
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Plats och tid Mölndals stadshus, rum 214 kl. 13:00-15:20

Beslutande ledamöter Marie Östh Karlsson (S) (ordförande)
Hans Bergfelt (M) (vice ordförande)
Stefan Gustafsson (S)
Kajsa Hamnén (M)
Ove Dröscher (S)
Ulrika Frick (MP)
Marcus Claesson (L)
Marie Lindqvist (V)
Joel Olsson (SD)
Ingemar Johansson (C)
Peter Berg Johnson (KD)

Ej tjänstgörande ersättare Gun Kristiansson (S) §§153-167, §§169-194
Bernt A Runberg (S) §§153-161, §§163-194
Lennart Wallensäter (S) §§153-161, §§163-194
Pernilla Övermark (S)
Gabriela Nilsson (M)
Marcus Ewerstrand (M)
Glenn Grimhage (L)
Fredrik Mellbin (SD)

Övriga närvarande Håkan Ahlström (Stadsdirektör)
Therese Tanner (Kommunsekreterare)
Eveline Stomwall (Ekonomichef)

Utses att justera Ingemar Johansson

Justeringens plats och tid       

Paragrafer §§153-194
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Ordförande ....................................……………………………………………………….
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Therese Tanner
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning
§153 Ajournering
§154 Redovisning av delegeringsbeslut
§155 Meddelanden
§156 Anställning av ny skolchef
§157 Fullmakt för deltagande i årsstämma för Sahlgrenska Science Park
§158 Förslag till länsstyrelsen om förordnanden av nya vigselförrättare
§159 Val av beslutsfattare i Elhandelskommittén
§160 Medborgardialog om Stadshusparken
§161 Godkännande av hyresavtal avseende bibliotekslokaler i Mölndals centrum

§162 Godkännande av hyresavtal avseende kontors- och utbildningslokaler i 
kulturhuset Möllan

§163 Styrprinciper för Mölndals stad
§164 Ny policy och riktlinjer för upphandling
§165 Firmatecknare för Mölndals stad
§166 Handlingsplan Vatten och avlopp i omvandlingsområden
§167 Program för uppföljning och insyn av privata utförare
§168 Årsredovisning 2016 för Tolkförmedling Väst
§169 Svar på motion (L) om hedersrelaterat våld och förtryck
§170 Svar på motion (M) om lika villkor till lek och utveckling för förskolebarn
§171 Svar på motion om förmånscykel till Mölndals stads anställda
§172 Kostnader för anordnande av bostäder för nyanlända
§173 Kultur- och fritidsnämndens äskande av medel för flytt av stadsbibliotek

§174 Social- och arbetsmarknadsnämndens förslag till åtgärder för budget i balans 
april 2017

§175 Begäran att överskrida tilldelad investeringsbudget år 2017 för nytt 
verksamhetssystem

§176 Tekniska nämndens begäran om omprioritering av budgetmedel

§177 Begäran om omprioritering av budgetmedel för tekniska nämnden Justering 
av budgetpost 61 Ågatans pumpstation

§178 Kommunstyrelsens planeringsutskotts begäran att få nyttja eget kapital för att 
täcka prognostiserat underskott

§179 Strategi för Mölndals stads skogsinnehav - begäran om uppdrag

§180 Gårda-Barnsjöområdet i Lindome - begäran om att avbryta planuppdrag för 
bostäder

§181 Gårda-Barnsjöområdet i Lindome - begäran om planuppdrag för bostäder
§182 Stadsparken Forellen 1 m.fl. - begäran om planuppdrag
§183 Översiktsplan för Borås - yttrande över samråd

§184 Godkännande av samarbetsavtal 19-2017 avseende upprättande av detaljplan 
för Åbybergsgatan

§185 Godkännande av samarbetsavtal 20-2017 avseende upprättande av detaljplan 
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för Kängurun 20

§186 Godkännande av samarbetsavtal 22-2017 angående upprättande av detaljplan 
för Kållered centrum

§187 Resultatöverföring till 2017

§188 Förslag om att införa tillagad mat i hemmet, inom hemtjänsten i Mölndals 
stad

§189 Byggnation av nytt äldreboende i Pedagogen Park
§190 Flytt av medel för jobbskuggning 2018
§191 Förslag om kommunfullmäktiges mål och indikatorer 2018
§192 Förslag till nämndernas utgiftstak 2018
§193 Förslag till investerings- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020
§194 Kommunal utdebitering 2018
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§ 153

Ajournering

Ärendet
Kommunstyrelsen beslutar att ajournera sig kl 13-14 för diskussioner kring 
budgetberedningens förslag.
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§ 154

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.

Tf upphandlingschef Jonna Erikssons delegeringsbeslut den 23 maj 2017 avseende 
upphandling av höghöjdsstädtjänster och övriga städtjänster (Ks delegeringsordning
2013-12-04, § 275, punkt B2).

 TEN 186/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 183/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 190/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 179/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 KS 208/17-1  Delegeringsbeslut enligt punkt B1 upphandling avseende 
flyttjänster (Christian Larsson Upphandlingschef)
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 TEN 216/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 KS 213/17-1  Beslut att upphandla byggentreprenad - sargbyte Kållered ishall 
enligt punkt D 10 (Fastighetschef Lennart Karlsson)

 KS 212/17-1  Beslut att upphandla byggentreprenad - kombilarm och 
nödbelysning på Streteredsskolan enligt punkt D 10 (Fastighetschef Lennart 
Karlsson)

 KS 211/17-1  Beslut att upphandla byggentreprenad - säkerhetssystem på 
Sinntorpsskolan enligt punkt D 10 (Fastighetschef Lennart Karlsson

 KS 207/17-1  Beslut att upphandla byggentreprenad - Fasadarbeten Gamla 
stadshuset enligt punkt D 10 (Fastighetschef Lennart Karlsson

 TEN 206/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 212/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 218/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 231/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 233/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 237/17-2  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 238/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 239/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 240/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 KS 206/17-1  Beslut att upphandla byggentreprenad - solcellsanläggningar på 
Skånhälla & Lackarebäck skolan enligt punkt D 10 (Fastighetschef Lennart 
Karlsson

 KS 96/17-3  Enligt punkt A2 och A6, nyanställningar under perioden 
20170215-20170315

 TEN 157/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 243/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 253/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 256/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 KS 96/17-4  Enligt punkt A2 och A6, nyanställningar under perioden 
20170315-20170415
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 TEN 265/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 182/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 264/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 269/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 KS 220/17-1  Förslag om skuldsanering, (KS 2016-09-28 § 193,  punkt 1) om 
brådskande ärenden enligt 6 kap 36 § kommunallagen, Marie Östh Karlsson 
(S)

 KS 75/17-3  Enligt punkt D 12: beslut att genomföra upphandling avseende 
omläggning tak - Toltorps förskola (Fastighetschef Rune Olsson)

 TEN 267/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 273/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 275/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 286/17-2  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 261/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 287/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 290/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 292/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 TEN 187/17-2  Yttrande till polismyndigheten enligt Ordningslagen 3 kap § 2 
ordningslagen om tillstånd för användning av offentlig plats. Enligt punkt C7, 
kommunstyrelsens delegeringsordning

 KS 96/17-5  Enligt punkt A2 och A6, nyanställningar under perioden 
20170415-20170515

Kommunstyrelsens utskotts protokoll finns på Mölndals stads hemsida:

Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott den 9 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 maj 2017.
Kommunstyrelsens näringslivsutskott den 25 april 2017.
Kommunstyrelsens planeringsutskott den 25 april och 16 maj 2017.
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§ 155

Meddelanden

Ärendet
1.
Sveriges kommuner och landstings cirkulär (www.skl.se)
2017:09 Arbetsdomstolens dom 2016 nr. 76 om förhandlingsskyldighet vid omorganisation
2017:14 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2017
2017:15 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB
2017:16 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 16 - 
Prolongerad – med Svenska Kommunalarbetareförbundet
2017:17 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 17 - 
med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
2017:18 Budgetförutsättningar för åren 2017–2020
2017:19 Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörig- 
vårdare - PAN 16 – Prolongerad – med Svenska Kommunalarbetarförbundet
2017:20 Definitivt Omsorgsprisindex (OPI) 2017
2017:21 Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 7 angående uppsägning i strid med föräldra-
ledighetslagens missgynnandeförbud
2017:22 Sotningsindex 2017
2017:23 Feriejobb/sommarjobb 2017
2017:24 Preliminära arbetsgivaravgifter och PO-pålägg för kommunerna år 2018
2017:25 Arbetsgivares skyldighet att kontrollera utlännings rätt att arbeta i Sverige
2017:26 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknads- 
politiska insatser (BEA T), Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktions- 
anställning (BUI T), Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning
(BAL T) och Bestämmelser för traineejobb T
2017:27 Ändringar i LAS

2.
Protokoll från REKOs (Referensgrupp Kollektivtrafik) möte den 11 april 2017.

3.
Protokoll från kommunfullmäktiges möten den 19 april och 17 maj 2017.
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4.
Kallelse och handlingar till Göta älvs vattenvårdsförbunds årsmöte den 27 april 2017
(inkl årsberättelse 2016 och förslag till budget 2017).

5.
Samarbetsavtal mellan Mölndalsbostäder och Mölndals stad om uthyrningsservice.

6.
Gryaab ABs uppföljningsrapport 1, 2017 – Bolag.

7.
Information från Migrationsverket om att avvecklingen av tillfälliga asylboenden fortsätter.

8.
Information från länsstyrelsen om jämställdhetsarbetet i Västra Götalands län.

9.
Utdrag ur Göteborgsregionens kommunalförbunds protokoll, § 219 - Uppföljning av plan för 
kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer.

10.
Kallelse och handlingar till Göteborgsregionens kommunalförbunds styrelsemöte och 
delregionalt kollektivtrafikråd den 19 maj 2017.

11.
Räddningstjänsten Storgöteborgs delårsbokslut mars 2017.

12.
Tekniska nämndens Cykelbokslut åren 2015-2016.

13.
Utdrag ur Göteborgs Stadshus ABs styrelseprotokoll den 8 maj 2017, § 20 - Handlingsplan 
ägardialog 2017 Regionala bolag.

14.
Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, kungörelse angående Västlänken.
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15.
Kallelse och handlingar till Räddningstjänsten Storgöteborgs styrelsemöte den 30 maj 2017.

16.
Dagordning till REKOs (Referensgrupp kollektivtrafik) möte den 1 juni 2017.

17.
Sveriges kommuner och landstings Pressmeddelande maj 2017 - Investeringar och 
effektiviseringar nödvändiga framöver.

18.
Revidering av kultur- och fritidsnämndens delegeringsordning.

19.
Kungörelse från Göteborgsregionens kommunalförbund angående förbundsfullmäktigemötet 
den 13 juni 2017.

20.
Kallelse och handlingar till Göteborgsregionens kommunalförbunds styrelsemöte den 13 juni 
2017.

21.
Kallelse och handlingar till GREFABs möte den 7 juni 2017.
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§ 156

KS 272/17
Anställning av ny skolchef

Beslut
Fredrik Hellsten anställs som ny förvaltningschef inom Mölndals stad från och med den

14 augusti 2017 och tills vidare. Fredrik placeras som chef Skolförvaltningen, i enlighet med 
upprättat anställningsavtal.

Ärendet
Nuvarande skolchef Elisabeth Jacobsson går i pension den 1 juli 2017 och ska ersättas. 
Fredrik är 48 år och kommer närmast från Svenljunga kommun där han varit barn- och 
utbildningschef sedan 2014. Dessförinnan har Fredrik bland annat varit rektor/skolchef vid 
Kunskapsgymnasiet i Göteborg, skolchef vid Kunskapsskolan i Borås och rektor vid 
Bäckängsgymnasiet i Borås. Fredrik har en bakgrund som musiklärare och genomgick 
rektorsutbildning vid Linköpings Universitet 2005 – 2007.
 
Beredning 
Rekryteringen har genomförts med stöd av Maquire AB i Göteborg. I rekryteringsarbetet har 
tre grupper medverkat; en grupp med politiska representanter, en med fackliga representanter 
och en tjänstemannagrupp.
I den politiska gruppen har kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, skolnämndens 
ordförande och vice ordförande samt arbetsgivar- och organisationsutskottets ordförande 
medverkat.
I tjänstemannagruppen har stadsdirektör, HR-chef, verksamhetschef skolförvaltningen, chefen 
utbildningsförvaltningen och en HR-konsult medverkat.

Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Fredrik Hellsten anställs som ny förvaltningschef inom Mölndals stad från och med den
14 augusti 2017 och tills vidare. Fredrik placeras som chef skolförvaltningen, i enlighet med 
upprättat anställningsavtal.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Fredrik Hellsten, skolförvaltningen, HR-avdelningen, löneavdelningen
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§ 157

KS 378/16
Fullmakt för deltagande i årsstämma för Sahlgrenska Science Park

Beslut
Marie Östh Karlsson (S) får fullmakt för att representera Mölndals stad, i egenskap av 
aktieägare, vid årsstämmor och andra tillfällen där aktieägarna behöver vara representerade 
för att fullgöra stadens åtagande i Sahlgrenska Science Park under mandatperioden 2015-
2018. Om Marie Östh Karlsson (S) är förhindrad att delta så träder i första hand Hans Bergfelt 
(M) in som ersättare och Ove Dröscher (S) i andra hand.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade 22 februari 2017 om att acceptera ett erbjudande om att bli 
huvudägare i Sahlgrenska Science Park. För att kunna fullgöra stadens åtagande och kunna ha 
en representation vid årsstämmor eller vid andra tillfällen då aktieägarna ska representeras 
behöver Marie Östh Karlsson (S), i egenskap av kommunstyrelsens ordförande, bemyndigas 
med en fullmakt för att kunna representera staden som aktieägare.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 26 maj 2017.

Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Marie Östh Karlsson (S) får fullmakt för att representera Mölndals stad, i egenskap av 
aktieägare, vid årsstämmor och andra tillfällen där aktieägarna behöver vara representerade 
för att fullgöra stadens åtagande i Sahlgrenska Science Park under mandatperioden 2015-
2018.

Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson föreslår att förslag till beslut även kompletteras med ersättare ifall hon är 
förhindrad att delta. Förslaget är att Hans Bergfelt (M) träder in som ersättare i första hand 
och Ove Dröscher (S) i andra hand.

Förslaget antas.
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Expedieras till 
Sahlgrenska Science Park, Marie Östh Karlsson
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§ 158

KS 244/17
Förslag till länsstyrelsen om förordnanden av nya vigselförrättare

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen att följande personer förordnas som borgerlig
vigselförrättare för tiden från länsstyrelsens beslut, till och med den 31 december 2018;
Anna Hiller
Josefin Ludvigsson
Therese Tanner

Samtidigt meddelas att förordnandet av Nina Röding ska upphöra att gälla från och med 1 juli 
2017 då hon avslutar sin tjänst i Mölndals Stad.

Ärendet
Sedan tidigare är följande personer förordnade av länsstyrelsen som borgerliga vigsel-
förrättare i Mölndals stad för åren 2015-2018;

Carina Grunditz
Nina Röding
Marie Östh Karlsson
Patrik Karlsson
Ingela Ohldin
Marita Aronson
Henriette de Maré
Sven-Ove Johansson

Det finns ett behov av att utöka antalet vigselförrättare för att bättre kunna tillgodose och 
säkra tillgången till vigselförrättare. De föreslagna personerna bedöms ha de kunskaper som 
krävs och anses även i övrigt lämpliga för uppdraget.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 23 maj 2017.
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Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen att följande personer förordnas som borgerlig
vigselförrättare för tiden från länsstyrelsens beslut, till och med den 31 december 2018;
Anna Hiller
Josefin Ludvigsson
Therese Tanner

Samtidigt meddelas att förordnandet av Nina Röding ska upphöra att gälla från och med 1 juli 
2017 då hon avslutar sin tjänst i Mölndals Stad.

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

Expedieras till 
Länsstyrelsen Västra Götaland, Anna Hiller, Josefin Ludvigsson, Therese Tanner, Nina 
Röding
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§ 159

KS 236/17
Val av beslutsfattare i Elhandelskommittén

Beslut
Finans- och bolagsstrateg vid stadsledningsförvaltningen utses till beslutsfattare i 
Elhandelskommittén.

Ärendet
Kommunstyrelsen fastställde 21 november 2007 en strategi för elupphandling, ”Strategi för 
el-inköp, portfölj”, där finanschefen utsågs att vara beslutsfattare i Elhandelskommittén
(KS 2007-11-21 § 312). Finanschefen har gått i pension och befattningen återbesätts inte. 
Istället har en befattning som finans- och bolagsstrateg inrättats.

Befattningshavaren har under 2016 och 2017 skolats in i arbetet med elupphandling under 
handledning av finanschefen och är väl förtrogen med uppdraget.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 maj, § 88.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Finans- och bolagsstrateg vid stadsledningsförvaltningen utses till beslutsfattare i 
Elhandelskommittén.

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

Expedieras till 
Finans- och bolagsstrateg
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§ 160

KS 360/16
Medborgardialog om Stadshusparken

Beslut
Tekniska nämnden medges genomföra en medborgardialog om en ny stadspark kopplat till 
Mölndals innerstad. Dialogen ska utgå från kriterierna i policy för medborgardialog som 
antogs av kommunfullmäktige i september 2016.

Ärendet
Tekniska förvaltningen har på uppdrag från tekniska nämnden fått i uppgift att bygga en ny 
stadspark i Mölndal. I samband med detta presenterades också ett förslag där medborgar-
dialog är tänkt att genomsyra arbetet och finnas med som en del av processen. Dialogen ska 
omfatta vilka behov och förväntningar en stadspark ska möta. Den ska också lyfta frågan om 
vilken yta som ska användas till park och eventuell kompletterande bebyggelse. 
Avgränsningarna är stadshuset, Tempelgatan, kyrkan och Knarrhögsgatan.

Syftet med dialogen är att nå fler medborgare än vad som vanligtvis nås i liknande 
utredningar. Tekniska förvaltningen gör detta för att lyssna in före beslut samt för att få en väl 
förankrad process. Förslaget är att genomföra medborgardialog för den nya Stadsparken under 
2017.
 
Ärendets behandling
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 13 juni 2016.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet den 5 oktober 2016.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 12 december 2016.
Kommmunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet den 12 januari 2017.
Tekniska nämden har behandlat ärendet den 20 mars 2017, § 21.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2017, § 84.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Tekniska nämnden medges genomföra en medborgardialog om en ny stadspark kopplat till 
Mölndals innerstad. Dialogen ska utgå från kriterierna i policy för medborgardialog som 
antogs av kommunfullmäktige i september 2016.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Tekniska nämnden
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§ 161

KS 137/17
Godkännande av hyresavtal avseende bibliotekslokaler i Mölndals 
centrum

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott får delegation att fatta beslut i ärendet för att därmed kunna 
klargöra vissa detaljer innan slutligt beslut fattas.

Ärendet
Det nuvarande bibliotekets lokaler i kulturhuset Möllans fastighet är från 1959, och även om 
lokalerna utvidgats och byggts om under åren så upplevs biblioteket både trångt och dåligt 
anpassat för modern biblioteksverksamhet i en stad av Mölndals storlek. Bland annat saknas 
studieplatser och grupprum, ytor för aktiviteter, debatt och kreativ verksamhet. På uppdrag av 
Styrgruppen för Mölndals centrum genomfördes därför en förstudie under hösten 2012. 
Förstudien visade att ett nytt bibliotek som samtidigt är en modern mötes- och 
informationsplats med fördel kan inrymmas i kvarteret Hajen i Mölndals centrum. Efter 
förstudien genomfördes ett programarbete där man närmare beskrev funktioner, samband och 
ytor som ska finnas i ett nytt modernt bibliotek. Programarbetet låg sedan till grund för själva 
projekteringen, vilket innebär framtagning av färdiga ritningar och systemhandlingar för 
projektets genomförande.

I anslutning till detta arbete tecknades i december 2014 en avsiktsförklaring mellan staden och 
Mölndalsbostäder AB gällande bibliotekets blivande lokaler i kvarteret Hajen. Denna 
handling som bland annat reglerar bibliotekets utformning och blivande hyresvillkor har 
sedan legat som grund till det framtagna förslaget till hyresavtal.

I skrivelse till staden, daterad 21 mars 2017, begär Mölndalsbostäder att den i avsikts-
förklaringen angivna hyresnivån ska höjas från 2 150:-/kvm till 2 188:-/kvm, således en 
höjning med 38:-/kvm och år. Anledningen till bolagets begäran är att projektet blivit avsevärt 
dyrare än vad som budgeterats, mycket på grund av den generella byggkostnadsutvecklingen. 
Utöver detta har även vissa förändringar gjorts under byggprocessen avseende materialval och 
byggnadstekniska lösningar, vilket inneburit att kostnaderna har ökat.
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Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 april 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremmitterade ärendet den 5 april 2017, § 60.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2017, § 77.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott får delegation att fatta beslut i 
ärendet för att därmed kunna klargöra vissa detaljer.

Beslutsgång
Ordförande frågar om Hans Bergfelts (M) förslag kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 162

KS 266/17
Godkännande av hyresavtal avseende kontors- och 
utbildningslokaler i kulturhuset Möllan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott får delegation att fatta beslut i ärendet för att därmed kunna 
klargöra vissa detaljer innan slutligt beslut fattas.

Ärendet
Vuxenutbildningen är i dag etablerad i externt förhyrda lokaler i Krokslätts fabriker. Då 
verksamheten växer samtidigt som man delar lokaler med annan verksamhet har 
utbildningsförvaltningen begärt att ytterligare lokaler hyrs in, bland annat för att tillgodose 
behovet av ytterligare utbildningslokaler. Inför hösten 2017 och våren 2018 noterar också 
förvaltningen ett utökat antal elever till SFI-utbildningen. Den tilltänkta lokalen ska även 
innehålla kontorsarbetsplatser för den personal som idag sitter i stadshuset.

För att tillgodose förvaltningens behov av ytterligare lokaler föreslås att staden tecknar nytt 
hyresavtal för de lokaler som biblioteket lämnar i fastigheten Möllan. Den föreslagna lokalen 
vars totala yta uppgår till 1400 kvm ligger i Kulturhuset Möllan på Göteborgsvägen 19. 
Lokalerna är belägna på våningsplan 1-3 och nås antingen via hiss eller via trappa. Efter 
genomförd ombyggnad och anpassning kommer lokalerna att bestå av kontorsrum, konferens- 
och mötesrum för personal samt personalutrymme med pentry. Härutöver innehåller lokalerna 
rum för lärararbetsplatser, grupp- och klassrum, uppehållsrum samt ett lunchrum med 
pentryenhet.

