Thomas Olin (SD), bifall till 
Sverigedemokraternas budget 2019 och plan för 2020-2021.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut och ställer dem mot varandra och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Kristian Vramstens m.fl. förslag.

Omröstning begärs och ska verkställas. Kristian Vramstens m.fl. förslag utses till 
huvudförslag. För att utse motförslag ställer ordförande Stefans Gustafssons m.fl. förslag mot 
Fredrik Mellbins m.fl förslag mot varandra och finner att Stefans Gustafssons m.fl förslag 
utses till motförslag.

Omröstning
Följande propositionsordning godkänns: de som bifaller Kristian Vramstens m.fl. förslag 
röstar ja och de som bifaller Stefan Gustafssons m.fl. förslag röstar nej.

Med omröstningsresultat 33 ja och 28 nej finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Kristian Vramstens m.fl. förslag till beslut. Omröstningslista som bilaga.

Expedieras till 
Alla nämnder, ekonomiavdelningen, Mölndalsbostäder AB, Kvarnfallet Mölndal AB, 
MölnDala Fastighets AB
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Omröstningslista
Budget 2019 samt plan 2020-2021

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    
Irma Kukuljac                           (M)       Alla      X    
Glenn Grimhage                          (L)       Alla                                              X    
Marcus Claesson                         (L)       Alla                                              X    
Peter Nyqvist                           (KD)      Alla      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                                              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    
Bengt Alsenvik                          (M)       Alla      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    
Kader Hamakarim                         (MP)      Alla      X    
My Högfeldt                             (MP)      Alla                                              X    
Jerker Halling                          (V)       Alla                                              X   
Viktoria Eliasson                       (V)       Alla                                              X   
Marie Nyman                             (V)       Alla                                              X   
Jonny Blomgren                          (S)       Alla      X   
Lennart Wallensäter                     (S)       Alla                                              X   
Patrik Karlsson                         (S)       Alla                                              X   
Shahla Alamshahi                        (S)       Alla                                              X   
Tomas Angervik                          (S)       Alla                                              X   
Therese Aronius                         (S)       Alla                                              X   
Solveig Hallin                          (S)       Alla      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                                              X   
Joel Olsson                             (SD)      Alla                                              X   
Mikael Brodin                           (SD)      Alla                                              X   
Fredrik Mellbin                         (SD)      Alla                                              X   

SUMMA: 33 28 0 0
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 151

KS 209/18
Investerings- och exploateringsbudget för 2019, samt plan för 2020-
2021

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för år 2019, samt plan 2020-2021, i 
enlighet med upprättat budgetförslag.

Investerings- och exploateringsbudget för år 2019, samt plan 2020-2021 omfattar 617,3 mnkr 
2019, 657,7 mnkr i plan 2020 och 784,8 mnkr i plan 2021. För inkomster för försäljningar av 
fastigheter, mark m.m. finns upptaget 94,9 mnkr i budget 2019, 140,6 mnkr i plan 2020 
samt 153,8 mnkr i plan 2021.

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

Ärendet
Driftbudget och investeringsbudget beskriver två separata delar av stadens ekonomi.
I investeringsbudgeten budgeteras de planerade investeringarna, till exempel byggandet av 
nya förskolor, gång- och cykelvägar och motionsanläggningar. En investering medför 
driftkostnader som belastar driftbudgeten under hela nyttjandeperioden, till exempel i form av 
avskrivningar och reparationer.

Ärendets behandling
Budgetberedningen har behandlat ärendet den 17 oktober 2018, § 16.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 31 oktober 2018, § 222.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget för år 2019, samt plan 2020-2021, i 
enlighet med upprättat budgetförslag.