Jäv
Bernt A Runberg (S) och Lennart Wallensäter (S) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av detta ärende.

Förslag till beslut
Stadsledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner det föreslagna hyresavtalet. Fastighetschefen på 
stadsledningsförvaltningen får i uppdrag att teckna avtalet.
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Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott får delegation att fatta beslut i 
ärendet för att därmed kunna klargöra vissa detaljer innan slutligt beslut fattas.

Beslutsgång
Ordförande frågar om Hans Bergfelts (M) förslag kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 163

KS 134/17
Styrprinciper för Mölndals stad

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till styrprinciper antas efter att nedanstående ändring gjorts:
4.4 Investeringsverksamhet”, sid 5, sista stycket (ändring i fet stil): Kommunstyrelsen har 
befogenhet att under löpande budgetår omprioritera mellan olika investeringsanslag eller 
inom ramen för årets totala investeringsutrymme. Då fullmäktige har beviljat totalanslag 
för ett flerårigt projekt kan kommunstyrel-sen, om den likvida situationen så medger, besluta 
om tidigareläggning av de delar som finns upptagna under planåren.

Ärendet
Styrprinciperna för Mölndals stad behöver revideras. Stadsledningsförvaltningen har i samråd 
med andra berörda förvaltningar tagit fram förslag på nya styrprinciper. Styrprinciperna ska 
antas av kommunfullmäktige.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2017, § 74.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Styrprinciper för Mölndals stad antas efter att föreslagna justeringar gjorts.

Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson föreslår följande ändring i avsnitt: ”4.4 Investeringsverksamhet”, sid 5, 
sista stycket (ändring i fet stil): Kommunstyrelsen har befogenhet att under löpande bud-getår 
omprioritera mellan olika investeringsanslag eller inom ramen för årets totala 
investeringsutrymme. Då fullmäktige har beviljat totalanslag för ett flerårigt projekt kan 
kommunstyrel-sen, om den likvida situationen så medger, besluta om tidigareläggning av de 
delar som finns upptagna under planåren.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om förslaget kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 164

KS 67/16
Ny policy och riktlinjer för upphandling

Beslut
Förslag till upphandlingsriktlinjer antas, under förutsättning att kommunfullmäktige antar 
förslaget till upphandlingspolicy.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Förslag till upphandlingspolicy antas.

Ärendet
Stadsledningsförvaltningen har gjort en översyn av gällande upphandlingspolicy och 
tillhörande riktlinjer och därefter utarbetat förslag på ny policy och nya riktlinjer för inköp 
och upphandling.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2017, § 75.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Förslag till upphandlingspolicy antas.

Förslag till upphandlingsriktlinjer antas, under förutsättning att kommunfullmäktige antar 
förslaget till upphandlingspolicy.
 
Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M) föreslår, med instämmande av Marcus Claesson (L), följande förändringar 
under "upphandling som styrmedel":
- första stycket, femte meningen, slutar efter "proportionerliga" och att "...och maximal 
miljönytta erhålls" stryks.
- femte stycket, ändra så att det inte pekas ut en särskild verksamhetsform så som det görs nu 
avseende sociala företag.
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Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 165

KS 221/17
Firmatecknare för Mölndals stad

Beslut
Följande personer bemyndigas att, två i förening, företräda Mölndals stad och teckna dess 
firma: Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S), kommunstyrelsens vice 
ordförande Hans Bergfelt (M), stadsdirektören Håkan Ahlström, förvaltningschefen Carina 
Nordgren, ekonomichefen Eveline Stomvall, personalchefen Maria Bergman och stadsjuristen 
Henriette de Maré.

Detta beslut gäller längst till och med 2018-12-31 och ersätter samtliga tidigare 
bemyndiganden avseende firmateckningsrätt.

Ärendet
I vissa sammanhang efterfrågas någon form av handling som generellt visar vem som är 
stadens firmatecknare. För att underlätta den praktiska hanteringen när Mölndals stad ska ingå 
avtal med extern part, exempelvis banker, eller göra vissa typer av ansökningar, kan det vara 
praktiskt att kommunstyrelsen fattar ett beslut om vem som har rätt att företräda staden och 
teckna dess firma. Kommunstyrelsen har tidigare fattat sådana beslut som nu behöver ändras 
på grund av personalförändringar.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2017, § 76.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Följande personer bemyndigas att, två i förening, företräda Mölndals stad och teckna dess 
firma: Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson (S), kommunstyrelsens vice 
ordförande Hans Bergfelt (M), stadsdirektören Håkan Ahlström, förvaltningschefen Carina 
Nordgren, ekonomichefen Eveline Stomvall, personalchefen Maria Bergman och stadsjuristen 
Henriette de Maré.
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Detta beslut gäller längst till och med 2018-12-31 och ersätter samtliga tidigare 
bemyndiganden avseende firmateckningsrätt.

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

Expedieras till 
Ekonomiavdelningen, de berörda
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§ 166

KS 227/17
Handlingsplan Vatten och avlopp i omvandlingsområden

Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendet
Handlingsplan för vatten och avlopp i omvandlingsområden antogs hösten 2014. Under de tre 
år som gått sedan denna beslutades har arbete enligt planen pågått men det har även skett 
förändringar utifrån planen. Handlingsplanen är därför i behov av en uppdatering för att 
anpassas till dagens verkliga förhållanden. Precis som vid framtagandet av handlingsplanen så 
har justeringarna sammanställts av en projektgrupp bestående av representanter från tekniska 
förvaltningen,stadsbyggnadsförvaltningen och miljöförvaltningen. Miljönämnden har 
informerats för sammanställda justeringar.
 
Ärendets behandling
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 mars 2017.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 25 april 2017, § 32.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2017, § 85, och 
överlämnade ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande för att avvakta 
budgetberedningens beslut om investeringsbudget.

Förslag till beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande för att 
avvakta budgetberedningens beslut om investeringsbudget.

Ledamöternas förslag till beslut
Marcus Claesson (L) föreslår att ärendet bordläggs för att avvakta kommunfullmäktiges beslut 
kring budget.

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska bordläggas och finner att så sker.
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Expedieras till 
Tekniska nämnden
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§ 167

KS 225/17
Program för uppföljning och insyn av privata utförare

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Program med mål och riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av 
privata utförare under mandatperioden 2015-2018 antas. Programmet ska, efter eventuell 
revidering, antas på nytt under det första året i varje ny mandatperiod.

Ärendet
Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att uppföljningen och 
kontrollen av privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting 
och regioner ska bli bättre.

De nya reglerna gäller från 1 januari 2015. Enligt lagen ska kommunfullmäktige för varje 
mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter 
som utförs av privata utförare.

Begreppet privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild 
individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Kommunala företag anses 
inte vara en privat utförare. Kravet på program, uppföljning och insyn omfattar alla som utför 
kommunal verksamhet, oavsett om det är välfärdstjänster eller annan kommunal verksamhet, 
som till exempel snöröjning.

I programmet ska det också anges hur kommunfullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga 
föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses.

Lagstiftarens mål är att
- förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare
- öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet
- stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas

Riktlinjerna för insyn och uppföljning gäller för mandatperioden 2015-2018. Riktlinjerna ska 
omprövas och vid behov revideras senast under första året i nästkommande mandatperiod.
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Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 maj 2017.
Stadsjuristen och vård- och omsorgsförvaltningen har granskat programmet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2017, § 86.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Program med mål och riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av 
privata utförare under mandatperioden 2015-2018 antas. Programmet ska, efter eventuell 
revidering, antas på nytt under det första året i varje ny mandatperiod.

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

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 168

KS 209/17
Årsredovisning 2016 för Tolkförmedling Väst

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning 2016 för Tolkförmedling Väst godkänns.
Direktionen för Tolkförmedling Väst och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.

Ärendet
Direktionen för Tolkförmedling Väst ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den
31 december.

Direktionen godkände den 4 april 2017 årsredovisning för 2016 och översänder den till 
kommunalförbundets medlemmar för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Under 2016 har förbundet utfört ca 355 000 uppdrag. Tillsättning av inkomna beställningar 
uppgick till 97,6%. Det kraftigt ökande antalet beställningar under hösten 2015 indikerade att 
även 2016 skulle ha ett högre antal beställningar än budgeterat. Utfallet blev ca 50 000 fler 
uppdrag och resultatet blev 2,3 mkr. De största differenserna mellan budget och utfall härrör 
till det ökade antalet beställningar som inkom under året. Utfall för personalkostnad ligger
2,9 mkr över budgeterat belopp och beror främst på kostnader för timanställda, personalens 
pensionsförsäkringsavgifter och sjuklön. Kostnader för köpta tjänster överskrider budgeten 
med drygt 400 tkr där den största kostnaden är konsulttjänster i samband med den 
arbetsmiljöutredning som pågått under året och upphandlingsstöd av extern partner i samband 
med ny upphandling av verksamhetssystem Övriga kostnader under året ligger i nivå med 
budget.

Jäv
Gun Kristiansson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 maj 2017. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2017, § 79.
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Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Årsredovisning 2016 för Tolkförmedling Väst godkänns.
Direktionen för Tolkförmedling Väst och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.

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

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

38



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 169

KS 285/16
Svar på motion (L) om hedersrelaterat våld och förtryck

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad på punkt ett med hänvisning till det kommande arbetet med 
ungdomsenkäten LUPP.

Motionen anses besvarad på punkt två med föresatsen att en översyn görs gällande behov av 
en gemensam handlingsplan för berörda förvaltningar gällande våld i nära relationer.

Ärendet
Delaram Esmaeili (L) och Elin Andersson (L) har lämnat in en motion den 14 juni 2016. 
Förslaget i motionen har två delar. Dels att Mölndals stad ska kartlägga förekomst av 
hedersrelaterat våld och förtryck bland barn och ungdomar, dels att staden ska upprätta en 
gemensam handlingsplan gällande arbetet med hedersrelaterat våld och förtyck. Det finns en 
mängd olika begrepp som används rörande heder, mäns våld mot kvinnor och andra socialt 
förtryckande strukturer. Den gemensamma nämnaren är att det till största del handlar om män 
som utsätter kvinnor för olika former av förtryck.

I nuläget pågår ett arbete inom Mölndals stads projektgrupp för ungdomsenkäten LUPP med 
att föreslå några specifika frågor som berör hedersrelaterat våld och förtryck i enkäten som 
genomförs i november 2017. Uppfattningen bland professionella i staden är att hedersrelaterat 
våld och förtryck inte är vanligt förekommande i Mölndal men att det kan finnas ett mörkertal 
på grund av att de drabbade inte synliggörs. Gemensamt för de intervjuade är också att det 
vore bra med en gemensam riktning gällande hur vi ska arbeta med frågan våld i nära 
relationer, där hedersvåld och förtryck är en del.

 
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 15 juni 2016, § 118, remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till stadsledningsförvaltningen för 
beredning.
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2017, § 70.
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Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen anses besvarad på punkt ett med hänvisning till det kommande arbetet med 
ungdomsenkäten LUPP.

Motionen anses besvarad på punkt två med föresatsen att en översyn görs gällande behov av 
en gemensam handlingsplan för berörda förvaltningar gällande våld i nära relationer.

Ledamöternas förslag till beslut
Marcus Claesson (L) föreslår bifall till motionen.

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

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 170

KS 284/16
Svar på motion (M) om lika villkor till lek och utveckling för 
förskolebarn

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad i och med att motionärernas förslag hanteras inom ramen för 
budgetberedningen varje år samt det funktionsprogram som regelbundet revideras.

Ärendet
Merjem Maslo (M), Marcus Ewerstrand (M) och Peter Librell (M) föreslår i en motion
daterad den 15 juni 2016 att
- förvaltningen upprättar ett åtgärdsprogram för resursallokeringen med syfte att
likställa en god standard på samtliga förskolor,
- förvaltningen tar fram en plan för vilken standard som ska gälla för inomhus och
utomhusmiljön för stadens förskolor,
- förvaltningen får i uppdrag att se över vilka omedelbara insatser som kan göras på
de förskolorna där omfattande brister upptäckts.

 
Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 15 juni 2016, § 117, remitterat motionen till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till stadsledningsförvaltningen för 
beredning.
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 30 januari 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2017, § 71.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Motionen anses besvarad i och med att motionärernas förslag hanteras inom ramen för 
budgetberedningen varje år samt det funktionsprogram som regelbundet revideras.

Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
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Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 171

KS 474/16
Svar på motion om förmånscykel till Mölndals stads anställda

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen tillstyrker motionen och föreslår, med hänsyn till pågående upphandling, 
och kommande implementering, av nytt HR-system, att anställda i Mölndals stad ges en 
möjlighet till förmånscykel med införande senast 2019.

Ärendet
Centerpartiet, genom Maria Martini, har lämnat in en motion om att ge de anställda en 
möjlighet att införskaffa en förmånscykel. Förmånscykeln ska betalas genom månatliga 
löneavdrag. Enligt motionen kan detta ses som ett led i att vara både en attraktiv och 
miljövänlig arbetsgivare. Det skulle också gynna kommunen och samhället i stort både 
miljömässigt och ur ett folkhälsoperspektiv.

HR-avdelningen instämmer i motionens intentioner. HR-avdelningen ser dock en 
bemanningsproblematik, och därmed även en koppling till avdelningens ekonomi. Varje 
förmån som är kopplad till ett löneavdrag kräver personella resurser, och är därmed inte 
kostnadsneutralt för staden. Administrationen av löneavdragen hanteras på löneenheten. Med 
erfarenhet av vad t.ex. hanteringen av löneväxling till pension och årskort på Västtrafik kräver 
i resurser vid felrättningar, hantering av balanskonton m.m. så uppskattas att ytterligare en 
hantering av löneavdrag kommer att kräva resurser motsvarande 25 % av en heltid. 25 % av 
en heltid motsvarar lönekostnader på 128 250 kronor (inkl. PO-påslag) på årsbasis för 2017. 
HR-avdelningens löneenhet har i dagsläget inte den resursen, vare sig personellt eller 
ekonomiskt.

HR-avdelningen genomför dessutom en upphandling av HR-system under 2017. Byte, eller 
uppgradering, av HR-system innebär också att löneenheten kommer att få lägga stora resurser, 
och tidsmässiga insatser, i samband med implementeringen av detta. Resurser och tid som tas 
från befintlig personal.

HR-avdelningen föreslår därför att motionen avstyrks med hänvisning till bristen på resurser 
såväl personellt som ekonomiskt, samt att implementeringen av HR-systemet, under 2017, 
kommer att kräva stora tidsmässiga insatser av personalen på löneenheten.
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Ärendets behandling
Kommunfullmäktige har den 14 december 2016, § 198, remitterat motionen till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har i sin tur remitterat motionen till sitt arbetsgivar- och 
organisationsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott har behandlat ärendet den 14 mars 
2017, § 12.

Förslag till beslut
Arbetsgivar- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Arbetsgivar- och organisationsutskottet tillstyrker motionen och föreslår, med hänsyn till 
pågående upphandling, och kommande implementering, av nytt HR-system, att anställda i 
Mölndals stad ges en möjlighet till förmånscykel med införande senast 2019.

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

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 172

KS 365/16
Kostnader för anordnande av bostäder för nyanlända

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnämnden medges att överskrida sitt utgiftstak för år 2017 med 
maximalt 9,6 mnkr till följd av anordnandet av bostäder för nyanlända.

Reservation
Joel Olsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Ärendet
Kommunstyrelsen uppdrog den 25 januari åt stadsledningsförvaltningen att återkomma till 
styrelsen när underskotten för anordnandet av boenden för nyanlända klarnat. 
Lokalförsörjningsavdelningen inom stadsledningsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 23 mars 
2017 redovisat beräknade kostnader för bostäder till nyanlända. Beräkningen redovisar 
kostnaden per år. Under 2017 blir kostnaden sannolikt lägre beroende på olika driftstarter.
 
Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 20 april 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2017, § 82.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Social- och arbetsmarknadsnämnden medges att överskrida sitt utgiftstak för år 2017 med 
maximalt 9,6 mnkr till följd av anordnandet av bostäder för nyanlända.

Ledamöternas förslag till beslut
Joel Olsson (SD) föreslår avlag på ärendet.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra och 
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

45



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Reservation
Joel Olsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Expedieras till 
Social- och arbetsmarknadsnämnden, ekonomiavdelningen
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§ 173

KS 218/17
Kultur- och fritidsnämndens äskande av medel för flytt av 
stadsbibliotek

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden äskande om 1 200 000 kr ur tidigare års överskott för att 
finansiera ett antal engångskostnader i samband med stadsbibliotekets flytt till nya lokaler 
godkänns.

Ärendet
Efter snart 60 år i Kulturhuset Möllan ska stadsbiblioteket flytta. Mölndals stad har 
tillsammans med Mölndalsbostäder skrivit en överenskommelse om att hyra lokaler i 
kvarteret Hajen 2. Det nya stadsbiblioteket blir innerstadens moderna mötesplats från hösten 
2017 och minst 25 år framöver.

Nuvarande hyresavtal löper till 2018-12-31 och det nya hyresavtalet börjar gälla 2018-01-01 
vilket innebär en förväntad dubbelhyra. Kultur och fritid har jobbat på att hitta lösningar som 
skall minimera den förväntade dubbelhyran. Utbildningsförvaltningen har sett en möjlighet i 
att ta över lokalerna för sin växande verksamhet. Kultur och fritid och 
utbildningsförvaltningen har i gott samförstånd hittat en tidplan för övertagande. Redan i 
februari tar de över Annexet (bibliotekets samlingssal) och konstarkivets lokaler, totalt 340 
kvm. 1 maj tar de över ytterligare 450 kvm och då påbörjar man en ombyggnation för att ha 
tre nya klassrum färdiga till skolstarten i höst. I november tar man över resten av bibliotekets 
ytor. Det innebär att kultur- och fritid kommer ur hyresavtalet tidigare än beräknat, vilket kan 
medföra en total besparing för staden och KFN om hela årshyran i Möllan på drygt två 
miljoner för 2018 som annars hade behövts för att betala dubbelhyra. Förhandlingen av alla 
slutgiltiga hyresavtal pågår för närvarande och sköts av stadsledningsförvaltningen så den 
slutgiltiga summan för eventuell dubbelhyra är inte känd för KFF.

Men ovanstående lösning innebär att kostnaderna för bibliotekets omställning och flytt blir 
något högre i och med att den sker i två etapper inklusive magasinering av en stor delen av 
bibliotekets böcker och inventarier under ett halvår. Biblioteket får också extra lokalkostnader 
för inhyrning av ersättningslokaler för Annexet och den verksamhet som var inplanerad där 
för våren 2017. För mölndalsborna innebär det att biblioteket håller stängt i två veckor i 
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mitten av april för att packa ner och flytta delar av beståndet, men sedan kommer man kunna 
ha tillgång till en viss begränsad service fram till att biblioteket stänger helt i september inför 
invigningen i de nya lokalerna i december. Detta ser biblioteket som en fördel. Allt som 
händer kring det nya biblioteket behöver kommuniceras till mölndalsborna. I dagsläget har 
biblioteket ca 700 besök per öppetdag och ambitionen är att minimera konsekvenserna på 
servicenivån på grund av flytten. För att underlätta så mycket som möjligt hänvisas 
användarna till enheterna i Lindome, Kållered, Balltorp och bokbussen samt bibliotekservicen 
på Digitala biblioteket, med digitala tidskrifter, e-böcker med mera.

När flytten är genomförd och stadsbiblioteket skall öppna i de nya lokalerna i december 2017 
genomförs ett brett och innehållsrikt invigningsprogram i en hel vecka som visar upp det nya 
bibliotekets alla möjligheter. Samarbete sker med övriga inom kultur- och fritid, externa 
samarbetspartners (föreningar och studieförbund), stadsbyggnadsförvaltningen, 
centrumföreningen och Mölndalsbostäder.

Beräknade kostnader:
Flytt 600 tkr, magasinering 300 tkr, ersättningslokaler för Annexet 50 tkr, kommunikation 50 
tkr, invigning 200 tkr.
 
Ärendets behandling
Kultur-och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 mars 2017.
Kultur-och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 20 april 2017, § 38.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2017, § 80.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kultur- och fritidsnämnden äskande om 1 200 000 kr ur tidigare års överskott för att 
finansiera ett antal engångskostnader i samband med stadsbibliotekets flytt till nya lokaler 
godkänns.

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

Expedieras till 
Kultur- och fritidsnämnden, ekonomiavdelningen
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§ 174

KS 219/17
Social- och arbetsmarknadsnämndens förslag till åtgärder för 
budget i balans april 2017

Beslut
Informationen noteras till protokollet.

Ärendet
Enligt stadens styrprinciper ska förvaltningschef i samband med presentation av ekonomiska 
rapporter förklara prognostiserad budgetavvikelse. Visar rapporten ett befarat och väsentligt 
underskott mot budget ska förvaltningschefen lämna förslag till åtgärder så att balans uppnås 
senast inom pågående budgetår. Social- och arbetsmarknadsnämnden har att anpassa sin 
verksamhet till följd av prognostiserat budgetöverskridande 2017 rörande ramområdena 
Individ- och familjeomsorg, flyktingmottagande samt Ekonomiskt bistånd. Underskottet beror 
i huvudsak på omställning av ersättningsystem för ensamkommande barn, ökat antal individer 
inom målgruppen nyanlända som är i behov av ekonomiskt bistånd samt volymökning inom 
barn- och ungdomsområdet då antalet barnavårdsanmälningar kraftigt ökat det senaste året. 
Beräknat prognosunderskott – 15 mnkr på helår.
 
Ärendets behandling
Social-och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 13 april 2017.
Social-och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet den 20 april 2017, § 19.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2017, § 81.

Förslag till beslut
Informationen noteras till protokollet.

Beslutsgång
Orförande frågar om informationen kan noteras till protokollet och finner att så sker.

Protokollsanteckning
Följande protokollsanteckning får antecknas till protokollet av ledamöterna i Majoritet 
Mölndal:
Majoritet Mölndal anser att social- och arbetsmarknadsnämnden noggrant har gått igenom sin 
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verksamhet och tagit fram konkreta förslag på hur de kan hantera sin budget i den ansträngda 
situationen. På lite längre sikt är det dock svårt att överblicka vad dessa åtgärder ev får för 
konsekvenser.  Majoritet Mölndal kommer därför noga följa utvecklingen för att kunna 
säkerställa att vi tar hand om våra invånare på ett tillfredsställande sätt. Inte minst är arbetet 
med förebyggande insatser och sociala investeringar en viktig del i det fortsatta arbetet.

Expedieras till 
Social- och arbetsmarknadsnämnden, ekonomiavdelningen
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§ 175

KS 223/17
Begäran att överskrida tilldelad investeringsbudget år 2017 för nytt 
verksamhetssystem

Beslut
Kommunstyrelsen beviljar social- och arbetsmarknadsnämnden 1000 tkr för anskaffande av 
nytt verksamhetssystem. Finansiering sker genom omdisponering från det utrymme som 
uppstår med anledning av att årsbudgeten för investeringar inom exploateringsområden inte 
kommer att förbrukas under 2017, se projekt 100-134 i budget/plan 2017-2019.

Ärendet
I planeringen för budget 2017 har införandet av nytt verksamhetssystem tyvärr inte beaktats 
ekonomiskt. För att klara de ekonomiska åtagandena arbetar förvaltningen med att 
omprioritera inom driftbudgeten, parallellt med ett omfattande arbete för att kunna lämna 
förslag till åtgärder så att balans uppnås, enligt stadens styrprinciper. En del av införandet 
avser investeringskostnader.

Beredning
I ärendet finns ett protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 17 maj 
2017.Notera att det beslut som återges under rubriken "beslut" är det ursprungliga förslaget 
från social- och arbetsmarknadsnämnden. Arbetsutskottet fattade däremot ett beslut om 
omprioritering av medel så som redovisas under rubriken "beslutsgång".

Ärendets behandling
Social-och arbetsmarknadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 april 2017.
Social-och arbetsmarknadsnämnden har behandlat ärendet den 20 april 2017, § 20.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2017, § 83.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Social- och arbetsmarknadsnämnden beviljas att överskrida tilldelad investeringsbudget år 
2017 med maximalt 1 mnkr avseende införandekostnaderna för nytt verksamhetssystem.
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Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beviljar social- och arbetsmarknads-
nämnden 1000 tkr för anskaffande av nytt verksamhetssystem. Finansiering sker genom 
omdisponering från det utrymme som uppstår med anledning av att årsbudgeten för 
investeringar inom exploateringsområden inte kommer att förbrukas under 2017, se projekt 
100-134 i budget/plan 2017-2019.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beviljar social- och arbetsmarknadsnämnden pengar 
för anskaffande av verksamhetssystem enligt förslag och finner att så sker.

Expedieras till 
Social- och arbetsmarknadsnämnden, ekonomiavdelningen
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§ 176

KS 233/17
Tekniska nämndens begäran om omprioritering av budgetmedel

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om en omprioritering av budgetmedel ifrån budgetpost 119 
Pedagogen på 13,6 miljoner till budgetpost 59 Spillvattenledningar inklusive anläggningar 
med totalt 10,4 miljoner och budgetpost 60 Spillvattenledningar inklusive anläggningar – 
Anläggningsavgift med 3,2 miljoner.

Ärendet
Handlingsplan för vatten och avlopp i omvandlingsområden har uppdaterats vilket medför 
behov av budgetjusteringar under 2017.

Under året genomförs byggnation av kommunalt vatten och spillvatten till boende i Tulebo. 
Projektutbyggnaden samordnas så att kommande entreprenad täcker in delar av de boende 
utmed Tulebostrandväg och boende i Tulebohöjd. Det innebär att fler abonnenter kan anslutas 
och att tillhörande anslutningsavgifter kommer in till kommunen tidigare. Närmare ett 
sextiotal fastigheter blir anslutna till kommunalt vatten och avlopp och utsläppen till 
Tulebosjön minskar avsevärt.

59 Spillvattenledningar inklusive anläggningar
Kostnaderna ökar ifrån budgeterade 4,3 miljoner till 14,7 miljoner

60 Spillvattenledningar inklusive anläggningar – Anläggningsavgifter
Intäkterna minskar ifrån budgeterade 7,1 miljoner till 3,9 miljoner.

Ärendets behandling
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 17 maj 2017, 87.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om en omprioritering av budgetmedel ifrån budgetpost 119 
Pedagogen på 13,6 miljoner till budgetpost 59 Spillvattenledningar inklusive anläggningar 
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med totalt 10,4 miljoner och budgetpost 60 Spillvattenledningar inklusive anläggningar – 
Anläggningsavgift med 3,2 miljoner.

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

Expedieras till 
Tekniska förvaltningen, ekonomiavdelningen
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§ 177

KS 238/17
Begäran om omprioritering av budgetmedel för tekniska nämnden 
Justering av budgetpost 61 Ågatans pumpstation

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om en ökning av budgetpost 61 Ågatans pumpstation från 10 till 
20 miljoner för år 2017, genom tidigareläggning av projektmedel för 2018.

Ärendet
Budgetposten 61- Ågatans pumpstation avser byggnation av en ny avloppspumpstation vid 
Ågatan, ett projekt som startade 2015. Pumpstationen ersätter den befintliga som är 
huvudpumpstation för Mölndal.

Genomförandet av det pågående fleråriga projektet behöver en tidigareläggning av medel 
enligt beslutad budget/plan för period 2017-2019 som ligger på 2018. Tidigareläggningen 
medför att pumpstationen kan tas i drift under 2017.

Genomförandet av projektet har effektiviserat genom att färdigställa hela anläggningen i 
pågående entreprenad. Den befintliga anläggningen är i akut dåligt skick och projektet har 
gett möjlighet att färdigställa den nya anläggningen i år. Det innebär att staden undviker risker 
med bräddning av stora mängder avloppsvatten i Mölndalsån samt kostsamma tillfälliga 
reparationer av den gamla pumpstationen.

Budgetpost 61 på 10 miljoner kronor behöver utökas till 20 miljoner kronor 2017. Posten 61 
utgår för planåret 2018.

Ärendets behandling
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 5 maj 2017.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 17 maj 2017, § 90.

Förslag till beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om en ökning av budgetpost 61 Ågatans pumpstation från 10 till 
20 miljoner för år 2017, genom tidigareläggning av projektmedel för 2018.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Expedieras till 
Tekniska förvaltningen, ekonomiavdelningen
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§ 178

KS 228/17
Kommunstyrelsens planeringsutskotts begäran att få nyttja eget 
kapital för att täcka prognostiserat underskott

Beslut
Ärendet återremitteras till planeringsutskottet.

Ärendet
Intäkterna för 2017 beräknas bli lägre än väntat. På grund av detta är prognosen att utskottets 
nettokostnad kommer att bli 10 mnkr, vilket ger ett resultat 3,7 mnkr sämre än budget. 
Avvikelsen gäller framför allt intäkter från detaljplaneavgifter där intäkten kommer vid 
bygglov, det vill säga efter kostnaderna för att ta fram planen.

Avvikelsen beror på att flera projekt antingen har gett intäkter tidigare än väntat eller att de 
blivit försenade och därför ger intäkter under 2018 eller senare. Exempelvis har utbyggnaden 
av Stallbacken gått snabbare än väntat, och en större försäljning av mark i Taljegården skedde 
redan under 2016.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 april 2017.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet 25 april 2017, § 60.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen medger att planeringsutskottet nyttjar eget kapital för att täcka 
prognostiserat underskott under 2017.

Ledamöternas förslag till beslut
Ove Dröscher (S) föreslår att ärendet återremitteras till planeringsutskottet för att uppdatera 
sakläget då det finns signaler om att underskottet inte är kvar i senaste prognosen.

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras och finner att så sker.
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Expedieras till 
Planeringsutskottet

59



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 179

KS 229/17
Strategi för Mölndals stads skogsinnehav - begäran om uppdrag

Beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en strategi för Mölndals stads 
skogsinnehav. Ärendet ska återrapporteras i kommunstyrelsen i november 2017. 
Besöksnäringsfrågorna ska också beaktas i strategin.

Ärendet
Mölndals stad äger i dagsläget cirka 3000 hektar skogsmark. Stadsbyggnadsförvaltningen 
utövar det formella ägarskapet till stadens fastigheter inklusive skogsmarken, men 
stadsledningsförvaltningen ansvarar för förvaltningen av skogen. Stadsledningsförvaltningen 
har i sin tur anlitat extern hjälp avseende skogsförvaltningen och i dagsläget är det 
Skogssällskapet som utför den praktiska förvaltningen.

För att staden ska bedriva ett skogsbruk som främjar en långsiktigt hållbar utveckling och som 
samtidigt tar tillvara på och utvecklar skogens kvaliteter, behövs en strategi för stadens 
skogsinnehav. Strategin bör klargöra syftet med stadens innehav av olika skogsområden och 
innehålla tydliga mål för respektive typ av skog.

Den skogliga strategin ska även klargöra vem som är mest lämplig som förvaltare, vilka 
värden i skogsinnehavet som är viktiga att bevara och utveckla och vilken skog som kan 
avyttras. En strategi för stadens skog ska också fungera som vägledning och ge inriktning vid 
framtagandet av stadens skogsbruksplan. Den skogliga strategin ska komplettera och 
samverka med stadens övriga långsiktiga styrdokument såsom översiktsplan, naturvårdsplan, 
miljömål m.fl.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 april 2017.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 25 april 2017, § 55.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en strategi för Mölndals stads 
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skogsinnehav.

Ledamöternas förslag till beslut
Ulrika Frick (MP) föreslår att beslutet kompletteras med en återrapportering i 
kommunstyrelsen i november 2017. Hon föreslår även att besöksnäringsfrågorna beaktas i 
strategin.
Ingemar Johansson (C) bifaller Ulrika Fricks förslag.

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

Expedieras till 
Planeringsutskottet
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§ 180

KS 137/02
Gårda-Barnsjöområdet i Lindome - begäran om att avbryta 
planuppdrag för bostäder

Beslut
Planuppdrag för Gårda-Barnsjön enligt kommunstyrelsens beslut den 3 april 2002, § 128, 
återkallas.

Ärendet
Den 3 april 2002, § 128, beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt planeringsutskottet att 
påbörja detaljplanearbete för område runt Barnsjön/Gårda. Syftet är dels att möta ökade krav i 
samband med att området förändrats från ett fritidsområde till permanentboende i området, 
främst kommunalt VA, dels möjliggöra för ytterligare bostadsbebyggelse i området.

Den 5 oktober 2005 godkände kommunstyrelsen detaljplaneprogram för hela området med 
förslag på ca 150 nya bostäder i småhus, utöver redan ca 100 befintliga fritids- respektive 
permanentbostadshus. Enligt programmet föreslås att exploatörerna för de tillkommande 150 
byggrätterna ska stå för merkostnaderna av VA-utbyggnaden, utöver anslutningsavgift enligt 
dåvarande VA-taxa.

Den 8juni 2010 tog planeringsutskottet ett inriktningsbeslut om att fortsätta detaljplanearbetet. 
Samtidigt föreslogs att gatunämnden ska besluta om höjd taxa för VA-anslutning i kommunen 
med motiveringen “den VA- och gatuutredning som har genomförts visar att de beräknade 
kostnaderna för att bygga ut vägar och VA vida överstiger intäkterna om inte särskilda 
åtgärder vidtas”. Samtidigt uppdrar man åt förvaltningen att göra en gatukostnadsutredning.

Under 2014 beslutade kommunfullmäktige om höjd VA-taxa. Gatukostnadsutredning inom 
ramen för detaljplanearbetet har inte gjorts. Utredningen har inväntat samarbetsavtal för 
kostnadsansvar med berörda exploatörer. Samarbetsavtal har inte tecknats.
 
Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 april 2017.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 25 april 2017, § 57.
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Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Planuppdrag för Gårda-Barnsjön enligt kommunstyrelsens beslut den 3 april 2002, § 128, 
återkallas.

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

Expedieras till 
Planeringsutskottet
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§ 181

KS 230/17
Gårda-Barnsjöområdet i Lindome - begäran om planuppdrag för 
bostäder

Beslut
Kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detatjplan för 
bostäder inom Gårda-Barnsjöområdet. Planarbetet kan påbörjas under hösten 2017.

Ärendet
Föreslaget uppdrag ersätter det planuppdrag som kommunstyrelsen gav planeringsutskottet 
den 3 april 2002, § 128, för området runt Barnsjön/Gårda. Det föreslagna planområdet 
motsvarar den östra delen av det tidigare antagna detaljplaneprogrammet med befintlig 
bebyggelse.Syftet är att möjliggöra för helårsboende, tillskapa ett 10-tal nya byggrätter samt 
säkerställa kommunalt VA och förbättringar av vägnätet.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 april 2017.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 25 april 2017, § 58.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för 
bostäder inom Gårda-Barnsjöområdet. Planarbetet kan påbörjas under hösten 2017.

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

Expedieras till 
Stadsbyggnadsförvaltningen, planeringsutskottet

64



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 182

KS 255/17
Stadsparken Forellen 1 m.fl. - begäran om planuppdrag

Beslut
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för stadsparken, fastigheten 
Forellen 1 m.fl. Planarbetet ska inledas med en medborgardialog, som planeras genomföras 
under 2017.

Ärendet
Staden har fått i uppdrag att genomföra en medborgardialog för upprustning och utformning 
av stadsparken samt för ev. tillkommande bebyggelse. I samband med detta önskar staden 
reglera marken från kvartersmark till allmänplatsmark för parken och torget. Planuppdraget 
kan innebära prövning av tillkommande byggrätter i anslutning till parken. Omfattningen av 
planarbetet hanteras inom ramen för medborgardialogen. Eventuellt tillkommande bebyggelse 
kan innefatta såväl bostäder som kontor eller mindre handels- och verksamhetslokaler. 
Området som omfattas av medborgardialog samt planuppdrag berör fastigheterna Forellen 1 
och 4 samt Bosgården 1 och 1:45.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 april 2017.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 16 maj 2017, § 64.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för stadsparken, fastigheten 
Forellen 1 m.fl. Planarbetet ska inledas med en medborgardialog, som planeras genomföras 
under 2017.

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

Expedieras till 
Planeringsutskottet
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§ 183

KS 256/17
Översiktsplan för Borås - yttrande över samråd

Beslut
Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande, översiktsplan för Borås, översänds som svar på 
samrådsremissen. Yttrandet skickas under hand till Borås på grund av kort svarstid.

Ärendet
Borås stad har översänt samrådshandling, översiktsplan för Borås, på remiss. Samrådet pågår 
mellan 30januari - 30 april 2017. Mölndals stad har fått förlängd svarstid för att kunna bereda 
ärendet under maj månad.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 maj 2017.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärende den 16 maj 2017, § 66.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande, översiktsplan för Borås, översänds som svar på 
samrådsremissen. Yttrandet skickas under hand till Borås på grund av kort svarstid.

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

Expedieras till 
Borås stad, planeringsutskottet
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§ 184

KS 257/17
Godkännande av samarbetsavtal 19-2017 avseende upprättande av 
detaljplan för Åbybergsgatan

Beslut
Samarbetsavtal 19-20 17 godkänns. Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson och 
stadsbyggnadschef Björn Marklund får i uppdrag att underteckna avtalet.

Ärendet
Detaljplanen är den femte planen i projektet Mölndals innerstad. Området föreslås utvecklas 
med en blandad stadsbebyggelse innefattande kontor, bostäder, hotell och parkering. 
Samarbetsavtal med Mölndalsbostäder AB, lagfaren ägare till Rödtungan 1-2, Sutaren 4-6, 
Stenbiten 1-6 och Stenbiten 17-18, har upprättats i avseende att skapa en ny detaljplan som 
möjliggör för en utökad byggrätt för bostäder, verksamheter/kontor och parkeringshus inom 
fastigheterna. Rubricerat samarbetsavtal syftar till att tydliggöra samarbetet mellan parterna 
under framtagandet av detaljplanen. Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag den 1 juni 
2016, § 153.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 april 2017.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 16 maj 2017, § 67.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Samarbetsavtal 19-2017 godkänns samt bemyndigar kommunstyrelsens ordförande Marie 
Östh Karlsson och stadsbyggnadschef Björn Marklund att underteckna avtalet.

Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
 
Protokollsanteckning
Marie Lindqvist (V) medges lämna följande protokollsanteckning:
Då Vänsterpartiet anser att området har ett kulturhistoriskt värde för Mölndals stad, anser vi 
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att detta kulturhistoriska värde bör beaktas på något sätt i det fortsatta arbetet med 
detaljplanen.

Expedieras till 
Mölndalsbostäder, planeringsutskottet
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§ 185

KS 258/17
Godkännande av samarbetsavtal 20-2017 avseende upprättande av 
detaljplan för Kängurun 20

Beslut
Samarbetsavtal 20-2017 godkänns. Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson och 
stadsbyggnadschef Björn Marklund får i uppdrag att underteckna avtalet.

Ärendet
Samarbetsavtal med Fastighets AB Bergskroken, lagfaren ägare till Kängurun 20 har 
upprättats i avseende att skapa en ny detaljplan som möjliggör för en utökad byggrätt för 
hotell inom fastigheten. Rubricerat samarbetsavtal syftar till att tydliggöra samarbetet mellan 
parterna under framtagandet av detalj planen. Kommunstyrelsen beslutade om planuppdrag 29 
mars 2017, § 107.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 april 2017.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 16 maj 2017, § 68.

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Samarbetsavtal 20-2017 godkänns samt bemyndigar kommunstyrelsens ordförande Marie 
Östh Karlsson och stadsbyggnadschef Björn Marklund att underteckna avtalet.

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

Expedieras till 
Fastigihets AB Bergskroken, planeringsutskottet
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§ 186

KS 259/17
Godkännande av samarbetsavtal 22-2017 angående upprättande av 
detaljplan för Kållered centrum

Beslut
Samarbetsavtal 22-2017 godkänns. Kommunstyrelsens ordförande Marie Östh Karlsson och 
stadsbyggnadschef Björn Marklund får i uppdrag att underteckna samarbetsavtalet.

Ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat rubricerat samarbetsavtal avseende detaljplan för 
Kållered centrum.

Syftet med planarbetet är att klargöra förutsättningarna för en förtätning av utredningsområdet 
samt påbyggnad alternativt rivning och nybyggnad på befintliga flerfamiljshus och 
parkeringshus. Planarbetet kommer inbegripa hela utredningsområdet. Inom projektområdet 
avser Mölndalsbostäder AB utreda möjligheten till bostadsbebyggelse i form av 
flerfamiljshus. Ett separat samarbetsavtal har tecknats med övriga fastighetsägare inom 
utredningsområdet.

Avtalet reglerar inriktningen och samarbetet mellan staden och Mölndalsbostäder AB under 
arbetet med detaljplanen fram till dess exploateringsavtal kan tecknas. Samarbetsavtalet 
reglerar bl.a. fördelning av kostnader för utredningar och principer för markregleringar samt 
övriga förutsättningar för genomförandet av projektet fram till dess genomförandeavtal kan 
träffas.

Samarbetsavtalet gäller till dess giltigt genomförandeavtal föreligger mellan parterna, dock 
längst t.o.m. 2019-03-31.

Ärendets behandling
Stadsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 maj 2017.
Kommunstyrelsens planeringsutskott har behandlat ärendet den 16 maj 2017, § 69.

71



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2017-06-07

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Förslag till beslut
Planeringsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Samarbetsavtal 22-2017 godkänns samt bemyndigar kommunstyrelsens ordförande Marie 
Östh Karlsson och stadsbyggnadschef Björn Marklund att underteckna samarbetsavtalet.

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

Expedieras till 
Mölndalsbostäder, planeringsutskottet
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§ 187

KS 239/17
Resultatöverföring till 2017

Beslut
Resultatöverföring till 2017, i enlighet med upprättat förslag, godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar om tillåtelse för nämnd att använda eget kapital under året.

Ärendet
Ekonomiavdelningen har genomfört analyser av respektive nämnds resultat för 2016. 
Avdelningen har efter samråd med förvaltningarna under så kallade tjänstemannaberedningar 
upprättat förslag till budgetberedningen om resultatöverföring till 2017 för respektive nämnd.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens sammanställning om resultatöverföring till 2017 för respektive 
nämnd, resultatreglering 2016.
Budgetberedningen har behandlat ärendet den 24 maj 2017, § 1.

Förslag till beslut
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
Resultatöverföring till 2017, i enlighet med upprättat förslag, godkänns.

Kommunstyrelsen beslutar om tillåtelse för nämnd att använda eget kapital under året.

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

Expedieras till 
Samtliga nämnder, ekonomiavdelningen
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§ 188

KS 70/17
Förslag om att införa tillagad mat i hemmet, inom hemtjänsten i 
Mölndals stad

Beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att medel för att införa inslag av tillagad mat i hemmet inom 
hemtjänsten finns beaktat i förslaget till utgiftstak 2018.

Ärendet
Vård- och omsorgsnämnden gav under hösten 2016 förvaltningen i uppdrag att utreda hur 
hemlagad mat i hemtjänsten skulle kunna permanentas i stadens verksamheter. Förvaltningens 
utredning presenterades för vård- och omsorgsnämnden i januari 2017 med en beskrivning av 
det pilotprojekt som genomfördes under hösten 2016 gällande tillagning av måltider i hemmet 
för brukare i ett hemtjänstområde. Erfarenheter från en annan kommun, en ekonomisk kalkyl 
och ett förslag för införande av insatsen presenterades. I februari 2017 skickade 
kommunstyrelsens arbetsutskott förslaget, Tillagad mat i hemmet Dnr 377/16-7, alternativ 1, 
till budgetberedningen. Förslaget innebär att insatsen ska utföras en dag/ per vecka utifrån en 
schablontid på 30 minuter per tillfälle för de brukare som beviljas insatsen. Vård- och 
omsorgsnämnden fick vid samma möte i uppdrag att skriftligt utveckla förslaget med bland 
annat en beskrivning av utbildningsinsatsen vilket nu är gjort.

Ärendets behandling
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 26 januari 2017, § 5.
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet 24 maj 2017, § 63.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat 15 februari 2017, § 27.
Budgetberedningen har behandlat ärendet 24 maj 2017, § 2.

Förslag till beslut
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen konstaterar att medel för att införa inslag av tillagad mat i hemmet inom 
hemtjänsten finns beaktat i förslaget till utgiftstak 2018.

Ledamöternas förslag till beslut
Marcus Claesson (L) föreslår beslut i enlighet med Liberalernas budgethandling.
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Hans Bergfelt (M) föreslår beslut i enlighet med Moderaternas budgethandling.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt budgetberedningens förslag.

Expedieras till 
Vård- och omsorgsnämnden, ekonomiavdelningen
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§ 189

KS 164/17
Byggnation av nytt äldreboende i Pedagogen Park

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att mark för byggnation av nytt äldreboende i Pedagogen Park ska 
reserveras i detaljplanearbetet.