Investerings- och exploateringsbudget för år 2019, samt plan 2020-2021 omfattar 617,3 mnkr 
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Sammanträdesdatum
2018-11-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2019, 657,7 mnkr i plan 2020 och 784,8 mnkr i plan 2021. För inkomster för försäljningar av 
fastigheter, mark m.m. finns upptaget 94,9 mnkr i budget 2019, 140,6 mnkr i plan 2020 
samt 153,8 mnkr i plan 2021.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Kristian Vramsten (M), föreslår med instämmande av Marcus Claesson (L), Ingemar 
Johansson (C), My Högfeldt (MP), Adam F Laurén (KD), Anders Karlsson (KD), Annika 
Bjerrhede (MP) och Fredrik Mellbin (SD), bifall till kommunstyrelsens förslag till 
investeringsbudget och exploateringsbudget för 2019, samt plan för 2020-2021.

Stefan Gustafsson (S) föreslår, med instämmande av Marie Lindqvist (V), Tomas Angervik 
(S), Ove Dröscher (S), Pernilla Övermark (S), Shahla Alamshahi (S), Bernt A Runberg (S) 
och Gun Kristiansson (S), bifall till budgetberedningens förslag till investeringsbudget och 
exploateringsbudget för 2019, samt plan för 2020-2021.

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

Omröstning
Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning godkänns: de som 
bifaller Kristian Vramstens m.fl. förslag röstar ja och de som bifaller Stefan Gustafssons m.fl. 
förslag röstar nej.

Med omröstningsresultat 41 ja och 20 nej finner ordförande att kommunfullmäktige beslutar 
enligt Kristian Vramstens m.fl. förslag till beslut. Omröstningslista som bilaga.

Expedieras till 
Alla nämnder, ekonomiavdelningen
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Omröstningslista
Investerings- och exploateringsbudget för 2019, samt plan för 2020- 2021

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    
Irma Kukuljac                           (M)       Alla      X    
Glenn Grimhage                          (L)       Alla                                              X    
Marcus Claesson                         (L)       Alla                                              X    
Peter Nyqvist                           (KD)      Alla      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                                              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    
Bengt Alsenvik                          (M)       Alla      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    
Kader Hamakarim                         (MP)      Alla      X    
My Högfeldt                             (MP)      Alla                                              X    
Jerker Halling                          (V)       Alla                                              X   
Viktoria Eliasson                       (V)       Alla                                              X   
Marie Nyman                             (V)       Alla                                              X   
Jonny Blomgren                          (S)       Alla      X   
Lennart Wallensäter                     (S)       Alla                                              X   
Patrik Karlsson                         (S)       Alla                                              X   
Shahla Alamshahi                        (S)       Alla                                              X   
Tomas Angervik                          (S)       Alla                                              X   
Therese Aronius                         (S)       Alla                                              X   
Solveig Hallin                          (S)       Alla      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                                              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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§ 152

KS 210/18
Kommunal utdebitering 2019

Beslut
Den kommunala utdebiteringen för 2019 fastställs till 20 kr och 26 öre.

Ärendet
Kommunal utdebitering/kommunalskatt är i Sverige en skatt som tas ut av kommuner eller 
landsting. Den kommunala inkomstskatten är proportionell och betalas sedan mitten av 1980- 
talet endast av fysiska personer. Skattesatsen anges ofta i kronor per intjänad hundralapp. 
Kommunfullmäktige fastställde i juni 2017 den kommunala utdebiteringen för innevarande år 
(2018) till 20 kr och 26 öre.

Ärendets behandling
Budgetberedningen har behandlat ärendet den 17 oktober 2018, § 14.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 31 oktober 2018, § 223.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Den kommunala utdebiteringen för 2019 fastställs till 20 kr och 26 öre.

Ledamöternas förslag till beslut
Kristian Vramsten (M) föreslår, med instämmande av Stefan Gustafsson (S), Marcus Claesson 
(L), Marie Lindqvist (V), Ingemar Johansson (C), My Högfeldt (MP), Adam F Laurén (KD), 
Anders Karlsson (KD), Annika Bjerrhede (MP), Tomas Angervik (S), Ove Dröscher (S), 
Pernilla Övermark (S), Shahla Alamshahi (S), Bernt A Runberg (S), Gun Kristiansson (S) och 
Fredrik Mellbin (SD), bifall till kommunstyrelsens förslag om kommunal utdebitering 2019.

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

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen
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§ 153

KS 207/18
Kommunfullmäktiges mål och indikatorer 2019

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer mål samt indikatorer för år 2019-2020 enligt upprättat förslag.

Ärendet
Mölndals stad använder sedan 2011 en särskild modell för mål och uppföljning med fokus på 
övergripande styrning. Kommunfullmäktige antog Mölndal Vision 2022 i september 2013, en 
vision som ger bättre möjligheter och ställer högre krav på att samordna insatser över 
organisatoriska gränser. Som ett led i den successiva anpassningen till visionsstyrning är de 
aktuella verksamhetsmålen i budget/plan gemensamma. I linje med modellen fastställs även 
tillhörande indikatorer med värden.

Ärendets behandling
Budgetberedningen har behandlat ärendet den 17 oktober 2018, § 17.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 31 oktober 2018, § 224.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer mål samt indikatorer för år 2019-2020 enligt upprättat förslag.

Ledamöternas förslag till beslut
Kristian Vramsten (M) föreslår, med instämmande av Stefan Gustafsson (S), Marcus Claesson 
(L), Marie Lindqvist (V), Ingemar Johansson (C), My Högfeldt (MP), Adam F Laurén (KD), 
Anders Karlsson (KD), Annika Bjerrhede (MP), Tomas Angervik (S), Ove Dröscher (S), 
Pernilla Övermark (S), Shahla Alamshahi (S), Bernt A Runberg (S) och Gun Kristiansson (S), 
bifall till kommunstyrelsens förslag till mål och indikatorer.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Expedieras till 
Alla nämnder, ekonomiavdelningen
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§ 154

KS 272/18
Inrättande av investeringsfond inom VA-verksamheten

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avsätta 30 mnkr till en fond för framtida nyinvesteringar inom 
VA-verksamheten. Fonderingen genomförs enligt Lagen om allmänna vattentjänster, 30§, och 
då med hänvisning till den investeringsplan och övrig utformning enligt lagstiftningens krav 
som redovisas i beslutsunderlaget. Fondering sker från ackumulerade överskott inom VA-
verksamheten till och med 2017, samt 4,3 mnkr som belastar resultatet 2018.

Ärendet
VA-verksamheten och dess ekonomi är reglerad i lagen (2006:412) om allmänna vatten-
tjänster, LAV. VA-kollektivet finansierar VA-verksamheten med taxor som beslutas av 
kommunfullmäktige och taxorna ska motsvara de kostnader som är nödvändiga för driften av 
verksamheten. Lagstiftningens utgångspunkt är att taxeuttaget ska följa de aktuella kost-
naderna, men variationer i årliga kostnader innebär svårigheter att hålla en jämn taxeutveck-
ling över tid. Lagstiftningen är utformad så att det är möjligt att hantera underskott och 
överuttag mellan åren och en möjlighet är avsättning till en fond för framtida nyinvesteringar 
enligt LAV 30§. Mer löpande kan ett årligt överskott användas för att kompensera underskott 
under de tre närmast föregående åren eller för att finansiera drift som löpande underhåll eller 
taxesänkning under de tre kommande åren. Tidsgränsen tre år uttrycks inte bestämt, men är en 
vedertagen tolkning som är vägledande i praxis.
 
Under senare år har stadens VA-verksamhet genererat överskott som ackumulerat till 25,7 
mnkr till och med 2017 och bedömningen är att beloppet växer till 30 mnkr 2018. Tekniska 
nämnden föreslår nu att staden ska avsätta ackumulerade överskott till en investeringsfond 
enligt det regelverk som framgår av LAV 30§. De framtida nyinvesteringar som före-
slår finansieras av fonden är utbyggnad av vattenverket och riskreducerande åtgärder inom 
vattenskyddsområde, vilka bedömts uppfylla lagstiftningens krav på investeringar som 
kan finansieras med en investeringsfond. I praktiken innebär detta att det minskar behovet av 
taxehöjning då investeringarna tas i drift eftersom fonden redovisningstekniskt tas i anspråk i 
takt med avskrivningarna och därmed sänker den tillkommande nettokostnaden i motsvarande 
grad.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 15 augusti 2018, §119, beslutat att följa tekniska 
nämndens förslag men att beslutsunderlaget ska kompletteras med ekonomiavdel-
ningens bedömning inför fortsatt behandling. Bland annat efterfrågades synpunkter från 
revisionsbyrån EY, som för närvarande biträder stadens förtroendevalda revisorer. Eftersom 
stadsledningsförvaltningens handläggning avslutas parallellt med budgetprocessen har 
underhand överenskommits med arbetsutskottet att ärendet ska överlämnas till budget-
beredningen för komplettering och därefter gå vidare till kommunstyrelsen samtidigt som 
budgetförslaget.
 