Ärendet
Kommunstyrelsen har gett vård- och omsorgsförvaltningen samt stadsledningsförvaltningen i 
uppdrag att genomföra en fördjupad förstudie gällande nyproduktion av äldreboende. 
Förstudien har presenterats för och godkänts av kommunstyrelsens arbetsutskott. I förstudien 
presenteras lämpliga placeringar av äldreboendet.

Ärendets behandling
Vård- och omsorgsnämnden har behandlat ärendet den 23 mars 2017, § 33
Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlar ärendet den 5 april 2017, § 58.
Budgetberedningen har behandlat ärendet den 24 maj 2017, § 3.

Förslag till beslut
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att mark för byggnation av nytt äldreboende i Pedagogen Park ska 
reserveras i detaljplanearbetet.

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

Expedieras till 
Vård- och omsorgsnämnden, planeringsutskottet
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§ 190

KS 1/17
Flytt av medel för jobbskuggning 2018

Beslut
Kommunstyrelsen konstaterar att flytt av medel för jobbskuggning från kommunstyrelsens 
förfogandeanslag till kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott finns beaktat i 
förslaget till utgiftstak 2018.

Ärendet
De anställda i Mölndals stad har sedan 2013 haft möjlighet att jobbskugga en kollega 
utomlands. Kommunstyrelsen beslutade den 1 mars 2017 att, från och med 2018, sätta av
100 tkr årligen till det kommunbidrag som arbetsgivar- och organisationsutskott tilldelas.

Ärendets behandling
Kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott har behandlat ärendet 17 januari 
2017, § 5.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 1 mars 2017, § 3.
Budgetberedningen har behandlat ärendet den 24 maj 2017, § 4.
 

Förslag till beslut
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen konstaterar att flytt av medel för jobbskuggning från kommunstyrelsens 
förfogandeanslag till kommunstyrelsens arbetsgivar- och organisationsutskott finns beaktat i 
förslaget till utgiftstak 2018.

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

Expedieras till 
Arbetsgivar- och organisationsutskott, ekonomiavdelningen
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§ 191

KS 240/17
Förslag om kommunfullmäktiges mål och indikatorer 2018

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer mål samt indikatorer för år 2018-2019 enligt upprättat förslag.
Nedanstående uppdrag lämnas tillsammans med utgiftstak 2018. Under höstprocessen 
kommer uppdragen att samordnas med KF-målen i den slutliga budgethandlingen. Det 
sistnämnda med undantag för de uppdrag som är inriktade på genomförande under hösten 
2017. 
 
Uppdrag till kommunstyrelsen
att inom det uppsatta målet om ekologisk mat ska 100 % av nötfärsen vara ekologisk.

att föreslå en stadsgemensam modell för intern klimatväxling. Syftet är att stimulera hållbart 
resande på arbetsplatsen och bidra till att utsläppen minskar. Modellen ska vila på gällande 
fördelning av kommunbidrag för respektive nämnd. Den ska vara enkel att förstå och 
administrera. Återrapportering av förslaget sker under höstbudgetprocessen 2017.

att arbetet med att ta fram en handlingsplan för att öka andelen medarbetare som arbetar heltid 
utformas så att processen innehåller kontinuerlig politisk avstämning. Syftet med 
avstämningarna är att följa utvecklingen mot KF-målet ”Mölndals stads attraktivitet och 
tydlighet som arbetsgivare ska stärkas”. Målet har i programförklaringen preciserats med en 
uttalad ambition om ökad andel heltidstjänster.

Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden 
att inför 2018 se över hur den verksamhet som bedrivs idag kan bedrivas med nya lösningar 
och/eller i samarbete med andra partners. Nämnden ska redovisa en handlingsplan till 
kommunstyrelsen i oktober 2017.

Uppdrag till skolnämnden 
att genomföra en översyn i syfte att säkerställa en jämlik fritidshemsverksamhet avseende 
kompetens. 

att under läsåret 2017/2018 utbilda kulturferiearbetare som kan anställas av Mölndals stad 
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sommaren 2018.

att genomföra kompetensutvecklande åtgärder avseende genusfrågor.

att utreda och ta fram förslag till långsiktig strategi för grundsärskolans verksamhet som 
innehåller behov av lokaler, samordningseffekter på personalområdet och samverkan med 
grundskolan. Även eventuella beröringspunkter med gymnasiesärskolan bör beaktas. 
Utredningsarbetet ska innehålla jämförande kalkyler. Nämnden ska redovisa ett förslag senast 
i april 2018.

Uppdrag till tekniska nämnden 
att ta ett nytt krafttag mot nedskräpning och klotter.

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden
att införa inslag av hemlagad mat i hemtjänsten.

Uppdrag till samtliga nämnder
att inför höstprocessen 2017 lämna förslag på projekt eller pilotprojekt som kan bidra till en 
effektivare verksamhet och i samband med det utnyttja möjligheten att i planen föreslå 
satsningar som leder till att positiv effekt uppnås efter ett angivet antal år.

att under 2018 ta fram förslag på främjande insatser av karaktären sociala investeringar som 
på sikt även kan minska stadens kostnader. Nämnderna kan även föreslå åtgärder inom annan 
nämnds verksamhet som påverkar förutsättningarna för den egna nämndens målgrupper. 
Parallellt uppdras åt kommunstyrelsen att tydliggöra uppdraget till nämnderna samt ta fram ett 
förslag på modell för arbete med sociala investeringar att samordna och utvärdera beslutade 
insatser. Nämnder respektive kommunstyrelse ska redovisa förslag senast i september 2018.

Reservation
Hans Bergfelt (M) och Marcus Cleasson (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
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 
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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.
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 30 maj 2017.
Budgetberedningen har behandlat ärendet den 24 maj 2017, § 5.

Förslag till beslut
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige fastställer mål samt indikatorer för år 2018-2019 enligt upprättat förslag.
Nedanstående uppdrag lämnas tillsammans med utgiftstak 2018. Under höstprocessen 
kommer uppdragen att samordnas med KF-målen i den slutliga budgethandlingen. Det 
sistnämnda med undantag för de uppdrag som är inriktade på genomförande under hösten 
2017. 
 
Uppdrag till kommunstyrelsen
att inom det uppsatta målet om ekologisk mat ska 100 % av nötfärsen vara ekologisk.

att föreslå en stadsgemensam modell för intern klimatväxling. Syftet är att stimulera hållbart 
resande på arbetsplatsen och bidra till att utsläppen minskar. Modellen ska vila på gällande 
fördelning av kommunbidrag för respektive nämnd. Den ska vara enkel att förstå och 
administrera. Återrapportering av förslaget sker under höstbudgetprocessen 2017.

att arbetet med att ta fram en handlingsplan för att öka andelen medarbetare som arbetar heltid 
utformas så att processen innehåller kontinuerlig politisk avstämning. Syftet med 
avstämningarna är att följa utvecklingen mot KF-målet ”Mölndals stads attraktivitet och 
tydlighet som arbetsgivare ska stärkas”. Målet har i programförklaringen preciserats med en 
uttalad ambition om ökad andel heltidstjänster.

Uppdrag till kultur- och fritidsnämnden 
att inför 2018 se över hur den verksamhet som bedrivs idag kan bedrivas med nya lösningar 
och/eller i samarbete med andra partners. Nämnden ska redovisa en handlingsplan till 
kommunstyrelsen i oktober 2017.
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Uppdrag till skolnämnden 
att genomföra en översyn i syfte att säkerställa en jämlik fritidshemsverksamhet avseende 
kompetens. 

att under läsåret 2017/2018 utbilda kulturferiearbetare som kan anställas av Mölndals stad 
sommaren 2018.

att genomföra kompetensutvecklande åtgärder avseende genusfrågor.

att utreda och ta fram förslag till långsiktig strategi för grundsärskolans verksamhet som 
innehåller behov av lokaler, samordningseffekter på personalområdet och samverkan med 
grundskolan. Även eventuella beröringspunkter med gymnasiesärskolan bör beaktas. 
Utredningsarbetet ska innehålla jämförande kalkyler. Nämnden ska redovisa ett förslag senast 
i april 2018.

Uppdrag till tekniska nämnden 
att ta ett nytt krafttag mot nedskräpning och klotter.

Uppdrag till vård- och omsorgsnämnden
att införa inslag av hemlagad mat i hemtjänsten.

Uppdrag till samtliga nämnder
att inför höstprocessen 2017 lämna förslag på projekt eller pilotprojekt som kan bidra till en 
effektivare verksamhet och i samband med det utnyttja möjligheten att i planen föreslå 
satsningar som leder till att positiv effekt uppnås efter ett angivet antal år.

att under 2018 ta fram förslag på främjande insatser av karaktären sociala investeringar som 
på sikt även kan minska stadens kostnader. Nämnderna kan även föreslå åtgärder inom annan 
nämnds verksamhet som påverkar förutsättningarna för den egna nämndens målgrupper. 
Parallellt uppdras åt kommunstyrelsen att tydliggöra uppdraget till nämnderna samt ta fram ett 
förslag på modell för arbete med sociala investeringar att samordna och utvärdera beslutade 
insatser. Nämnder respektive kommunstyrelse ska redovisa förslag senast i september 2018.

Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M) föreslår bifall på de indikatorer som återfinns i Moderaternas 
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budgethandlingar samt avslag på tilläggsuppdragen till nämnderna.
Marcus Claessson (L) instämmer i Hans Bergfelts förslag men hänvisar till Liberalernas 
budgetförslag.
Ingemar Johansson (C) instämmer i Hans Bergfelts förslag.
Ulrika Frick (MP) föreslår bifall till budgetberedningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut och ställer dem mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 192

KS 241/17
Förslag till nämndernas utgiftstak 2018

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att fördela totalt 3 487,8 mnkr som utgiftstak för nämnderna.
Utöver det finns centralt avsatt kompensation för del av löneökningar 2018 motsvarande 
totalt 4,5 mnkr. Dessa medel fördelas enligt beslut av kommunstyrelsen genom arbetsgivar- 
och organisationsutskottet.
Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas utgiftstak för 2018 enligt följande:
Byggnadsnämnden 12,6 mnkr
Kommunfullmäktige och övriga nämnder 14,6 mnkr
Kommunstyrelsen 167,8 mnkr
Kultur- och fritidsnämnden 153,6 mnkr
Miljönämnden 12,3 mnkr
Skolnämnden 1 348,2 mnkr
Social- och arbetsmarknadsnämnden 314,9 mnkr
Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 156,1 mnkr
Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet -2,0 mnkr
Utbildningsnämnden 306,6 mnkr
Vård- och omsorgsnämnden 1 003,1 mnkr
Totalt 3 487,8 mnkr

Utifrån förändringar i omvärlden såsom nya skatteprognoser, pensionsprognoser eller 
regeringens budgetproposition, kan en nedrevidering av nämndernas utgiftstak behöva prövas 
av kommunfullmäktige i november.

Reservation
Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L) och Ingemar Johansson (C) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

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 fördel-
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ning mellan så kallade kommunbidragsområden. Sista steget i processen är att kommun-
fullmäktige vid budgetbesluet i november fastställer sistnämnda fördelning.

Ärendets behandling
Budgetberedningen har under våren 2017 diskuterat resultatmål och fastställande av totalt 
utrymme för fördelning mellan nämnderna.
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 30 maj 2017.
Budgetberedningen har behandlat ärenden den 24 maj 2017, 6.

Förslag till beslut
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att fördela totalt 3 487,8 mnkr som utgiftstak för nämnderna.
Utöver det finns centralt avsatt kompensation för del av löneökningar 2018 motsvarande 
totalt 4,5 mnkr. Dessa medel fördelas enligt beslut av kommunstyrelsen genom arbetsgivar- 
och organisationsutskottet.
Kommunfullmäktige fastställer de kommunala nämndernas utgiftstak för 2018 enligt följande:
Byggnadsnämnden 12,6 mnkr
Kommunfullmäktige och övriga nämnder 14,6 mnkr
Kommunstyrelsen 167,8 mnkr
Kultur- och fritidsnämnden 153,6 mnkr
Miljönämnden 12,3 mnkr
Skolnämnden 1 348,2 mnkr
Social- och arbetsmarknadsnämnden 314,9 mnkr
Tekniska nämnden, skattefinansierad verksamhet 156,1 mnkr
Tekniska nämnden, affärsdrivande verksamhet -2,0 mnkr
Utbildningsnämnden 306,6 mnkr
Vård- och omsorgsnämnden 1 003,1 mnkr
Totalt 3 487,8 mnkr

Utifrån förändringar i omvärlden såsom nya skatteprognoser, pensionsprognoser eller 
regeringens budgetproposition, kan en nedrevidering av nämndernas utgiftstak behöva prövas 
av kommunfullmäktige i november.

Ledamöternas förslag till beslut
Hans Bergfelt (M) föreslår utgiftstak i enlighet med Moderaternas budgetförslag.
Marcus Claesson (L) föreslår utgiftstak i enlighet med Liberalernas budgetförslag.
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Ingemar Johansson (C) föreslår utgiftstak i enlighet med Centerpartiets budgetförslag.
Kajsa Hamnén instämmer i Hans Bergfelts förslag.
Marie Östh Karlsson (S) föreslår bifall till budgetberedningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns fyra förslag till beslut och ställer dem mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt budgetberedningens förslag.

Reservation
Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L) och Ingemar Johansson (C) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 193

KS 242/17
Förslag till investerings- och exploateringsbudget 2018 samt plan 
2019-2020

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer investerings- och exploateringsbudget för år 2018, samt plan 
2019-2020, i enlighet med upprättat förslag som omfattar 658,3 mnkr 2018, 543,2 mnkr i plan 
2019 och 515,1 mnkr i plan 2020. För inkomster för försäljningar av anläggningstillgångar 
finns upptaget 93,5 mnkr i budget 2018, 134,2 mnkr i plan 2019 samt 133,5 mnkr i plan 2020.

Reservation
Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L) och Ingemar Johansson (C) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Ärendet
Driftbudget och investeringsbudget beskriver två separata delar av Mölndals stads ekonomi.
I driftbudgeten fastslås nämnders och styrelsers ekonomiska ramar som i staden kallas 
kommunbidrag. Kommunbidragen ska täcka de olika verksamheternas kostnader för till 
exempel personal, material och köpta tjänster. I investeringsbudgeten budgeteras de planerade 
investeringarna, till exempel byggande av nya förskolor. En investering medför ökade 
driftkostnader som belastar driftbudgeten under hela nyttjandeperioden, till exempel i form av 
avskrivningar och reparationer.

 
Ärendets behandling
Ekonomiavdelningen och en grupp av tjänstemän från flera olika förvaltningar har samman-
ställt förslag till investeringsbudget för 2018 samt plan 2019-2020. Budgetberedningen har 
granskat och justerat det upprättade förslaget.
Budgetberedningen har behandlat ärendet den 24 maj 2017, § 7.

Förslag till beslut
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige fastställer investerings- och exploateringsbudget för år 2018, samt plan 
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2019-2020, i enlighet med upprättat förslag som omfattar 658,3 mnkr 2018, 543,2 mnkr i plan 
2019 och 515,1 mnkr i plan 2020. För inkomster för försäljningar av anläggningstillgångar 
finns upptaget 93,5 mnkr i budget 2018, 134,2 mnkr i plan 2019 samt 133,5 mnkr i plan 2020.

Ledamöternas förslag till beslut
Marie Östh Karlsson (S) föreslår bifall till budgetberedningens förslag men vill komplettera 
med följande komplettering av fotnot 2 på sista sidan (fet stil): 2) Kommunstyrelsens tillstånd 
ska inhämtas före igångsättning och upprättande av förfrågningsunderlag. Ärendet ska 
omfatta underlag för att pröva alternativa scenarier för utformning av aktuellt projekt.
Hans Bergfelt (M) föreslår beslut i enlighet med Moderaternas budgethandling.
Marcus Claesson (L) föreslår beslut i enlighet med Liberalernas budgethandling.
Ingemar Johansson (C) bifaller Hans Bergfelts förslag.
Kajsa Hamnén (M) föreslår bifall till Hans Bergfelts förslag.

Beslutsgång
Ordförande frågar först om kompletteringen av fotnot kan godkännas och finner att så sker.
Ordförande kontaterar sedan att det finns tre förslag till beslut om investerings- och 
exploateringsbudget och ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
enligt budgetberedningens förslag.

Reservation
Hans Bergfelt (M), Kajsa Hamnén (M), Marcus Claesson (L) och Ingemar Johansson (C) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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§ 194

KS 243/17
Kommunal utdebitering 2018

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala utdebiteringen för 2018 ska vara 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 2016 den kommunala utdebiteringen för innevarande år 
(2017) till 20 kr och 26 öre.

Ärendets behandling
Stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 30 maj 2017.
Budgetberedningen har behandlat ärendet den 24 maj 2017, § 8.

Förslag till beslut
Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala utdebiteringen för 2018 ska vara 20 kr 
och 26 öre.

Ledamöternas förslag till beslut
Marcus Claesson (L) förslår bifall till budgetberedningens förslag.

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

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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Moderaternas förslag till utgiftstak för 2018, 
investeringsplan för perioden 2018-2020, samt     
förslag till förändringar av mål/indikatorer. 
 

1. Sammanfattning 

Moderaternas förslag innebär att kommunens nämnder nästa år tillförs ytterligare 123 Mkr, 
jämfört med gällande budget för innevarande år. Av tillskottet avser 42 Mkr 
verksamhetsförstärkningar och 81 Mkr kompensation för förändrad pris- och lönenivå mellan 
de båda åren. 

Moderaternas förslag till utgiftstak för nämnderna år 2018 är drygt 20 Mkr högre än i vårt 
förslag till budget och plan för 2017--2019. Tillskottet för 2018 är dock i huvudsak i samma 
nivå som den volymökning som tidigare föreslagits mellan 2017 och 2018.  

Moderaternas förslag till utgiftstak för nästa år, samt förslag till investeringsplan för perioden 
2018-2020, innebär ett positivt ekonomiskt resultat för 2018 på +45 Mkr. Detta motsvarar en 
resultatnivå på 1,3 %.  

Tekniska justeringar under höstens budgetprocess, på grund av övergång till 
komponentavskrivning, gör att resultatnivån kommer att justeras upp och att vårt 
budgetförslag kommer därmed att väl uppfylla kommunens finansiella mål på 1,5%.   

 

2. Tidigare stärktes stadens ekonomi. Nu signalerar den nya majoriteten allt sämre 
resultat framöver. 

Under de åtta åren fram till 2014 som Alliansen hade ansvar för stadens ekonomi erhöll den 
kommunala verksamheten mer pengar, kommunalskatten sänktes för medborgarna samtidigt 
som stadens ekonomiska ställning stärktes. Den stabila ekonomi som byggdes upp skapar än 
idag fortsatt goda förutsättningar för Mölndals Stad.  
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Dock ser vi nu att den nya majoriteten inte längre klarar av att inför kommande år planera för 
tillfredsställande resultatnivåer vare sig i sitt tidigare förslag till budget och plan för perioden 
2017--2019 eller i det nu lämnade förslaget kring utgiftstak för 2018. 

Nästa år beräknas kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning öka med 
134 Mkr, eller med 4 procent. Att den nuvarande majoriteten då, och mot bakgrund av det 
betydande resurstillskott som kommunens nämnder erhöll i budget för 2017, inte klarar av att 
anpassa kostnaderna bättre utan tvingas föreslår ett ekonomiskt resultat som knappt uppgår till 
en tredjedel av kommunens finansiella mål måste ses som ett svaghetstecken. 

Stadens budgetarbete måste ha som huvudfokus att se till att verksamhetens kostnader 
anpassas till vad som långsiktigt kan finansieras. Bara då kan medborgarna vara trygga med 
att välfärden inte blir en tillfällig förmån utan långvarig trygghet. Majoritetens oförmåga att 
till och med i detta goda konjunkturläge säkerställa en acceptabel resultatnivå inger därför 
oro. Särskilt då konjunkturen är bra måste kommunen kunna klara att ha en budgetplanering 
som möjliggör goda ekonomiska resultat.  

 

Demografiska förändringar leder till behov av betydande tillskott för verksamheten de 
kommande åren.  

Det är främst demografiska förändringar under åren fram till 2019 som medför en stor 
påfrestning för kommuner och landsting, såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Antalet 
invånare i Sverige väntas öka med ca 500 000 under perioden 2016-2019, varav utlandsfödda 
svarar för 70 procent. Samtidigt sker en snabb ökning av antalet äldre och barn i skolåldern, 
vilket också väntas öka kostnaderna i kommunsektorn. 

Trots att det är staten som har ansvar för att finansiera mottagandet är det stora antalet 
asylsökande är detta ur ett verksamhetsperspektiv också en stor utmaning för kommunsektorn. 
Det handlar om skollokaler, personal, bostäder mm.  

  

Moderaterna förslag till budget för 2018   

För nästa år tillförs kommunens nämnder 42 Mkr för verksamhetsförstärkningar 2018 i det 
moderata budgetförslaget. Därtill kommer kompensation för pris- och löneökningar på 81 
Mkr. Totalt tillförs verksamheten 123 Mkr ytterligare nästa år. 
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Utgiftstaken följer, liksom tidigare år, också majoritetens förslag med ett avdrag för 
”utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och utrymme för ny verksamhet” 
(0,5% baserat på budget 2016). Detta motsvarar för samtliga nämnder tillsammans ca 15 mkr, 
vilket innebär att det egentliga utrymmet som möjliggörs för ny/utökad verksamhet skulle 
vara 57 Mkr istället för tillskottet på 42 Mkr.   

Störst tillskott erhåller skolnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden. På skolan 
område handlar det om volymökningar på grund av förändrat elevantal samt ökade kostnader 
för lokaler. För social- och arbetsmarknadsnämnden krävs resurstillskott för boendekostnader 
för nyanlända. Kultur- och fritidsnämnden tillförs tillskott för nytt huvudbibliotek. Vård- och 
omsorgsnämnden tillförs medel för fler boendeplatser för personer med funktionshinder, men 
förutsätts också kunna bedriva den i egen regi utförda hemtjänsten till en lägre kostnad. 

Vi tillför också kommunen centralt ytterligare 7,5 Mkr i utdelning från kommunala bolag. Av 
dessa utgörs 2,5 Mkr av utdelning från Förbo AB och 5,0 Mkr av utdelning från Kvarnfallet 
AB. 

Förslag till förändringar av utgiftstak för respektive nämnd och resultatnivå för 2018 framgår 
av bilaga 1.  Förslag till verksamhetsförändringar för respektive nämnd framgår av bilaga 2. 

  

Förslag till investeringsplan 2018--2020 innehåller ny simhall 

Moderaternas förslag till investeringsplan upptar en investeringsvolym (netto) på 1 365 Mkr 
för treårsperioden 2018-2020.   

Den största skillnaden i Moderaternas förslag till investeringsplan, jämfört med majoritetens 
förslag, är att vi också lägger in medel för utbyggd simhall 2019/2020 (totalt 110 Mkr). Vår 
investeringsplan upptar också 4 Mkr 2018 för ny fotbollsplan i Östra Mölndal. Vi tillför också 
ytterligare 1,5 Mkr för förbättringar av gemensamhetsutrymmen/toaletter i våra skolor. 

Förslag till investeringsplan för åren 2018--2020 framgår av bilaga 3. 

 

Moderaterna föreslår oförändrad skatt.   

Den rödgröna regeringen har föreslagit stora skatthöjningar redan regeringsskiftet 2014. Vi 
menar att den höjning av det samlade skattetrycket som nu sker försvårar möjligheten till nya 
jobb och tillväxt. Dessutom minskar det konsumtionsutrymmet och egna fria val för 
individen. Sverige behöver en ny skattepolitik.  
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Kommunens budgetförutsättningar måste bygga på fler skattebetalare och fler arbetade 
timmar istället för tillväxthämmande skattehöjningar. Bara så skapas långsiktigt och hållbart 
nya resurser till den kommunala sektorn. 

Vi föreslår att kommunalskatten fastställs till oförändrat 20:26 kr.  

 

Förslag till mål/indikationer  

Budgetberedningens majoritet har föreslagit ett antal förändringar avseende de indikatorer vad 
med målen i budgeten mäts. Jämfört med det förslag som budgetberedningen/majoriteten 
lämnat föreslår vi följande justeringar; 

Målområde 3 ”Företagare skall uppfatta Mölndals som en alltmer attraktiv 
näringslivskommun”  

Vi föreslår att indikatorn ”Rankingplacering i Svenskt näringslivs återkommande ranking” 
återinförs. Indikatorvärde bör sättas enligt tidigare förslag <= 20:de plats 

Målområde 6 ”Varje barns potential………….fler får godkänt i alla ämnen”  

Vi föreslår att för indikatorn ”Andel som klarat alla delprov för ämnesproven i åk 3 (Ma, Sv, 
Sv2)” skall indikatorvärdet för 2018 uppgå till >= 83%  och för 2019 till >=84% 

Vi föreslår att för indikatorn ”Andel behöriga till gymnasium” skall indikatorvärdet för 2018 
uppgå till >= 90% och för 2019 till >=92% 

Målområde 8 ”Mölndals miljö- och klimatarbete……” 

För indikatorn ”totala utsläpp av växthusgaser i Mölndal i ton CO2-ekvivalenter/invånare 
och år” ändras indikatorvärdet för 2018 till ”2016: < 3,7” och för 2019 till ”2017<= 3,6” 

Indikatorn ”andel uppnådda miljömål” ändras till tidigare ”antal miljömål som i uppföljning 
ger riktning bättre” med indikatorvärdet >=15  

För indikatorn ”Rankingsplacering bland Sveriges 290 kommun enligt tidningen 
Miljöaktuellt” föreslår vi att indikatorn sätts till att vara >= 20 procent bästa kommunerna 

 Målområde 10 ”Mölndals stads attraktivitet och tydlighet som arbetsgivare skall stärkas” 

Vi föreslår att för indikatorn ”Medarbetarenkät: Rekommenderar Mölndals Stad som 
arbetsgivare” skall indikatorvärdet för 2018 uppgå till >= 63% och för 2019 till  >=66% 
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Moderaterna föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa 2018 års utgiftstak för respektive nämnd enligt bilaga 1/ bilaga 2 

att fastställa investeringsplan för 2018--2020 enligt bilaga 3 

att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2018 till 20,26 kr  

att vad avser mål och indikatorer göra de förändringar som framgår av denna skrivelse 

  

 

 

 

 

 



Moderaternas förslag

Datum: 2017-05-30 Tid: 10:31

Utgiftstak 2018

Budget 
2017

Tillägg för 
pris o lön

Övriga 
justeringar

Summa 
utgiftstak

Byggnadsnämnden -12,1 -0,6 0,1 -12,6

Kommunfullmäktige -12,0 -0,2 -2,4 -14,6

Kommunstyrelsen, exkl. serviceförvaltningen -160,3 -3,6 -0,4 -164,3
Kommunstyrelsen, serviceförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden -141,0 -2,7 -9,4 -153,1

Miljönämnden -11,5 -0,3 0,1 -11,7

Skolnämnden -1 291,9 -32,6 -21,6 -1 346,1

Social- och arbetsmarknadsnämnden -285,4 -6,8 -19,1 -311,3

Tekniska nämnden, skattefinansierat -152,3 -2,9 1,1 -154,1
Tekniska nämnden, affärsdrivande 4,0 -2,0 2,0

Utbildningsnämnden -300,2 -6,9 0,5 -306,6

Vård- och omsorgsnämnden -981,7 -24,2 11,0 -994,9

Nämndernas nettokostnad -3 344,4 -80,8 -42,1 -3 467,3

Avgår interna poster 333,2 352,0
Pensioner -182,2 -200,0
Utrymme för nyttjande av eget kapital -2,0 -2,0
Semesterlöneskuld -5,0 -5,0
Central post lönemedel (AGU) 2017, ej fördelad -10,6
Central post lönemedel (AGU) 2018, ej fördelad -4,5
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Avskrivningar -178,5 -190,1
Skatteintäkter 3 154,8 3 279,1
Generella statsbidrag och utjämning 210,2 219,9
Extra statsbidrag flyktingsituationen och byggbonus 30,0 36,7
Finansnetto 19,7 26,3
Årets resultat, enligt blandmodell 25,2 45,1

Nettokostnadsandel 99,3% 98,7%



Moderaternas förslag

Förändringar jämfört med budget 2017 (exkl. pris- o lön)
Tillkommande nettokostnad (+), avgående nettokostnad (-)

Byggnadsnämnden Skolnämnden
Verksamhetsförändringar i plan 2018 Verksamhetsförändringar i plan 2018
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och Förändrat elevantal, skola, förskoleklass, fritidshem 7,4
utrymme för ny verksamhet -0,1 Förändrat elevantal, särskola 1,0
Summa -0,1 Förändrat barnantal förskola och pedagogisk omsorg 6,3
 Ny-, om- och tillbyggnad skollokaler 8,3
Kommunfullmäktige o övriga nämnder Utbyggd förskola, interna lokaler 4,2
Verksamhetsförändringar i plan 2018 Utbyggd förskola, externa lokaler 2,2
Allmänna val 1,1 Ombyggnad, miljöförbättringar, ventilation i lokaler 0,9
Nya schabloner Migrationsverket 1,4 Minskning nyanlända -3,0
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och Musik på vattnet tillförs från ks förfogandeanslag 0,2
utrymme för ny verksamhet -0,1 Utökning Toleransprojekt 0,3
Summa 2,4 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och

utrymme för ny verksamhet -6,2
Kommunstyrelsen Summa 21,6
Verksamhetsförändringar i plan 2018
Tillfälliga kostnader ny mandatperiod 0,2 Social- och arbetsmarknadsnämnden
Räddningstjänsten 1,5 Verksamhetsförändringar i plan 2018
IT-strategi -0,5 Köpt boende/ekonomiskt bistånd, volymökning nyanlända 4,0
Nytt avtal ekonomisystem 0,4 Boenden nyanlända 16,0
Drift/utveckling bättre beslutsstöd (Hypergene) 0,7 Förstärkning barnavården* 0,6
Nytt samarbetsavtal med HSN 0,1 Särskilt förordnad vårdnadshavare, minskning -1,0
Ung företagsamhet 0,1 Sociala jouren 0,3
Medlemsavgift centrumföreningen 0,1 FUT-utredare** 0,0
Ovillkorat aktieägartillskott Sahlgrenska science park 0,5 Barnahus 0,4
Bevakning boenden nyanlända 1 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och
Pellekan avgår från ks förfogandeanslag till tekniska förvaltningen -0,2 utrymme för ny verksamhet -1,2
Musik på vattnet avgår från ks förfogandeanslag till skolförvaltningen -0,2 Summa 19,1
Jobbskuggning tillförs ksagu från ks förfogandeanslag 0,1
Jobbskuggning avgår från ks förfogandeanslag till ksagu -0,1 *Tillskott ska samordnas med eventuella besked om statliga medel.
Centralt utvecklingsanslag avgår -2,5 **FUT-utredare ska inrättas och vara självfinansierad.
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och
utrymme för ny verksamhet -0,8 Tekniska nämnden
Summa 0,4 Verksamhetsförändringar i plan 2018

Ökat behov av dagvattenhantering 0,3
Kultur- och fritidsnämnden Ökade kapitalkostnader 0,8
Verksamhetsförändringar i plan 2018 Minskat avkastningskrav på affärsverksamhet 2,0
Biblioteksverksamhet inkl nytt stadsbibliotek, inventarier/drift 7,1 Pellekan tillförs från ks förfogandeanslag 0,2
Tekniska uppgraderingar idrottsanläggningar 0,6 Åtgärder mot klotter/nedskräpning 0,3
Sporthall Lindome 0,5 Administrativ avgift seniorkort -2,0
Näridrottsplats Bifrost/ersättningsfotbollsplan Lindhaga 0,2 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och
Byte av konstgräs Kållereds IP 0,1 utrymme för ny verksamhet -0,7
Åbybadet, årlig renovering 0,1 Summa 0,9
Ränte- och amorteringsfria lån 1,5
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och Utbildningsnämnden
utrymme för ny verksamhet -0,7 Verksamhetsförändringar i plan 2018
Summa 9,4 Förändrat elevantal, gymnasieskola 2,3

Förändrat elevantal, gymnasieskolan PUT 1,0
Miljönämnden Flyktingmottagande/integrationsarbete avgår -2,3
Verksamhetsförändringar i plan 2018 Utredning för förutsättningarna för ny gymnasie-
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och verksamhet i Mölndal -1,0
utrymme för ny verksamhet -0,1 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och
Summa -0,1 utrymme för ny verksamhet -0,5

Summa -0,5

Vård- och omsorgsnämnden
Verksamhetsförändringar i plan 2018
Ny bostad LSS/SoL funktionshinder 7,0
Köpta platser funktionshinder 2,0
Volymökning hemtjänst 1,0
Volymökning hemsjukvård 0,7
Avgår införande nytt verksamhetssystem -9,5
Lägre kostnader internt utförd hemtjänst -7,5
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och
utrymme för ny verksamhet -4,7
Summa -11,0



Nr
fd 
nr Belopp i miljoner kronor

Totalt 
anslag

2016 
t.o.m

förbr 
2017 2018 2019 2020 2021-ff

Inventarieanslag
Byggnadsnämnden

1 1 Övriga inventarier, mätutrustning m.m. 0,35 0,4 0,5 0,4

Kommunstyrelsen
2 2 Arbetsutskottet, inventarier 0,2 0,2 0,2 0,2
3 3 IT-investeringar inom avdelningen IT/Telefoni 12,4 10,9 9,0 9,0
4 4 Nya verksamhetssystem 8,0 5,0 3,0
5 5 Planeringsutskottet, inventarier 0,05 0,1 0,1 0,1
6 6 Lokalförsörjning SLF, inventarier och maskiner 0,1 0,1 0,1 0,1
7 7 Serviceutskottet, inventarier och maskiner 5,1 5,0 5,1 5,0

Kultur- och fritidsnämnden
8 9 Inventarier sporthall 0,3
9 10 Övriga inventarier 1,1 1,1 1,1 1,2
10 Ny Stolar, Åby ishall 0,2 0,4

Miljönämnden
11 12 Övriga inventarier 0,35 0,05 0,05 0,05
12 Ny Verksamhetssystem 0,3 0,25 0,05

Skolnämnden
13 13 Förskolor 2,5 5,0 2,0
14 14 Skolutbyggnad västra och östra Mölndal 4,0 2,4 4,8 2,2
15 15 Utemiljö, förskolor/skolor och upprustning 3,0 3,0 4,5 6,0
16 16 Inventarier för ombyggnad 3,5 3,5 4,0 3,5
17 17 Elevökning 1,0 1,0 1,0 1,0
18 18 Hallenskolan 2,0 0,5
19 19 Övriga inventarier 3,5 3,5 3,5 3,5

Social- och arbetsmarknadsnämnden
20 20 Övriga inventarier 3,0 1,0 1,0 1,0

Tekniska nämnden
21 21 Skattefinaniserad verksamhet 1,5 2,7 1,4 1,9
22 22 Taxefinansierad verksamhet 10,5 5,3 4,6 5,6

Utbildningsnämnden
23 23 Övriga inventarier 2,9 1,8 0,8 0,8

Vård- och omsorgsnämnden
24 24 Inventarier, nya grupp-/servicebostäder 0,4 0,4 0,4 6,1
25 25 Övriga inventarier 5,9 2,9 2,9 2,9

Summa inventarier 55,9 48,0 50,6

Övriga investeringsanslag
Tekniska nämnden
Hållbart resande

26 26 Kollektivtrafik framkomlighet 1,0 1,5 1,5
27 28 Kollektivtrafik i Toltorpsdalen  2) 4) 18,5 0,5 0,5 0,5 17,0
28 NY BRT Mellanstadsringen (etapp Mölndal-Kungsten) 2,5 0,5 0,5 0,5 1,0
29 NY Förlängning spårvagnshållplatser 3,0 0,4 2,6
30 29 Utveckling av befintligt GC-nät 10,0 7,6 8,0
30 29 Utveckling av befintligt GC-nät, statsbidrag -1,0 -1,0 -1,0
31 30 Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser 6,8 3,1 3,1
31 30 Kollektivtrafik attraktiva bytespunkter och hållplatser, statsbidrag -2,0 -1,5 -1,5
32 32 Knutpunkt Mölndalsbro - den ideala bytespunkten 2) 4) 40,0 1,0 1,0 1,0 37,0
33 33 Spårhagavägen - medfinansiering statlig väg 50% 2) 4) 11,2 0,4 1,8 9,0
34 34 Gamla Riksvägen, Lindome - Anneberg  - medfinansiering statlig väg 

50%  2) 4) 5,8 0,5 5,3
Delsumma Hållbart resande 18,6 21,2 17,8

För fleråriga projekt
Förslag investerings- och exploateringsbudget/plan  2018-2020  (bilaga 3)



Nr
fd 
nr Belopp i miljoner kronor

Totalt 
anslag

2016 
t.o.m

förbr 
2017 2018 2019 2020 2021-ff

För fleråriga projekt
Förslag investerings- och exploateringsbudget/plan  2018-2020  (bilaga 3)

Kommunala gator och vägar
35 35 Trafikssäkerhet och miljöförbättrande åtgärder 4,5 7,5 7,5
36 36 Belysning 7,0 7,0 8,1
37 37 Utveckling av befintligt bilvägnät 0,7 1,0 0,9
38 38 Utveckling av nytt bilvägnät 8,0 7,0 2,0
39 NY Lunnagårdsgatan 49,0 2,0 20,0 20,0 7,0
39 NY Lunnagårdsgatan - Exploateringsbidrag -10,0 -5,0 -5,0
39 NY Lunnagårdsgatan - bidrag från Göteborg 35% -17,2 -0,7 -7,0 -7,0 -2,5
40 39 Fässbergsmotet och kringliggande 39,0 2,0 1,0 5,0 31,0
40 NY Fässbergsmotet och kringliggande - Exploateringsbidrag -10,0 -5,0 -5,0
40 39 Fässbergsmotet och kringliggande - bidrag från Göteborg 35% -13,7 -0,7 -0,4 -1,8 -10,9

Delsumma kommunala gator och vägar 21,5 26,2 24,7

Park- och naturområden
41 40 Parker och lekplatser 5,5 6,9 5,5
42 NY Tillgängligt och attraktivt grönområde vid Mölndalsån enligt FÖP (inkl 

Lasarettsspången) 4,0
43 41 Stadspark 2) 4) 25,0 2,0 3,0 8,0 12,0
44 42 Mölndalsån; åtgärder mot översvämningar inkl. erosionsskydd

85,3 32,8 8,0 14,0 11,0 3,0 16,5
44 42 Mölndalsån; statligt bidrag -32,8 -6,0 -4,0 -7,0 -6,0 -1,5 -8,3
45 43 Stora ån 2) 4) 28,6 0,4 0,5 1,0 5,0 21,7
46 44 Kålleredsbäcken 2) 4) 49,1 4,6 1,0 2,0 10,0 31,5
47 45 Motionsanläggningar 1,3 1,0 2,0

Delsumma park- och naturområden 23,8 20,9 36,0

Summa Tekniska nämnden, skattefinansierat 63,9 68,3 78,5

Återvinning och avfall
48 46 Återvinningsstationer, å-centraler, Kikås avfallsanläggning 2,0 2,0 2,0
49 47 Återvinningscentral, Lindome 2) 4) 27,1 0,8 0,5 0,5 25,3
50 48 Framtidens Kikås 2)4) 25,5 0,1 1,5 8,0 10,9 5,0
51 49 Massmottagning Mölndals stad 2) 4) 26,3 0,3 0,5 1,0 1,0 1,5 22,0
52 50 Flerfackskärl till FNI villor 20,3 7,9 7,3 5,1

Delsumma avfallshantering 16,1 14,4 3,5

Vatten och avlopp
53 52 Nya VA-ledningar 5,0 7,0 7,0
54 53 Nya VA-ledningar VA-anläggningsavgifter för icke specifika områden inkl 

bostäder, investeringsbidrag -5,0 -7,0 -7,0
55 54 Befintliga vattenverk och övriga anläggningar 5,0 6,4 4,4
56 55 Kapacitetssäkring dricksvatten 24,0 3,0 8,0 8,0 5,0
57 56 Vattenledningar inkl anläggningar 6,6 5,5 6,4
58 57 Vattenledningar - Mölndals vattenverk - Lackarebäck 12,0 6,0 6,0
59 58 Vattenledning förstärkning reservvatten Härryda 23,0 2,0 0,2 0,8 6,0 14,0
60 NY Vattenledningar - Lackarebäck- Brännås 19,0 1,0 3,0 2,0 13,0
61 59 Spillvattenledningar inklusive anläggningar 13,1 6,8 6,0

62 60 Spillvattenledningar inklusive anläggningar - Anläggningsavgifter -5,9 -8,4
63 62 Dagvattenledningar inklusive anläggningar 3,0 3,0 3,0
64 63 Ledningsförnyelse vatten-, spill- och dagvatten 27,0 27,0 27,0

Delsumma Vatten och avlopp 57,0 52,1 60,8
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65 64 Vatten och avlopp i exploateringsområden

VA, Annestorp 1) 0,7 0,15 1,1 -0,6
varav utgifter 1,3 0,15 1,1
varav inkomster -0,6 -0,6

VA, Delbanco 1) -1,4 0,1 -1,5
varav utgifter 0,1 0,1
varav inkomster -1,5 -1,5

VA, Esbjörn Schillersgatan 1) 0,1 0,1
varav utgifter 2,6 0,1 2,5
varav inkomster -2,5 -2,5

VA, Forsåker -51,5 1,5 4,0 10,0 12,0 -79,0
varav utgifter 90,5 1,5 4,0 10,0 19,0 56,0
varav inkomster -142,0 -7,0 -135,0

NY VA, Gasellen 27 och 30 -1,9 -1,9
varav utgifter 0,4 0,4
varav inkomster -2,3 -2,3

VA, Gårda/Barnsjön 1) 15,9 1,0 1,7 2,0 6,2 5,0
varav utgifter 30,9 1,0 1,7 2,0 13,2 13,0
varav inkomster -15,0 -7,0 -8,0

VA, Heljered, etapp II 1) -1,9 0,6 1,0 -2,0 -1,5
varav utgifter 11,8 0,6 1,0 8,0 2,2
varav inkomster -13,7 -10,0 -3,7

VA, Ingemantorp 1)

varav utgifter 8,0 8,0
varav inkomster -8,0 -8,0

NY VA, Jolen -3,9 -0,4 -1,1 -2,4
varav utgifter 0,3 0,1 0,1 0,1
varav inkomster -4,2 -0,5 -1,2 -2,5

NY VA, Jättetickan -20,0 0,5 -20,5
varav utgifter 5,0 0,5 4,5
varav inkomster -25,0 -25,0

NY VA, Katrineberg 1 och 4 -5,6 -2,4 -3,2
varav utgifter 0,6 0,6
varav inkomster -6,2 -3,0 -3,2

VA, Kvarnbyterassen 1) -4,6 0,1 -3,4 -1,3
varav utgifter 0,1 0,1
varav inkomster -4,7 -3,4 -1,3

VA Lindome centrum -3,1 0,2 -3,3
varav utgifter 0,2 0,2
varav inkomster -3,3 -3,3  

VA, Kvarnbyvallen 1) 3,3 6,7 -3,4
varav utgifter 7,6 7,6
varav inkomster -4,3 -0,9 -3,4

VA,Kållered C -11,2 0,25 -6,0 -5,4
varav utgifter 0,3 0,25
varav inkomster -11,4 -6,0 -5,4

VA, Kållered köpstad 1) -3,0 0,5 -1,5 -2,0
varav utgifter 1,0 0,5 0,5
varav inkomster -4,0 -2,0 -2,0

NY VA, Kängurun 201) -1,0 -1,0
varav utgifter 1,0 1,0
varav inkomster -2,0 -2,0

VA, Kängurun 211) -7,3 -0,3 -2,0 -2,0 -3,0
varav utgifter 0,8 0,75
varav inkomster -8,0 -1,0 -2,0 -2,0 -3,0

VA, Lilla Fässbergsdalen 1) 5,0 0,5 4,5
varav utgifter 20,5 0,5 20,0
varav inkomster -15,5 -15,5

VA, Lindome C 1) -4,7 0,8 1,0 -2,5 -4,0
varav utgifter 4,8 0,8 1,0 2,0 1,0
varav inkomster -9,5 -4,5 -5,0

VA, Lunnagården I 1) -3,0 1,5 5,5 -10,0
varav utgifter 35,0 1,5 23,5 10,0
varav inkomster -38,0 -18,0 -20,0

VA, Mullvaden och Murmeldjuret 1) -12,4 3,2 -15,5
varav utgifter 3,2 3,2
varav inkomster -15,5 -15,5