Ärendets behandling
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 19 juni 2018, § 60.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 15 augusti 2018, § 115.
Stadsledningsförvaltningens kompletterande tjänsteskrivelse daterad 15 oktober 2018.
Budgetberedningen har behandlat ärendet den 17 oktober 2018, § 20.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 31 oktober 2018, § 227.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar avsätta 30 mnkr till en fond för framtida nyinvesteringar inom 
VA-verksamheten. Fonderingen genomförs enligt Lagen om allmänna vattentjänster, 30§, och 
då med hänvisning till den investeringsplan och övrig utformning enligt lagstiftningens krav 
som redovisas i beslutsunderlaget. Fondering sker från ackumulerade överskott inom VA-
verksamheten till och med 2017, samt 4,3 mnkr som belastar resultatet 2018.

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

Expedieras till 
Tekniska nämnden, ekonomiavdelningen
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Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 155

KS 302/17
Konsekvensbeskrivning av övertagande av väghållaransvar från 
vägföreningar i tätortsmiljö

Beslut
Bidrag till vägföreningar/övertagande väghållaransvar påbörjas och 600 tkr avsätts år 2019 
och 900 tkr år 2021 i budget.

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

Ärendet
Tekniska förvaltningen tog 2016 fram rapporten “Utredning av förutsättningar för 
övertagande av väghållaransvar” som svar på tekniska nämndens arbetsutskotts uppdrag 
“Konsekvensbeskrivning av övertagande av väghållaransvar från vägföreningar i 
tätortsmiljö”. Utredningen innehöll bl.a.
- Begreppsförklaring
- Bakgrund och juridik kring väghållaransvar
- Väghållaransvar inom tätort i Mölndals stad idag
- Områdesprioritering, bedömning av omfattning kopplat till ekonomi och förutsättningar
- Konsekvenser vid ett övertagande, praktiska och ekonomiska
- Kommunalt stöd till vägföreningar idag
- Finansiering av ett övertagande
- Möjliga scenarier
- Genomförandeplan

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till tekniska förvaltningen för att klargöra följande 
frågeställningar.
1. Beräkna kostnaderna för genomförandet
2. I vilken mån nämnden kan bidra ekonomiskt eller hur kan finansiering annars ske.
3. Om staden kan överta gator och vägar som har stort allmänt intresse så som att de trafikeras 
av busstrafik mm.
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Kommunfullmäktige
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tekniska förvaltningen svarade på återremissen i mars 2018 med följande svar:
I rapporten: Utredning av förutsättningar för övertagande av väghållaransvar 2016-11-18 
finns en uppskattad ekonomisk redovisning (s 9) för ett eventuellt övertagande av 
samfälligheternas vägar. Där finns också olika finansieringsalternativ beskrivna.

Byggnation, ökat antal invånare och ett ökat slitage på stadens vägnät påverkar redan idag 
tekniska förvaltningens kostnader för gatunätet. Driftsbudgeten är hårt ansträngd och ett 
eftersatt underhåll kan noteras. Det finns inget utrymme i tekniska förvaltningens nuvarande 
anslag att hantera tillkommande vägar vid ett eventuellt övertagande. Avseende tredje frågan 
så har en stor del av gatorna och vägarna i Kållered och Lindome med kollektivtrafik redan 
idag kommunalt huvudmannaskap. En justering av väghållaransvaret för vägföreningarna 
gällande endast gator och vägar med kollektivtrafik har dock inte så stor betydelse och löser 
inte huvudfrågan om föreningarnas vara eller inte vara. Staden är också mycket välvillig att 
hjälpa till med bidrag för dessa vägar både som årliga bidrag och vid investeringar.