Nr
fd 
nr Belopp i miljoner kronor

Totalt 
anslag

2016 
t.o.m

förbr 
2017 2018 2019 2020 2021-ff

För fleråriga projekt
Förslag investerings- och exploateringsbudget/plan  2018-2020  (bilaga 3)

VA, Mölndals innerstad 1) 8,9 23,5 -3,1 0,9 -12,4
varav utgifter 44,5 32,3 1,0 5,6 5,6
varav intäkter -35,6 -8,8 -4,1 -4,7 -18,0

VA, Pedagogen Park -16,0 1,0 5,0 -2,0 -20,0
varav utgifter 24,0 1,0 15,0 8,0
varav inkomster -40,0 -10,0 -10,0 -20,0

VA, Pionen 1 och Stensjöberg 2 -0,3 -0,3
varav utgifter 0,4 0,4
varav inkomster -0,7 -0,7

VA, Stensjön Lackarebäck 1:7 m.fl.1) 0,2 0,2
varav utgifter 2,2 0,2 2,0
varav inkomster -2,0 -2,0

VA, Stretered 1:191 1) 0,5 1,8 -1,3
varav utgifter 1,8 1,8
varav inkomster -1,3 -1,3

VA, Svartmossevägen  1) 4,7 5,5 -0,5 -0,3
varav utgifter 8,9 8,9
varav inkomster -4,2 -3,4 -0,5 -0,3

VA, Syltlöken -2,1 -2,1
varav utgifter 0,1 0,1
varav inkomster -2,2 -2,2

VA, Taljegården I 1) -0,7 -0,7
varav inkomster -0,7 -0,7

VA, Taljegården II 1) -6,4 -3,0 -3,4
varav utgifter 4,2 4,2
varav inkomster -10,6 -7,2 -3,4

VA, Ulla Lyckas väg  1) -2,1 -2,1
varav utgifter 0,2 0,2
varav inkomster -2,3 -2,3

VA, Västra Balltorp, Blixås 1) -5,4 -1,8 -1,8 -1,8
varav utgifter *) 24,0 8,0 8,0 8,0
varav inkomster (övertagande av anläggning) *) -24,0 -8,0 -8,0 -8,0
varav inkomster (reducerad avgift) -5,4 -1,8 -1,8 -1,8

VA, Åby mässhall/multihall 1) -2,0 1,0 -3,0
varav utgifter 1,0 1,0
varav inkomster -3,0 -3,0

VA, Åby Stallbacke 1) 3,3 18,2 -11,5 -3,2 -0,2
varav utgifter 22,0 22,0
varav inkomster -18,7 -3,8 -11,5 -3,2 -0,2

Delsumma Vatten o. avlopp, exploateringsomr. -11,7 2,6 -13,3

Summa tekniska nämnden (exkl. inventarier) 125,3 137,3 129,5

Kommunstyrelsen

Årliga investeringsanslag
66 65 Förskolor och skolor, reinvestering tekniska system mm 30,0 25,0 25,0 25,0
67 66 Förskolor och skolor, verksamhetsanpassningar 7,0 7,0 7,0 7,0
68 67 Kök, reinvesteringar och verksamhetsanpassningar 10,0 8,0 8,0 8,0
69 68 Idrottsanläggningar, reinvestering tekniska system 6,0 6,0 6,0 6,0
70 69 Energieffektivisering /Åtgärder förnyelsebar energi 6,0 6,0 6,0 6,0
71 70
72 71 Reinvestering tekniska system -  övrigt fastighetsbestånd 5,0 5,0 5,0 5,0
73 72 Mindre verksamhetsanpassningar i övriga lokaler 7,0 7,0 7,0 7,0
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Fleråriga investeringsanslag
74 73 Ny förskola Stallbacken  2) 32,6 32,6
75 74 Ny förskola Ö Balltorp  2) 36,0 13,0 23,0
76 75 Ny förskola Stallbacken 2 (4 avd) 2) 25,0 1,0 11,0 13,0
77 77 Ny förskola A Forsåker 8 avd 2) 47,0 1,0 18,5 27,5
78 Ny Ny förskola B Forsåker 2) 29,4 1,0 28,4
79 79 Ny förskola Mården 2) 36,5 15,0 21,5
80 NY Ny förskola Pedagogen park 2) 35,8 1,0 16,5 18,3
81 81 Hallenskolan 2) 29,2 10,0 19,2
82 82 Balltorpsskolan/Pepparedsskolan 2) 30,0 1,0 1,0 28,0
83 83 Katrinebergsskolan 2) 103,0 7,0 44,0 52,0
84 84 Eklandaskolan 2) 31,8 15,6 16,2
85 85 Ny Västerbergsskola  2) 116,0 1,0 35,0 80,0
86 86

Kvarnbyskolan 2)             19,6 0,6 19,0
87 87 Kapacitetsökning Lackarebäck/Glasberget  2) 32,0 16,9 15,1
88 88 Ny skola Forsåker 2) 162,5 2,0 5,5 155,0
89 89 Lindome, Almåsskolan skolutbyggnad 96,5 12,0 14,0 70,5
90 90 Östra Kållered, skolutbyggnad 2) 8,8 0,1 3,2 5,5
91 Ny Fässbergs grundskola, utbyggnad specialsalar 6,1 6,1
92 Ny Krokslättsskolan Ventiltionsombyggnad och tillgänglighetsanpassning 2) 33,6 16,6 17,0
93 Ny Valåsskolan om- och  tilllbyggnad, ny ventilation, nytt värmesystem, fr 

mottagningskök till tillagningskök  2) 38,0 17,6 20,4
94 Ny Sörgårdsskolan, ny matsal 2,2 2,2
Ny Gemensamhetsutrymmen skolor 1,5
95 91 Sporthall, Lindome 2) 36,4 6,0 21,0 9,4
96 Ny Västerbergskolan, sporthall utökning KFF 15,4 1,0 14,4
97 Ny Åby simhall 111,0 1,0 55,0 55,0

98 93 Näridrottsplatser 0,1 5,0
99 95 Byte av konstgräs Kållered/ny plan Östra Mölndal 3,0 4,0
100 Ny Åby fritidscentrum - omklädning och föreningslokaler 12,0 5,0 7,0
101 Ny Tillgänglighetsanpassning Gamla Torget 43 1,0
102 96 Kommunarkiv 6,0 0,5 5,5
103 97 Gunnebo slott och trädgårdar, reinvesteringar 31,0 7,0 8,0 8,0 8,0
104 98 Etablering av boenden samt ytrenoveringar av boenden 15,0 10,0 5,0

Summa KS lokalförsörjning (exkl. inventarier) 314,6 269,8 267,2

Exploateringsbudget
105 NY Bastuban 1

anläggningsarbeten 2,5 0,5 2,0
gatukostnadsersättning -2,5 -0,5 -2,0
Övergripande framkomlighetsåtg. 5,0 5,0
markförsäljning
Täckningsbidrag framkomlighet -5,0 -5,0
fastighetsbildning

106 100 Delbanco
anläggningsarbeten 0,5 0,5
gatukostnadsersättning -0,5 -0,5

107 101 Ekåsen -8,5 -2,6 6,5 -12,4
anläggningsarbeten 6,3 0,8 5,5
gatukostnadsersättning -4,7 -1,1 -3,6
markförsäljning -12,1 -3,3 -8,8
fastighetsbildning 2,0 1,0 1,0

108 102 Esbjörn Schillersgatan 0,6 0,6
anläggningsarbeten * ) 8,4 0,1 3,6 3,7 1,0
gatukostnadsersättning -8,3 -3,6 -3,7 -1,0
mark 0,3 0,3
fastighetsbildning 0,2 0,2

109 103 Forsåker 15,0 3,8 8,6 2,6
anläggningsarbeten 506,0 3,1 7,9 66,0 101,0 328,0
mark 20,0 20,0
Forsåkersbron 194,5 0,7 0,7 0,7 28,0 164,4
Forsåkersbron, exploateringsbidrag från MölnDala AB -194,5 -2,1 -28,0 -164,4
markförsäljning -5,0 -5,0
gatukostnadsersättning -506,0 -77,0 -101,0 -328,0
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110 NY Gasellen 27 och 30
anläggningsarbeten 1,0 1,0
gatukostnadsersättning -1,0 -1,0
markförsäljning
fastighetsbildning

111 104 Gårda/Barnsjön, Lindome 1,5 0,5 1,0 4,0 -4,0
anläggningsarbeten 15,0 1,0 1,0 7,0 6,0
utredningar 1,5 0,5 1,0
gatukostnadsersättning -15,0 -1,0 -1,0 -3,0 -10,0
fastighetsbildning
försäljning

112 105 Heljered etapp I 3,9 0,4 3,5
anläggningsarbeten 3,9 0,4 3,5

113 106 Heljered etapp II -17,5 0,7 0,8 -0,8 -18,2
anläggningsarbeten 22,7 0,7 0,8 13,7 7,5
gatukostnadsersättning -40,2 -14,5 -7,5 -18,2

114 107 Ingemantorp 4,4 0,5 3,9
arkeologi 0,8 0,8
anläggningsarbeten 2,1 2,1
utredningar 1,5 0,5 1,0
gatukostnadsersättning
befintlig anläggning Fågelsten
fastighetsbildning
försäljning

115 108 Jolenområdet, totalt -87,7 -49,7 -10,2 -7,4 -10,2 -10,2
fastighetsbildning 0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
anläggningskostnad 8,3 5,5 2,8
övrigt 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5
gatukostnadsersättning -4,2 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8
mark 5,7 5,7
försäljning -100,1 -60,1 -10,0 -10,0 -10,0 -10,0

116 NY Jättetickan 1 0,5 -0,5
fastighetsbildning
anläggningskostnad 4,5 0,5 4,0
övrigt 
gatukostnadsersättning -4,5 -4,5
mark
försäljning

117 NY Katrineberg 1 och 4 2,0 -2,0
fastighetsbildning
anläggningskostnad 2,0 2,0
övrigt 
gatukostnadsersättning -2,0 -2,0
mark
försäljning

118 109 Kvarnbyterassen (fd Hexion) -5,6 -1,6 -4,0
anläggningskostnad 5,4 0,4 2,0 2,0 1,0
gatukostnadsersättning -7,0 -2,0 -2,0 -2,0 -1,0
täckningsbidrag -4,0 -4,0

119 110 Kvarnbyvallen -40,4 -40,8 0,2 0,2
anläggningskostnad 21,4 21,0 0,2 0,2
gatukostnadsersättning -16,7 -16,7
mark 0,3 0,3
försäljning och täckningsbidrag -45,4 -45,4

120 111 Kållereds centrum -2,8 0,1 0,9 -2,8 -1,0
anläggningskostnad 17,5 0,1 2,0 2,0 6,7 6,7
gatukostnadsersättning -15,4 -2,0 -6,7 -6,7
fastighetsbildning 0,2 0,20
mark 0,4 0,4
täckningsbidrag -2,5 -1,5 -1,0
försäljning -3,0 -3,0

121 112 Kållered köpstad 0,2 0,2
anläggningskostnad 57,0 0,2 12,0 20,0 20,0 4,8
gatukostnadsersättning -56,8 -12,0 -20,0 -20,0 -4,8

122 NY Kängurun 20
anläggningskostnad 3,0 1,5 1,5
gatukostnadsersättning -3,0 -1,5 -1,5
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123 113 Kängurun 21 
anläggningskostnad 1,6 0,4 1,2
gatukostnadsersättning -1,6 -0,4 -1,2
övrigt (vattenledning)

124 114 Lilla Fässbergsdalen -26,5 42,0 3,0 3,5 -15,0 -20,0 -40,0
fastighetsbildning 0,5 0,5
anläggningskostnad 41,0 1,0 1,0 20,0 19,0
gatukostnadsersättning -40,0 -13,0 -14,0 -13,0
övrigt, arkeologi 5,0 2,5 2,5
mark 49,0 42,0 2,0 2,0 3,0
försäljning -82,0 -27,0 -28,0 -27,0

125 115 Lindome centrum -19,9 0,1 -20,0
anläggningskostnad 8,6 0,5 2,6 3,0 2,5
fastighetsbildning 0,1 0,1
gatukostnadsersättning -8,6 -0,5 -2,6 -3,0 -2,5
försäljning -20,0 -20,0

126 116 Lunnagården I -62,6 5,1 15,1 7,1 -14,9 -75,0
fastighetsbildning 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1
utredningar 3,0 2,0 1,0
anläggningskostnad 19,0 2,0 2,0 15,0
gatukostnadsersättning -17,0 -2,0 -15,0
mark (Åby stallar) 12,0 12,0
ny huvudgata "Lunnagårdsgatan" (Stora Åvägen-Lunnagårdsgatan + 
tillfällig bussgata)
Övergripande framkomlighetsåtg. 10,0 5,0 5,0
övrigt 5,0 1,0 2,0 2,0
försäljning -95,0 -20,0 -75,0

127 117 Mullvaden och Murmeldjuret 0,8 0,4 0,4
anläggningskostnad 10,8 5,4 5,4
gatukostnadsersättning -10,0 -5,0 -5,0

128 118 Mölndals innerstad -136,6 -87,0 -13,9 13,1 2,9 1,8 -53,5
projektorganisation 24,3 9,8 3,5 3,5 3,5 2,0 2,0
mark 2,0 1,0 1,0
planarbeten 8,0 4,5 1,5 1,5 0,5
fastighetsbildning 0,8 0,5 0,1 0,1 0,1
anläggningsarbeten 208,1 33,1 60,0 60,5 17,5 18,5 18,5
övrigt, ledningsflytt 3,5 3,5
övrigt, 130 p-platser i nytt p-däck 26,0 26,0
övrigt, parkeringsavlösen 20,0 10,0 10,0
övrigt, rivning Åbybergsgatan 7,2 3,2 2,0 2,0
markförsäljning -305,8 -111,8 -37,0 -37,0 -25,0 -25,0 -70,0
gatukostnadsersättning -122,0 -51,5 -45,0 -15,5 -3,0 -3,0 -4,0
planavgift -8,7 -4,3 -3,0 -0,7 -0,7

129 119 Pedagogen -71,4 0,5 5,9 6,7 31,2 1,7 -117,4
anläggningskostnad 104,1 3,6 0,5 5,0 50,0 45,0
gatukostnadsersättning -103,5 -3,5 -20,0 -20,0 -60,0
planarbete del av 1,1 0,4 0,2 0,5
flytt av fotbollsplan och klubbhus 5,0 5,0
utbyggnad kvartermark 6,0 6,0
fastighetsbildning 2,4 2,4
utredningar
flytt av ledningar 23,0 1,0 22,0
utbyggnad gator kvartersmark 9,0 3,0 3,0 3,0
dagdagvattenledningar gator kvartersmark 3,6 1,2 1,2 1,2
övergripande trafikåtgärder 5,0 5,0
Täckn.bidrag framkomlighetsåtg. -2,5 -2,5
fastighetsbildning 0,2 0,2
marksanering 0,2 0,2
försäljning -125,0 -25,0 -25,0 -75,0
sanering

130 NY Pionen 1, Stensjöberg 2 1,0 -1,0
anläggningskostnad 1,0 1,0
gatukostnadsersättning -1,0 -1,0

131 121 Sjukhuset 2 1,4 1,9 -0,5
anläggningskostnad, allmän platsmark 2,0 2,0
gatukostnadsersättning -2,5 -2,5
anläggningskostnad, sjukhusets del av erosionsskydd 2,0 2,0
ersättning erosionsskydd -2,0 -2,0
övrigt, erosionsskydd, stadens del 1,9 1,9



Nr
fd 
nr Belopp i miljoner kronor

Totalt 
anslag

2016 
t.o.m

förbr 
2017 2018 2019 2020 2021-ff

För fleråriga projekt
Förslag investerings- och exploateringsbudget/plan  2018-2020  (bilaga 3)

132 NY Spinnaren 5, Violen 1 och 3
anläggningskostnad 1,0 1,0
gatukostnadsersättning -1,0 -1,0
mark
markförsäljning

133 NY Stiernhielm 6 och 7
anläggningskostnad 6,0 3,0 3,0
gatukostnadsersättning -6,0 -3,0 -3,0
mark
markförsäljning

134 122 Stretered 1:191 -10,5 0,1 -6,2 -4,4
fastighetsbildning 0,2 0,1 0,1
anläggningskostnad 6,0 0,1 5,8 0,1
gatukostnadsersättning -4,7 -0,1 -4,0 -0,6
mark 0,1 0,1
övrigt, flytt VA
försäljning -12,1 -8,1 -4,0

135 123 Syltlöken 1
anläggningskostnad 0,2 0,20
gatukostnadsersättning -0,2 -0,20

136 127 Tulebo strandväg 0,5 -0,5
anläggningskostnad 4,5 0,5 4,0
utredning
gatukostnadsersättning -4,5 -4,5

137 128 Ulla Lyckas väg 0,1 0,1
fastighetsbildning 0,1 0,1
anläggningskostnad 3,5 1,7 1,8
gatukostnadsersättning -3,5 -1,7 -1,8

138 129 Västra Balltorp, Blixås -28,6 -8,6 -10,1 4,0 -14,4 0,5
anläggningskostnad 22,4 1,4 7,0 7,0 7,0
sanering 2,5 1,5 0,5 0,5
gatukostnadsersättning -21,0 -7,0 -7,0 -7,0
övrigt, återställning 1,0 1,0
övrigt, grönytor 7,0 7,0
täckningsbidrag grönytor -3,5 -3,5
försäljning -37,0 -10,0 -12,6 -14,4

139 130 Åby fritidsområde 3,6 1,6 2,0
anläggningskostnad 2,1 1,6 0,5
övrig markanläggning 1,5 1,5

140 131 Åby mässhall/multihall 1,0 1,0
anläggningskostnad 12,0 3,0 4,5 4,5
gatukostnadsersättning -12,0 -3,0 -4,5 -4,5
övrigt, infrastruktur 2,0 2,0
täckningsbidrag -2,0 -2,0
övrigt, anläggningsutgift 1,0 1,0

141 132 Åby Stallbacke -11,3 -3,3 -2,0 -3,0 -3,0
anläggningskostnad 42,7 37,7 2,0 2,0 1,0

gatukostnadsersättning -38,9 -34,9 -1,0 -2,0 -1,0
försäljning -15,1 -6,1 -3,0 -3,0 -3,0



Nr
fd 
nr Belopp i miljoner kronor

Totalt 
anslag

2016 
t.o.m

förbr 
2017 2018 2019 2020 2021-ff

För fleråriga projekt
Förslag investerings- och exploateringsbudget/plan  2018-2020  (bilaga 3)

142 133 Östra Balltorp förskola 0,6 0,6
anläggningskostnad 0,6 0,6

143 134 Bostäder ej områdesbestämt -8,0 -10,0 -10,0 -20,0
anläggningskostnad 5,0 5,0 5,0 10,0
gatukostnadsersättning -5,0 -5,0 -5,0 -10,0
försäljning -8,0 -10,0 -10,0 -20,0

144 135 Markreserv inkl. styckebyggda 9,0 9,0 9,0 9,0
mark 10,0 10,0 10,0 10,0
anläggningskostnad 3,0 3,0 3,0 3,0
gatukostnadsersättning -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
förprojektering, exploateringsomr 1,0 1,0 1,0 1,0
försäljning -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

Summa exploateringsverksamhet 20,4 -9,6 -44,2

Totalsumma 516,2 445,5 403,1
varav nettoinvesteringar inklusive exploatering 609,7 579,7 536,6
varav försäljning av anl.tillgångar -93,5 -134,2 -133,5

1) Exp     1) Exploateringsverksamhet, stadsbyggnadsförvaltningens prövning erfordras före
 igång igångsättning.
2) Kom      2) Kommunstyrelsens tillstånd ska inhämtas före igångsättning.
3) Kol             3) Kolumnerna "t.o.m. 2016" , "förbr. 2017" och "2021-" innehåller endast de fleråriga 
invest        investeringsprojekt som även har utgifter 2018 eller senare.
4) Pro       4) Projekteringsanslag som ej kräver igångtillsättningstillstånd från KS.
*) Exp        *) Exploatör bygger ut och överlåter till staden. 

I explo         I exploateringsverksamhet ingår åtgärder som kommer att omklassificeras till 
omsät            omsättningstillgång vid redovisningen, för att avräknas mot intäkter vid försäljning av tomtmark.
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Inventarieanslag 
 
Byggnadsnämnden 
1 Övriga inventarier, mätutrustning mm 
Byggnadsnämnden har ett anslag för inventarier, 
mätutrustning, programvaror samt till byte av 
mätbilar. 
 

Kommunstyrelsen 
2 Arbetsutskottet, inventarier 
Årligt anslag för inköp av möbler och inventarier för 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
3 IT-investeringar inom avdelningen 
IT/telefoni 
Investeringsmedel för datorer, ipads, stadens wifinät 
och övrig central IT-infrastruktur samt  digital agenda. 
 
4 Nya verksamhetssystem 
Investeringsmedel för verksamhetssystem inom HR.  
 
5 Planeringsutskottet, inventarier 
Ett årligt anslag för inventarieanskaffning inklusive 
planprogramvara, skrivare och skannrar. 
 
6 Lokalförsörjning SLF, inventarier och 
maskiner 
 
7 Serviceutskottet, inventarier och maskiner 
Investeringsmedlen avser utbyte av utrustning enligt 
genomförda inventeringar samt kompletterande 
investeringar. 
 
Kultur och fritidsnämnden 
8 Inventarier sporthall 
Inventarier till ny sporthall i Lindome . 
 
9 Övriga inventarier 
Generellt anslag för anskaffning av inventarier inom 
kultur och fritidsnämndens verksamhetsområde. 
 
10  Åby ishall- utbyte stolar 
Utbyte av läktarstolarna. Termostolarna byts 2018 och 
resterande plaststolar byts 2019.  
 

Miljönämnden 
11 Övriga inventarier 
Miljönämnden har ett årligt investeringsanslag för 
inventarier. 
 
12 Verksamhetssystem 
Investeringsanslag för verksamhetssystem  inom 
miljönämnden. 
 
Skolnämnden 
13 Förskolor, inventarier 
Investeringsmedel till inventarier för utbyggd förskola 
under planeringsperioden.  
 
14 Skolutbyggnad västra och östra Mölndal 
Inventarier till planerad skolutbyggnad.  

 
15 Utemiljö, förskolor/skolor och upprustning 
För upprustning av utemiljön kring förskole- och 
skolgårdar. 
 
16 Inventarier för ombyggnad 
Komplettering av inventarier i samband med 
verksamhetsanpassningar och ombyggnad av äldre 
förskolor/skolor samt upprustning av matsalar. 
 
17 Elevökning 
Ökat elevantal innebär inventarieanskaffning i 
samband med viss lokalutbyggnad. 
 
18 Hallenskolan 
Inventarier till utbyggnad av Hallenskolans andra 
etapp, med planerad start början av år 2019. 
 
19 Övriga inventarier 
Skolnämnden har, utöver ovanstående anslag, ett 
generellt årligt anslag att fördela inom sin verksamhet 
på 3,5 mnkr för varje år. 
 

Social- och 
arbetsmarknadsnämnden 
20 Övriga inventarier 
Social- och arbetsmarknadsnämnden har ett anslag 
som avser inventarier av möbler för nyöppnade 
boende för ensamkommande barn samt möbler till 
boende för ny-anlända. 
 

Tekniska nämnden 
21 Inventarier, skattefinansierad verksamhet 
Den skattefinansierade verksamheten inom tekniska 
nämnden förfogar över ett generellt anslag till 
investeringar i fordon, maskiner, inventarier, 
mätinstrument med mera. 
 
22 Inventarier, taxefinansierad verksamhet 
I anslaget ingår kostnader för inköp av bilar till den 
taxefinansierade verksamheten. Stora förändringar 
planeras inom avfallsområdet som påverkar kravet på 
fordonsparken. Införandet av miljözon ställer krav på 
kontinuerligt utbyte i fordonsparken samt införande av 
fastighetsnära källsortering och insamling med 
flerfackskärl som avfallssystem för 
villahushåll med flerfacksfordon. 
 
Utbildningsnämnden 
23 Övriga inventarier 
Utbildningsnämnden har ett årligt anslag för 
inventarier. 
 

Vård- och omsorgsnämnden 
24 Inventarier, nya grupp- /servicebostäder 
Medel för anskaffning av inventarier till nya service- 
och gruppbostäder. 
 
25 Övriga inventarier 
Vård och omsorgsnämnden har ett årligt generellt 
anslag att fördela inom sina verksamheter. Anslaget 
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används till största delen för anskaffning av vård-
anpassade sängar och inventarier. 

 
Övriga investeringsanslag 
Tekniska nämnden 
Hållbart resande 
 
26 Kollektiv framkomlighet 
  
Tekniska förvaltningen kartlägger och genomför 
framkomlighetsåtgärder tillsammans med Västtrafik 
och bussbolagen som trafikerar i Mölndal. 
 
27 Kollektivtrafik i Toltorpsdalen 
Planering inför åtgärder för att ge kollektivtrafiken 
hög prioritet med särskilda bussgator, signalprioritet 
och specialutformade hållplatser mm. 
 
28 BRT Mellanstadsringen (etapp Mölndal-
Kungsten 
Planering inför byggnation av ett nytt system för 
metrobuss i egen bana längs bland annat E6 och 
Söderleden, del av den så kallade mellanstadsringen i 
Målbild 2035.  
 
29 Förlängning spårvagnshållplatser 
Spårvagnar kommer under 2020-talet behöva bli 45 
meter långa för att klara efterfrågan från resenärerna. 
För detta krävs en ombyggnad av befintliga 
hållplatser.  
 
30 Utveckling av befintligt GC-nät 
Utbyggnad gc-vägar, priolista 
Behovet av nya gång- och cykelvägar finns upptagna i 
tekniska nämndens cykelhandlingsplan. Ambitionen är 
att prioriterade länkar som saknas i huvudcykelnätet 
till 2020. 
 
Cykel – Framkomlighet 
Ombyggnad av cykelpassager till cykelöverfarter, 
enligt ny lagstiftning. Lagstiftningen gör det möjligt 
att öka framkomligheten för cykeltrafiken, men 
förutsätter nya skyltar, vägmarkeringar och i flera fall 
hastighetssäkring av cykelöverfarterna. Potten kan 
även inrymma breddning av cykelvägar samt åtgärder 
för bättre separering mellan gående och cyklister. 
 
Cykel – Trygghet & säkerhet 
Potten avser övriga åtgärder för att öka cyklisters (och 
gåendes) trygghet och säkerhet till exempel genom 
hastighetsdämpande åtgärder för biltrafik i korsningar, 
belysning i korsningspunkter samt i gång- och cykel-
tunnlar. Även gestaltningsåtgärder i gång- och cykel-
tunnlar liknande det som gjorts vid Kållered och 
Lindome station kan inrymmas i potten. 
 
Belysning GC-vägar, ny-belysning samt utbyte 
Belysningen på GC-vägarna behöver dels 
kompletteras och dels bytas ut mot modernare teknik 

med bättre ljusspridning för att det ska bli mer 
attraktivt att cykla och för att öka trygghetskänslan. 
 
30 Utveckling av befintligt GC-nät, statsbidrag 
Bidrag från regional infrastrukturplan via Trafik-
verket kommer att sökas för utveckling av befintligt 
gång- och cykelvägnät. 
 
31 Kollektivtrafik, attraktiva bytespunkter och 
hållplatser 
Ombyggnad av busshållplatser 
För att underlätta resande med kollektivtrafik för 
personer med funktionsnedsättning anpassas 
hållplatser med fler än 100 påstigande. Urval av 
hållplatser baseras på resandestatistik från Västtrafik. 
Även anpassning och upprustning av samtliga 
hållplatser längs stomlinjer ska genomföras. 
 
Cykelparkeringar 
Successiv utbyggnad av cykelparkeringar vid större 
hållplatser och andra målpunkter. Potten för cykel-
parkeringar används också för behov som successivt 
framkommer efter önskemål. 
 
Hållplats Fässbergs by 
När Lilla Fässbergsdalen byggs ut behöver hållplats 
Fässberg byggas om till normal standard. I dag består 
hållplatsen enbart av hållplatsstolpar i vägkanten. 
 
Lindome station – Anslutningar till plattform 
Inom Västsvenska paketet förlängdes perrongerna på 
Lindome station och pendelparkering för bil och cykel 
byggdes ut. Dessa förändringar har gett möjligheter att 
skapa bättre och mer tillgänglighetsanpassade 
kopplingar för resenärerna från anslutande bussar och 
de nya pendelparkeringarna till de nya plattformarna. 
Det finns även behov av att skapa reservhållplatslägen 
för bussar. 
 
31 Kollektivtrafik, attraktiva bytespunkter och 
hållplatser, statsbidrag 
Inom regional infrastrukturplan finns möjlighet att söka 
statsbidrag för medfinansiering av tillgänglighets-
anpassning av busshållplatser. Staden söker årligen 
medfinansiering för de hållplatser som planeras att 
byggas om. 
 
32 Knutpunkt Mölndalsbro - den ideala 
bytespunkten (Ny Mölndals station) 
Om beslut fattas att Götalandsbanan ska gå via 
Mölndal, så krävs en fullständig ombyggnad av 
stationen. Beslut fattas under 2017. En idéskiss för 
stationen finns framtagen, men det återstår mycket 
arbete att utreda och projektera ny station.  
 
33 Spårhagavägen- medfinansiering statlig 
väg 50% 
Cykelbanan anläggs utmed statlig väg och 
förutsättningen är en delad finansiering mellan 
Trafikverket och Mölndals stad. 
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34 Gamla Riksvägen, Lindome – Anneberg – 
medfinansiering statlig väg 50% 
Cykelbanan anläggs utmed statlig väg och 
förutsättningen är en delad finansiering mellan 
Trafikverket och Mölndals stad. 
 

Kommunala gator och vägar 
35 Trafiksäkerhet- och miljöförbättrande 
åtgärder 
Tekniska nämndens (TEN) prioriteringslista 
Anslaget till TEN prioriteringslista används främst till 
mindre åtgärder för att höja trafiksäkerheten, öka 
framkomligheten och förbättra befintliga gatumiljöer 
runt om i kommunen. Underlag till åtgärderna är i 
huvudsak synpunkter från allmänheten, 
hastighetsmätningar, olycksrapporter och inventering 
av gatunätet. 
 
Hastighetsöversyn 
Hastighetsöversynen kommer att antas politiskt i 
tekniska nämnden innan implementering. Åtgärderna 
handlar dels om skyltsättning, men även fysiska 
åtgärder i gaturummet. 
 
36 Belysning 
Byte av belysningsstolpar på gator och lekplatser 
Kommunen äger cirka 12 000 belysningsstolpar med 
en beräknad livslängd på cirka 60 år. Drygt hundra 
stolpar byts per år, framförallt gamla trästolpar som är 
en säkerhetsrisk. 
 

Trafiksignaler 
Utbyte av styrapparaterna till trafiksignaler. 
 

Utbyte belysningsarmatur 
Utbyte ut kvicksilverarmaturer till LED. 
 
Utbyte av belysning elljusspår 
Belysningen på elljusspåren har armaturer med 
gammal teknik. Med moderna LED-armaturer 
förlängs livslängden vilket underlättar då byte av 
ljuskällan är svår att genomföra i kuperad naturmark.  
 

Styrsystem för belysning, reglering av effekt 
belysning 
Med ett styrsystem kan man reglera effekten på 
belysningen för att optimera belysning och drifts-
kostnader. Styrning av belysningen är främst 
användbar under tider som belysningen används 
minst, man kan då sänka effekten och på det sättet 
spara energi. Med styrsystemet kan man styra var-
enda ljuspunkt i staden. Det kan nyttjas t ex om man 
vill förstärka styrkan på belysningen vid ett över-
gångsställe eller platser som upplevs som otrygga. 
 
37 Utveckling av befintligt bilvägnät 
Horsikavägen 
Beläggning av Horsikavägen med asfalt för att hålla 
samma standard som övriga gatunätet och för att 
minska underhållet. 
 
Grusvägar i tätort 

Ett antal grusvägar i tätortsområde behöver beläggas 
med asfalt för att hålla samma standard som övriga 
gatunätet och för att minska underhållet.  
 
Åbyvägen delen Åbytravet-Idrottsvägen 
Upprustning av gata, förbättra GC-bana och 
gestaltning i samband med byggnation av Åby 
mässhall och hotell. 
 
38 Utveckling av nytt bilvägnät 
Framkomlighetsåtgärder i Västra Kållered 
Som en konsekvens av genomförda och kommande 
byggnationer av bostäder och verksamheter i Västra 
Kållered behövs åtgärder för att för bättra 
framkomligheten på väg och GC-nätet. 
 

Forsåkersbron 
Skapa en ny öst-västlig förbindelse över E6 i samband 
med exploatering av Forsåkersområdet. Syftet med 
investeringen är om staden önskar annan typ av 
gestaltning av bron. 
 
Förprojektering, utredning, kalkylering av stora 
trafikåtgärder 
Förprojektering, utredning och kalkylering av stora 
trafikåtgärder. 
 
39 Lunnagårdsgatan 
Ny gata som binder samman Fässbergsmotet i 
Mölndal och Sisjöområdet i Göteborg, för att kunna 
exploatera verksamhetsmark kring Lunnagården. 
 
39 Lunnagårdsgatan – exploateringsbidrag 
35% 
Bidrag ifrån detaljplaner i Mölndal som ingår i 
överenskommelsen mellan Trafikverket och Göteborg 
stad. 
 
39 Lunnagårdsgatan – bidrag 35% 
Bidrag enligt medfinansieringsavtal med Göteborg 
stad. 
 
40 Fässbergsmotet och kringliggande 
Trimningsåtgärder i Fässbergsmotet för att klara den 
ökade trafiken som blir en följd av fortsatt 
exploatering i Fässbergsdalen. 
 
40 Fässbergsmotet och kringliggande, 
exploateringsbidrag 
Bidrag ifrån detaljplaner i Mölndal som ingår i 
överenskommelsen mellan Trafikverket och Göteborg 
stad. 
 

40 Fässbergsmotet och kringliggande, bidrag 
35% 
Bidrag enligt medfinansieringsavtal med Göteborg 
stad. 
 

Park- och naturområden 
41 Parker och lekplatser 
Nyanläggning, parker, lekplatser 
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Anslaget används till nyanläggning, nyplantering och 
renovering av parkanläggningar i enlighet med av 
tekniska nämnden beslutad åtgärdsplan. 
 
Komplettering av parkbänkar och papperskorgar 
Komplettering med nya parkbänkar och papperskorgar 
på allmän plats. 
 

Upplevelsestråk 
Byggnation för att skapa trygga och spännande 
utemiljöer som lockar ut medborgarna att röra sig i 
staden med t.ex. hjälp av belysning. 
 
Valås aktivitetsplats 
Byggnation av aktivitetsplats för alla åldrar i närheten 
av Lindome centrum och Valåsskolan där det i dag 
finns en nedgången fotbolls- och tennisplan. 
 
Rådasjöns Badplats, tillgänglighetsanpassning 
Byggnation av en tillgänglig gångväg mellan 
parkeringen ner till badplatsen och scenen vid 
Rådasjön anläggs.  
 
Miljöupprustning cykelstråk 
Göra långa, monotona cykelstråk mer attraktiva 
genom till exempel trädplanteringar, skydd mot vind 
och blomsterprakt.  
 
Upprustning av trädbestånd i befintlig stadsmiljö 
Många träd i Mölndal är sjuka och skadade. Sjuka och 
döda träd tas bort och ersätts. 
 
Brattåsparken 
Kållered saknar en riktig park, området vid Våmmedal 
Västergård har många fina kvaliteter och byggs om till 
en tillgänglig och vacker park. 
 
42 Tillgängligt och attraktivt grönområde vid 
Mölndalsån enligt FÖP (inklusive Lasaretts-
spången) 
Byggnation av bro mellan parkeringsanläggning öster 
om Mölndalsån till sjukhuset. 

43 Stadspark 
En medborgardialog kring stadsparken genomfördes 
under 2017. Staden vill se över Stadshusparken och 
bygga en helt ny Stadspark som är anpassad till 
kommunmedborgarnas önskemål. 
 
44 Mölndalsån, åtgärder mot översvämningar 
inklusive erosionsskydd 
För att kunna utnyttja magasineneringen i 
Mölndalsåns sjösystem ökas förtappningen vid 
Stensjö dämme och kanalen mellan Rådasjön och 
Stensjön muddras.  
 
44 Mölndalsån, statligt bidrag 
För dessa åtgärder har staden sökt bidrag hos 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. 
Statsbidragsnivån kan vara upp till 60 procent och 
bidragen ges jämnt under åren som projektet pågår. 
 

45 Stora ån 
Åtgärder för att säkra för klimatförändring och fortsatt 
exploatering av området som leder till ökad risk för 
översvämning. Initialt påbörjas framtagande av under-
lag för vattendomsansökan. Samordning ska ske mot 
pågående och planerade detaljplaner och förändringar 
i Fässbergsmotet samt eventuell ekodukt som går över 
Söderleden, Jolengatan, Lunnagårdsgatan samt Stora 
ån. 
 
46 Kålleredsbäcken 
Åtgärder i fyra etapper med utgångspunkt från förslag 
framtaget 2012. De tre första etapperna krävs för att 
säkra korsningen Labackavägen–Ekenleden från över-
svämning vid höga flöden. För att kunna genomföra 
åtgärderna krävs miljödom. Då tillstånd erhållits måste 
de ansökta åtgärderna utföras inom en viss tid. 
 
47 Motionsanläggningar 
Motionsanläggningar 
Anläggande av motionsspår för att möjliggöra 
promenader och träning även under de mörka 
årstiderna. 
 

Återvinning och avfall 
 
48 Återvinningsstationer, återvinnings-
centralen och avfallsanläggning Kikås 
Inköp av anläggningsutrustning som exempelvis 
containers samt tillgänglighets- och andra åtgärder på 
anläggningarna. 
 
49 Återvinningscentral, Lindome 
En ny eller utökad återvinningscentral. Investerings-
medel finns i planperioden för utredning av 
lokalisering. 
 
50 Framtidens Kikås 
En mottagningshall för återanvändbart material samt 
verkstad och försäljningsytor på Kikås 
avfallsanläggning, i anslutning till befintlig 
återvinningscentral.  
 
51 Massmottagning Mölndals stad 
En ny massmottagning för lätt förorenade massor för 
stadens projekt samt projekt inom kommunen och 
regionen, som kan ersätta Kikås avfallsanläggning.  
Kikås kan ta emot rena massor till och med år 2018 
och lätt förorenade massor till och med år 2017. Inom 
investeringsbudget finns utrymme för utredning, 
tillståndsansökan samt projektering. 
 
52 Flerfackskärl till fastighetsnära insamling 
till villor 
Sista etappen av fastighetsnära insamling för 
villahushåll genomförs. Detta kräver inköp av 
flerfackskärl. 
 
Vatten- och avloppsförsörjning 
53 Nya VA-ledningar 



Kommentarer till förslag investeringsbudget/plan 2018-2020 
 

 5 
 

Anslaget används till utbyggnad av servisledningar 
och utvidgning av ledningsnätet. 
 
54 Nya VA-ledningar -Anläggningsavgifter 
Intäkter från styckebyggda fastigheter samt objekt 
som inte specificerats i investeringsbudget/plan. 
 
55 Befintligt vattenverk och övriga 
anläggningar 
Upprustning av pump och tryckstegringsstationer. 
Avlopps- och tryckstegringsstationer är i behov av 
upprustning och renovering. Där ingår byte av pumpar 
och elskåp samt ny kommunikation. 
 
Övervakningssystem 
Uppgradering av befintligt övervakningssystem. 
Installation av mätutrustning i pumpstationer och 
tryckstegringsstationer. 
 
Upprustning vattenverk 
I posten ingår byte av råvattenpumpar och spolpump 
och renovering av kolfilterbassänger. Rivning av 
tomma siloers. 
 
Säkerhetsåtgärder dricksvattenanläggning 
Skyddet mot obehörigas tillträde till de större 
dricksvattenanläggningarna och de mindre 
anläggningarna. I posten ingår utbyggnad av 
skalskydd som staket men även larm . 
  
56 Kapacitetssäkring dricksvatten 
Vattenberedningsprocessen kompletteras med 
förbehandlingssystem i syfte att ge ökat kapacitet i 
vattenverket samt ge reduktion av smak och lukt. Den 
hall som byggs under planperioden kompletteras 
senare med ytterligare dynasandsfilter för att nå 
erfordrad kapacitet 2035. 
 
57 Vattenledningar inklusive anläggningar 
Heljered–Labackavägen 
Vattenledning mellan Labackavägen och Heljered för 
att förbättra kapaciteten hos Färåsreservoaren. 
 
Tempelgatan–Kronogårdsgatan 
Vattenledning ska ersätta engjutjärnsledning som 
ligger på ett svåråtkomligt och utsatt läge mellan 
motorvägen och järnvägen.  
 
Bifrostrondellen–Frölundagatan 
Huvudledning för att förstärka vattennätet söderut 
samt möjliggöra stadsutveckling i västra Mölndal. 
 
Vattenstationer 
Bygga vattentankstationer för uttag av tillfälligt vatten 
för tankbilar, spolbilar med mera. Det minskar risken 
för mikrobiologisk smitta i dricksvattennätet. 
 
58 Vattenledningar 
Mölndals vattenverk – Lackarebäck 
Huvudvattenledningar för att kunna distribuera den 
ökade kapaciteten när vattenverket byggs ut. 
 

59 Vattenledningar– förstärkning reservvatten 
Härryda 
Reservvattenledning med utökad kapacitet 
sammankopplat till Härryda för att uppfylla avtal.  
 
60 Vattenledningar - förstärkning 
Lackarebäck - Brännås 
Huvudledning för att förstärka vattennätet söderut.  
 
61 Spillvattenledningar inklusive 
anläggningar 
Vatten och avlopp i omvandlingsområden, VAIO. Här 
ingår åtgärder med syfte att ansluta så kallade 
omvandlingsområden till kommunal VA-försörjning. 
De områden som främst berörs inom planperioden är 
Tuleboområdet och Kjellbergskavägen. VAIO-
dokument med beskrivning av aktuella områden samt 
prioritering färdigställdes 2014 och uppdaterades 
2017. 
 
62 Spillvattenledningar inklusive 
anläggningar – Anläggningsavgifter 
Anläggningsavgifter för de fastigheter som kopplas in 
på kommunalt VA-nät i VAIO-områden. 
 
63 Dagvattenledningar inklusive anläggningar 
Dagvattenåtgärder – Toltorpsdalen–
Fässbergsdalen 
Dammar och öppna dagvattenlösningar för rening och 
fördröjning av dagvatten. 
 
Dagvattenåtgärder – Lindome, Kållered 
Dammar och öppna dagvattenlösningar för rening och 
fördröjning av dagvatten. 
 
Dagvattenåtgärder – Mölndals tätort 
Dammar och öppna dagvattenlösningar för rening och 
fördröjning av dagvatten. 
 
64 Ledningsförnyelse vatten, spillvatten och 
dagvatten 
Förnyelse av befintligt ledningsnät. Prioritering av 
projekt utifrån förnyelseplan beslutad 2016. Syftet är 
minskat utläckage från vattenledningar, minskat 
inläckage till spillvattenledningar, minskad risk för 
källaröversvämningar och bräddning samt separering 
av kombinerade ledningar. 
 
65 Vatten och avlopp i exploateringsområden 
Avser utbyggnad av VA-anläggningen i samband med 
genomförande av detaljplaneområden 
 

Kommunstyrelsen 
66 Förskolor och skolor, reinvestering 
tekniska system mm 
Reinvestering i befintliga skol- och förskole-
fastigheter, exempelvis nya ventilationsaggregat, 
värmesystem, elsystem, passagesystem, yttertak, tak, 
fasader och dränering. 
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67 Förskolor och skolor, 
verksamhetsanpassningar 
Investeringsmedel för mindre lokalanpassningar i 
befintliga skol- och förskolelokaler. Behov av an-
passningar föranleds dels av möjligheter till lokal-
effektivisering, dels av att verksamheterna förändras 
vilket leder till behov av förändrade lokaler. 
 
68 Kök, tekniska investeringar och 
verksamhetsanpassningar 
Ombyggnader och anpassning av befintliga kök med 
kapacitets- och arbetsmiljöbrister. 
 
69 Idrottsanläggningar, tekniska investeringar 
Tekniska investeringar i befintliga idrotts-
anläggningar, exempelvis nya ventilationsaggregat, 
kylaggregat, värmesystem, elsystem, passagesystem, 
yttertak, fasader och dränering. 
 
70 Energieffektivisering och åtgärder 
förnyelsebar energi 
Anslaget avser de investeringar som genomförs för 
uppnå stadens prioriterade mål om att minska energi-
användningen. Anslaget avser även åtgärder för att 
främja användningen av förnybar energi i kommunala 
lokaler. 
 