Tekniska nämnden återremitterade ärendet till förvaltningen med önskemålet om att förslaget 
skulle ses över och en särredovisning av de tre aktuella vägföreningarna skulle göras. 
Tekniska förvaltningen bifogar en rapport där en detaljerad besiktning och ekonomisk kalkyl 
för ett eventuellt övertagande av aktuella vägföreningar har gjorts.

Ärendets behandling
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 12 december 2016, § 112.
Arbetsutskottet remitterade ärendet till planeringsutskottet och återremitterade ärendet till 
tekniska förvaltningen den 16 augusti 2017, § 106.
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 7 november 2017,§ 117.
Tekniska förvaltningen har förtydligat sin utredning om förutsättningar för övertagande den 
28 november 2017.
Arbetsutskottet återremitterade ärendet till tekniska nämnden den 13 december 2017, § 169.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 24 maj 2018, § 24.
Budgetberedningen har behandlat ärendet den 17 oktober 2018, § 18.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 31 oktober 2018, § 225.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Bidrag till vägföreningar/övertagande väghållaransvar påbörjas och 600 tkr avsätts år 2019 
och 900 tkr år 2021 i budget.
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Sammanträdesdatum
2018-11-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ledamöternas förslag till beslut
Stefan Gustafsson (S) och Marie Lindqvist (V) föreslår bifall till tekniska nämndens förslag 
till beslut, dvs ett övertagande.

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 
Tekniska nämnden, berörda väghållarföreningar, ekonomiavdelningen
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§ 156

KS 356/18
Taxa för byggnadsnämnden och plan- och exploateringsutskottet

Beslut
Taxa för för byggnadsnämnden och plan- och exploateringsutskottet antas och börjar gälla 
från och med 1 januari 2019.

Ärendet
Justeringar och förtydliganden i taxan behövs på grund av att plan- och bygglagen har ändrats, 
men också för att taxan ska bli lättare att förstå för allmänheten och i de fall som avgifterna 
inte motsvarar kostnaden för handläggningen. Förslaget till justering innehåller ändrade 
avgifter, varav de flesta sänks. Det innehåller också ändringar för ökad tydlighet och ett 
förtydligande av hur stor del av avgiften för lov som gäller åtgärderna till och med beslutet 
om lov. Planavgifter ändras inte. Ändringar i avsnittet om detaljplaner är endast 
förtydliganden.

Ärendets behandling
Planeringsutskottet har behandlat ärendet den 16 oktober 2018, § 96.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 31 oktober 2018, § 232.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Taxan antas och börjar gälla från och med 1 januari 2019.

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

Expedieras till 
Byggnadsnämnden, plan- och exploateringsutskottet
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Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 157

KS 128/18
Partistöd inför 2019

Beslut
Kommunalt partistöd inför 2019 betalas ut i enlighet med de bestämmelser som kommun-
fullmäktige beslutade om 2014, § 76.

Ärendet
I kommunallagens fjärde kapitel anges att kommunerna får betala ut kommunalt partistöd och
fullmäktige beslutar om omfattning och former av detta. För Mölndals stad regleras detta i
beslut som fattades i kommunfullmäktige 2014, § 76.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 25 september 2018.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 oktober 2018, § 139.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 31 oktober 2018, § 238.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunalt partistöd inför 2019 betalas ut i enlighet med de bestämmelser som kommun-
fullmäktige beslutade om 2014, § 76.

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

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen, alla partier
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2018-11-21

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 158

KS 433/17
Svar på motion (M), (L), (C)  omutformningen av planerat 
äldreboende, Pedagogen Park

Beslut
Motionen bifalles i den del som handlar om att utreda det planerade äldreboendets inre och 
yttre miljö i enlighet med motionen. Detta under förutsättning att kommunfullmäktige i ett 
senare skede beslutar att äldreboendet vid Pedagogen park ska byggas.

Motionen avslås i den del som handlar om att äldreboendet ska upphandlas enligt LOU.
I dagsläget går det inte att ta ställning till vilken driftform det planerade äldreboendet vid 
Pedagogen park ska ha.

Ärendet
Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet i Mölndal har ställt en motion till kommun-
fullmäktige om utformningen av det planerade äldreboendet vid Pedagogen Park. I motionen 
föreslår Kristian Vramsten (M), Margareta Krakowski (L) och Maria Martini (C) att: 
”igångsätta en utredning av att skapa en yttre och inre miljö i enlighet med ovan för det 
planerade äldreboendet i kvarteret Växthuset, Pedagogen Park, som bör upphandlas i öppen 
konkurrens mellan privata och offentliga utförare enligt LOU”.

Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 13 december 2017, § 201, remitterat motionen till kommun-
styrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till vård- och 
omsorgsnämnden.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 30 augusti 2018, § 82.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2018, § 144.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 31 oktober 2018, § 240.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalles i den del som handlar om att utreda det planerade äldreboendets inre och 
yttre miljö i enlighet med motionen. Detta under förutsättning att kommunfullmäktige i ett 
senare skede beslutar att äldreboendet vid Pedagogen park ska byggas.
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Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Motionen avslås i den del som handlar om att äldreboendet ska upphandlas enligt LOU.
I dagsläget går det inte att ta ställning till vilken driftform det planerade äldreboendet vid 
Pedagogen park ska ha.

Ledamöternas förslag till beslut
Margareta Krakowski (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till 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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 159

KS 438/17
Svar på motion (L) om att rädda liv genom brandvarnare kopplade 
till trygghetslarm

Beslut
Motionen anses besvarad i och med vård- och omsorgsnämndens yttrande.

Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden beslutade under våren 2018 att avstyrka motionen med 
hänvisning till kommande upphandling av trygghetsskapande teknik. Kommunstyrelsen har 
återremitterat ärendet med begäran om komplettering avseende ekonomiska konsekvenser och 
tidplan för upphandlingen av trygghetsskapande teknik där denna funktion skulle kunna ingå.

Ärendets behandling 
Kommunfullmäktige har den 13 december 2017, § 203 remitterat motionen till kommun-
styrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till vård- och 
omsorgsnämnden.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 22 mars 2018, § 20.
Arbetsutskottet återremitterade ärendet till vård- och omsorgsnämnden den 23 maj 2018, § 81.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 30 augusti 2018, § 84.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 oktober 2018, § 145.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 31 oktober 2018, § 241.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till komunfullmäktige
Motionen anses besvarad i och med vård- och omsorgsnämndens yttrande.

Ledamöternas förslag till beslut
Margareta Krakowski (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Expedieras till 
Vård- och omsorgsnämnden
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§ 160

KS 95/18
Redovisning av obesvarade motioner 2018

Beslut
Redovisningen godkänns.

Ärendet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 36 ska kommunstyrelsen två gånger varje år 
redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges 
ordinarie sammanträden i april och oktober. Stadsledningsförvaltningen har upprättat en 
sammanställning över obesvarade motioner, daterad den 25 september 2018.

Ärendets behandling
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 oktober 2018, § 138.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 31 oktober 2018, § 243.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsgång
Ordförande frågar om redovisningen av obesvarade motioner kan godkännas och finner att så 
sker.
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§ 161

KS 94/18
Redovisning av uppdrag, lämnade av kommunfullmäktige till 
nämnder och styrelse

Beslut
Redovisningen av uppdrag godkänns.

Ärendet
Kommunstyrelsen har genom godkännande av kommunstyrelsens interna kontrollplan samt 
genom uppföljning av den interna kontrollen beslutat att en redovisning av de uppdrag 
fullmäktige lämnat till nämnder och styrelse ska redovisas till fullmäktige två gånger per år. 
Stadsledningsförvaltningen har upprättat en sammanställning över uppdragen, daterad den 
21 september 2018.

Ärendets behandling
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 3 oktober 2018, § 137.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 31 oktober 2018, § 245.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsgång
Ordförande frågar om redovisningen av uppdrag kan godkännas och finner att så sker.
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