71  
 
72 Reinvestering tekniska system – övrigt 
fastighetsbestånd 
Tekniska investeringar i befintliga fastigheter, 
exempelvis nya ventilationsaggregat, värmesystem, 
elsystem, passagesystem, yttertak, fasader och 
dränering. 
 
73 Mindre verksamhetsanpassningar i övriga 
lokaler 
Investeringsmedel för mindre lokalanpassningar i 
stadens lokaler. Anpassningar föranleds av att 
verksamheterna förändras vilket leder till förändrat 
lokalbehov. 
 
74 Ny förskola Stallbacken 
Utbyggnad av fler förskoleplatser i takt med 
bostadsbyggnation och befolkningsutvecklingen. 
 
75 Ny förskola Östra Balltorp 
Ersättning av externt hyrda lokaler för små förskolor 
och förskoleavdelningar i skola som behöver 
samlokaliseras, samt utbyggnad av antalet platser för 
att möta behoven i bostadsbyggnation. 
 
 
76 Ny förskola Stallbacken 2 
Utbyggnad av fler förskoleplatser i takt med 
bostadsbyggnation och befolkningsutvecklingen samt 
för att möta behov i Eklandaområdet med anledning 
av en borttagen paviljongförskola. 
 
77 Ny förskola A i Forsåker  

Utbyggnad av fler förskoleplatser i takt med 
bostadsbyggnation och befolkningsutvecklingen i 
Forsåker. 
 
78 Ny förskola B i Forsåker 
Utbyggnad av fler förskoleplatser i takt med 
bostadsbyggnation och befolkningsutvecklingen i 
Forsåker. 
 
79 Ny förskola Mården 
Ersättning av Regnbågens förskola samt utbyggnad av 
förskoleplatser i takt med befolkningsutvecklingen. 
 
80 Ny förskola Pedagogen park 
Ny förskola behöver byggas för att möta behovet av 
fler förskoleplatser i takt med bostadsbyggnation och 
befolkningsutveckling i Pedagogen park 
81 Hallenskolan 
Omfattar etapp 2 av Hallenskolan för att möta ökande 
elevantal. 
 
82 Balltorpsskolan/Pepparedsskolan 
Anpassning för fler elever i samband med utbyggnad 
av nytt bostadsområde samt ersättning av paviljonger. 
 
83 Katrinebergsskolan 
Ersättning av lokaler som inte är ändamålsenliga för 
skolan. Delar av Katrineberg kommer att rivas och 
återuppbyggas. Kapacitetsökning för skolan i samband 
med central bostadsbyggnation. 
 
84 Eklandaskolan 
Eklandaskolans paviljong kommer att ersättas med 
permanent byggnation och utökas för att kunna ta 
emot elever inom området. 
 
85 Ny Västerbergsskola 
Ersättning av befintlig skola samt kapacitetsökning av 
skolplatser i takt med bostadsbyggnation i Pedagogen 
park-/ och Bifrostområdet. 
 
86 Kvarnbyskolan 
Kapacitetsökning för fler elever i skolområdet. 
 
87 Kapacitetsökning Lackarebäck 
Kapacitetsökning för fler elever i skolområdet. 
 
88 Ny skola Forsåker 
Omfattar en ny flexibel F-9 skola i takt med 
bostadsbyggnation och befolkningsutvecklingen i 
Forsåker. 
 
 
89 Lindome, Almåsskolan skolutbyggnad 
Lokalanpassningar och utbyggnad av Almåsskolan för 
att kunna ta emot fler elever enligt befolknings-
utvecklingen från centrala och västra skolområdena i 
Lindome. 
 
90 Östra Kållered skolutbyggnad 
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Kapacitetsökning i förhållande till elevökning som 
innebär behov av fler skollokaler i området. 
 
91 Fässbergs grundskola, utbyggnad 
specialsalar 
Omfattar en utbyggnation av specialsalar för att kunna 
ta emot fler elever 
 
92 Krokslättsskolan Ventilationsombyggnad 
och tillgänglighetsanpassning 
På Krokslättsskolan behövs reinvesteringar göras i den 
föråldrade ventilationen, byggnadens rörsystem, el-
system samt i fasadkonstruktionen. 
 
93 Valåsskolan om- och tillbyggnad, ny 
ventilation, nytt värmesystem, från 
mottagningskök till tillagningskök 
På Valåsskolan behövs reinvesteringar göras i den 
föråldrade ventilationen samt byggnadens rörsystem 
och elsystem. 
 
94 Sörgårdsskolan, ny matsal 
Ny matsal Sörgårdsskolan. 
 
95 Sporthall, Lindome 
Ny sporthall i Lindome för skolidrott och fritidslivets 
behov. Arbetet påbörjades 2016 och beräknas 
färdigställd hösten  2018. 
 
96 Västerbergskolan, sporthall utökn KFF 
Beloppet avser den investering som krävs för att 
anpassa skolidrottshallen för fritidslivets behov.  
 
97 Åby simhall 
Beloppet avser tillbyggnad av Åby simhall. 
 
98 Näridrottsplatser 
Näridrottsplats/er  planeras för att stimulera barn och 
ungdomar till rörelse och fysisk aktivitet. 
 
99 Byte av konstgräs 
Inom planperioden ingår byte av konstgräset på 
Kållereds idrottsplats och en ny plan i östra Mölndal. 
 
100 Åby fritidscentrum- omklädning och 
föreningslokaler 
Stort behov av omklädnings- och föreningslokaler. I 
samband med att Åbyvallen byggdes 
livstidsförlängdes nuvarande omklädningsbyggnad till 
2018/19. 
 
101 Tillgänglighetsanpassning Gamla Torget 
43 
Hiss, handikapptoalett och dusch behöver installeras 
då lokalen är offentlig 
 
102 Kommunarkiv  
Ersättning av befintligt kommunarkiv för framtida 
säker hantering av arkivmaterial. 
 

103 Gunnebo slott o trädgårdar, 
reinvesteringar 
Investeringsåtgärder på befintliga byggnader 
tillhörande Gunnebo slott och trädgårdar AB. 
 
104 Etablering av boenden samt yt-
renoveringar av boenden 
Etablering av boenden samt renovering av befintliga 
objekt för att skapa boendelösningar för ökningen av 
ensamkommande barn samt nyanlända. 
 
Exploateringsbudget 
Exploateringsbudgeten ska bära sina egna kostnader. 
 
105 Bastuban 1 
Omvandling av befintlig kontorsbyggnad till ca 300 
bostäder. Planarbete pågår. 
 
106 Delbanco 
Bostadsförtätning i Östra Mölndal. Cirka 80 bostäder. 
Planarbete pågår. 
 
107 Ekåsen 
Detaljplaneläggning av koloniområde. Planarbete 
pågår. 
 
108 Esbjörn Schillersgatan 
Förtätningsprojekt som omfattar cirka 12 villatomter. 
LK 
 
109 Forsåker 
Omvandling av det gamla pappersbruket. Området 
bedöms kunna innehålla cirka 3 000 bostäder, 
verksamheter samt närservice. Planarbete pågår. 
 
110 Gasellen 27och 30 
Förtätningsprojekt med ca 60 nya lägenheter. 
Planarbete uppstartat.. 
 
111 Gårda/Barnsjön, Lindome 
Omvandling av ett före detta fritidshusområde. Etapp 
1 omfattar cirka  200 befintliga. Planarbete pågår. 
 
112 Heljered etapp I 
Utbyggt, men gc-bana återstår. LK 
 
113 Heljered etapp II 
Nyexploatering i västra Kållered. Totalt cirka 200 
bostäder. Planarbete pågår. 
 
114 Ingemantorp 
Nyexploatering av bostäder. 
115 Jolenområdet, totalt 
Verksamhetsområde. Försäljning av stadens tomter 
pågår. Några mindre gatuarbeten kvarstår. LK 
 
116 Jättetickan 1 
Förtätning av ca 600 bostäder. Planbesked finns.. 
 
117 Katrineberg 1 och 4 
Förtätning av ca 150 bostäder. Planbesked finns. 



Kommentarer till förslag investeringsbudget/plan 2018-2020 
 

 8 
 

 
118 Kvarnbyterassen (före detta Hexion) 
Omvandling av industriområde till cirka 450 
lägenheter. Byggnation pågår. LK 
 
119 Kvarnbyvallen 
Nyexploatering. Området innehåller cirka 200 nya 
bostäder. Byggnation pågår. LK 
 
120 Kållereds Centrum 
Förtätning Kållered C med ca 500 bostäder. 
Planarbete pågår. 
 
121 Kållered köpstad 
Översyn och utveckling av handelsområdet inklusive 
trafiklösningar. Byggnation pågår. 
 
122 Kängurun 20 
Hotellanläggning. Planarbete pågår. 
 
123 Kängurun 21 
Nyexploateringsområde för cirka 200 bostäder samt 
verksamheter och kontor. Byggnation pågår. LK 
 
124 Lilla Fässbergsdalen 
Nyexploatering med bostäder och förskola. Planarbete 
pågår. 
 
125 Lindome centrum 
Förtätning av bostäder i centrum. Planarbete pågår. 
 
126 Lunnagården 
Verksamhetsområde. Etappvis utbyggnad av 
infrastruktur. Planarbete påbörjat. 
 
127 Mullvaden och Murmeldjuret 
Bostadsförtätning i Krokslätt, cirka 350 bostäder. 
Planarbete påbörjat. 
 
128 Mölndals innerstad 
Stor förnyelse av stadskärnan, 3 av 5 detaljplaner 
klara. .Byggnation pågår. Övriga pågår planarbete.  
 
129 Pedagogen 
Nyexploatering av ca 1000 bostäder. Planarbete pågår. 
 
130 Pionen 1, Stensjöberg 2 
Bostäder och verksamheter vid Rådasjön. Planbesked 
finns. 
 
131 Sjukhuset 2 
Utökning av sjukhusbyggnader samt parkerings-
lösning. Byggnation pågår. LK 
132 Spinnaren 5, Violen 1 och 3 
Utveckling av verksamheter/kontor längs 
Göteborgsvägen. Planbesked finns. 
 
133 Stiernhielm 6 och 7 
Förtätniong av ca 150 bostäder. Planarbete pågår. 
 
134 Stretered 1:191 

Nybyggnad av cirka 50 bostäder. Byggnation  pågår. 
 
135 Syltlöken 1 
Förtätning av ca 80 bostäder på före detta 
bensinstationstomt iToltorpsdalen. LK. 
 
136 Tulebo strandväg 
Nytt projekt. Bostäder inom VAIO-område. 
 
137 Ulla Lyckas väg 
Nyexploatering med ca 50 lägenheter. LK 
 
138 Västra Balltorp, Blixas 
Totalt omfattar området cirka 200 bostäder. 
Byggnation påbörjad. LK 
 
139 Åby fritidsområde 
Utveckling av marken inom Åby fritidsområde. 
 
140 Åby mässhall/Hotell 
Byggnation av hotell och mässhall. Byggnation pågår. 
LK. 
 
141 Åby Stallbacke 
Förtätningsprojekt som innehåller cirka 1 000 nya 
bostäder. Byggnation pågår. LK 
 
142 Östra Balltorp förskola 
Ny förskola. LK. 
 
143 Bostäder ej områdesbestämt 
Kommande bostäder som ännu inte är bestämda till 
område. 
 
144 Markreserv inklusive styckebyggda 
Kompletteringsförvärv som blir aktuella under 
perioden. Här redovisas också köp och försäljningar 
utanför exploateringsområden. 
 

LK = Detaljplanen har vunnit laga kraft. 
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Liberalerna Mölndals budget/plan 2018-2020 i 9 punkter: 
• Enligt lärarfackens jämförelser rasar tyvärr Mölndal i ranking – nu ner från plats 115 till 174. 

Det är oroväckande. Vi föreslår ett 10-tal åtgärder för att vända utvecklingen, så som 
minskad mobilanvändning för ökad studiero, fler egna skolböcker till eleverna, fler särskilda 
undervisningsgrupper med speciallärare, lovskola/läxhjälp, mer matematik och idrott, 
kortare men fler skoldagar på året, stärkt elevhälsa för minskad frånvaro, renodlad lärarroll 
och rimligare arbetstidsveckor för lärare, m.m. 
    

• Fördubblat Toleransprojektet. Kortade köer till Kulturskolan. Digitala fritidskort för elever i 
åk 4-9 under lov och inom området Göteborg++, samt uppföljning. Fler ferie-/praktikplatser. 
 

• Ökad kvalitet i omsorgen om äldre och personer med funktionsvariation genom fler 
utevistelser och aktiviteter. Med verksamhetsstyrd bemanning och minimalt med 
ohälsosamt nattarbete kan sjukfrånvaron sänkas och bemötandet förbättras. Fungerar för 
brandmän och läkare. Inför e-Nattfrid, e-Hälsa och öka valfriheten, t.ex. via LOV för fler 
äldrelägenheter. Avlasta sjukvården genom fler tillfälliga korttidsplatser. Använd NPÖ. 
  

• Framtidssäkra Åbybadet genom renovering och ny bassäng på 25 meter enligt 
verksamheternas önskemål och behov. Utveckla hela Åby Sportcenter, vårda och 
driftoptimera alla stadens anläggningar. Minska slöseri med el-, värme- och vatten. 
  

• Bygg sporthallar vid Almåshallen, Aktiviteten och Västerbergsskolan samt belyst näridrotts-
plats vid Lackarebäcksskolan. Rusta upp stadens motionsleder och Gunne bos ridanläggning. 
  

• Förtäta och bygg 1000 lägenheter fördelat kring Aktiviteten och i Sörgården, Krokslätt, Kikås 
samt vid Pepparedsleden i Balltorp. Underlätta bredbandsutbyggnad och radiolänk i 
områden utanför centrumkärnor. Bygg ut vatten/avlopp i Tulebo och kring Barnsjön. 
 

• Oförändrad kommunal skattesats på 20,26 kr under hela planperioden. Ökade skatteintäkter 
genom fler skattebetalare – inte högre skattesatser. Värna stadens finansiella mål och goda 
ekonomi som Alliansen byggde upp genom att budgetera rimliga resultat (ca 50 Mkr/år) för 
att kunna hantera oförutsedda händelser. Den som är satt i skuld är inte fri. 
 

• Dela stora upphandlingar och öka konkurrensen inom bygg- och lokalförsörjning. Bjud in och 
annonsera med bättre framförhållning. Fungerar i andra städer och har gjorts tidigare i 
Mölndal med gott resultat, t.ex. för nya Åbyvallen och nyligen för flera IT-system. 
 

• Behåll de ursprungliga kommunfullmäktigemålen som framgår av förslag från (FP/L, M, C) 
daterat 2015-06-17 i kommunfullmäktige. De nya förslagen innebär olyckliga samman-
blandningar av trivsel, trygghet, kunskap och hälsa. Behåll rankingindikatorn för näringslivet i 
Mölndal, antal miljömål som går åt rätt håll och ersätt indikatorn för CO2 med värden som vi 
lokalt kan följa upp utan flera års fördröjning – i synnerhet nu när beräkningsgrunden ändå 
har ändrats. 
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Förslag till beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 
Att bifalla budgetberedningens förslag till budget och plan för 2018 – 2020 med de ändringar som 
framgår av ovanstående och bifogade bilagor från Liberalerna Mölndal. 
 
Bilagor: 
Bilaga 1: Kommunbidrag 2018 
Bilaga 2: Verksamhetsförändringar 2018 
Bilaga 3: Investeringsbudgetsförändringar 2018 – 2020 
 
 

 

För Liberalerna Mölndal 
Marcus Claesson, gruppledare & kommunalråd 



Liberalerna Mölndals vårbudget - kommunbidrag 2018
2017-06-03

Budget Komp. Övriga just. Budget
Kompensation - Pris: 2,2%; Lön: 2,0+0,3% 2017 Pris/Lön 2018

Byggnadsnämnden -12,1 -0,6 0,1 -12,6

Kommunfullmäktige -12,0 -0,2 -2,4 -14,6

Kommunstyrelsen, exkl. serviceförvaltningen -160,3 -3,6 3,9 -160,0
Kommunstyrelsen, serviceförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden -141,0 -2,7 -8,9 -152,6

Miljönämnden -11,5 -0,3 0,1 -11,7

Skolnämnden -1 291,9 -32,3 -28,8 -1 353,0

Social- och arbetsmarknadsnämnden -285,4 -6,7 -21,9 -314,0

Tekniska nämnden, skattefinansierat -152,3 -2,9 -2,2 -157,4
Tekniska nämnden, affärsdrivande 4,0 -2,0 2,0

Utbildningsnämnden -300,2 -6,7 0,5 -306,4

Vård- och omsorgsnämnden -981,7 -23,9 7,5 -998,1

Nämndernas nettokostnad -3 344,4 -79,9 -54,1 -3 478,4

Avgår interna poster 333,2 352,0
Pensioner -182,2 -200,0
Utrymme - nyttjande nämnders eget kapital -2,0 -2,0
Semesterlöneskuld -5,0 -5,0
Central post lönemedel (AGU) 2017, ej fördelad -10,6
Central post lönemedel (AGU) 2018, ej fördelad -4,5
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Avskrivningar -178,5 -190,1
Skatteintäkter 3 154,8 3 279,1
Generella statsbidrag och utjämning 210,2 219,9
Extra statsbidrag - integration (22,7 Mkr), byggbonus (14 Mkr) 30,0 36,7
Finansnetto (Utdelning - Förbo: 2,7 Mkr, Kvarnfallet: 10 Mkr) 19,7 28,8

Årets resultat, enligt blandmodell 25,2 36,5

Nettokostnadsandel 99,3% 99%

Ökade statliga bidrag ska samordnas mot kommunbidragsområden.
Komponentavskrivning i höst beräknas förbättra resultat för 2018 med 5-35 Mkr.



Liberalerna Mölndals vårbudget 2018 - verksamhetsförändringar
bilaga 2, 2017-06-03 (Mkr)

Skolnämnden
Grundskola, förskoleklass, fritidshem - fler elever 8,4
Förskola, pedagogisk omsorg - fler barn 6,8
Särskola - fler elever 1
Skollokaler - ny-/om-/tillbyggnad 7
Förskolor - ny-/om-/tillbyggnad 3,5
Förskolor - externa lokaler 2,5
Ombyggnad lokaler - miljöförbättringar, ventilation 0,9
Nyanlända - färre -3
"Musik på vattnet" från KS 0,2
Metodutveckling - t.ex. smartare (IT)-lösningar -6,2
Förstärkning elevhälsa - förebygg bl.a. näthat och mobbning 0,5
Studiero i skolan - minskad mobilanvändning/mobilförbud 0,1
Kulturskolan - fler musik-/danslärare för kortare köer 1
Utredningsuppdrag - 3-treminssystem på prov i några grundskolor 0,1
Utredningsuppdrag - renodla lärarrollen från sysslor andra kan göra 0,1
Stöd och stimulans för varje elev, t.ex. nivågruppering - fler lärare 1
Fler särskilda undervisningsgrupper - fler lärare 1
Framtidssäkra klassrum (IKT) - utbildning 0,5
Mer idrott och simkunnighet redan i lågstadiet 1
Utökad lovskola/läxhjälp - Läsa-Skriva-Räkna-garanti 1
Läromedel/skolböcker - mindre lärarkopiering/insamling/utdelning 0,7
Fritt skolval inkl. skolskjuts oavsett driftsform 0,2
Avgiftsfri skola igen - studiebesök/skolutflykter 0,2
Toleransprojekt - fördubblat till 6 högstadieklasser 0,3
Riktade statsbidrag - storlek oklar (70? Mkr) *
Summa 28,8

Vård- och omsorgsnämnden
Funktionshinder - fler boenden 2
Funktionshinder - LSS/SoL, nya bostäder 7
Hemtjänst  - fler brukare 1
Hemsjukvård - fler ärenden 0,7
Verksamhetssystem - nytt, utbildningsinsatser genomförda, 1 ny modul kvarstår -8,6
Metodutveckling - t.ex. smartare (IT)-lösningar 0
Hemtjänst i egen regi enligt budget -7,5
Åtgärdspaket emot fallolyckor i hemmet (Mål: halvering till 700 st/år) 0,5
Äldreboende - striktare bedömning enligt riksnivå, frigör Fallströmmens äldreboende -0,5
Resursfördelningsmodell - ersättning utifrån beläggning och vårdtyngd (VOF förslag) -5
Enklare/snabbare internet-/bredbandslösningar på grupp-/äldreboenden 0,2
Ökad patientsäkerhet/IT - ersätt fax med VGR:s Nationell Patientöversikt (NPÖ) 0,5
Färre hyrda sjukhussängplatser med färdigbehandlade/utskrivningsklara (6000 kr/dygn) -0,5
Äldrematen - godare mat, mindre undernäring 0,5
Äldreboende - utredning lägenheter in- och uthyrda via LOV 0,1
Anhörigvård - mer avlastning genom utökad daglig verksamhet 0,8
Aktivitetspeng fördubblad till 2000 kr/år (ca 700 pers) 0,7
Äldreverksamheter i samarbete med externa utförare -0,5
Äldreboende - verksamhetsstyrd bemanning till mer dagtid, nattjour/beredskap -3
Fler "guldkanter" med utflykter och utevistelser 3
Ostörd nattsömn - valmöjlighet "e-Nattfrid" 0,5
Hemtjänst - ökad kontinuitet/färre personer hos vårdtagare - fler heltider/färre deltider 0,5
Utredningsuppdrag - frigör högskoleutbildades tjänster från enklare sysslor 0,1
Riktade statsbidrag - storlek oklar (10? Mkr) *
Summa -7,5

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Fler "köpta" boenden - hyra,  ekonomiskt bistånd, fler nyanlända 5
Boende - nyanlända, bygg i 2 våningar, färre P-platser, trådlöst bredband 15
Barnavården - förstärkning 1,2
Särskilt förordnade vårdnadshavare - färre -1
Sociala jouren 0,3
Barnahus 0,4
Metodutveckling - t.ex. smartare (IT)-lösningar 0
Fler ferie-/sommarjobb och pratikplatser, också externa företag/föreningar 1
Riktade statsbidrag - storlek oklar (200? Mkr) *
Summa 21,9



Liberalerna Mölndals vårbudget 2018 - verksamhetsförändringar
bilaga 2, 2017-06-03 (Mkr)

Kultur- och fritidsnämnden
Nytt Stadsbibliotek i Mölndals Innerstad - drift/inventarier, lägre avtalsindex 7,1
Idrottsanläggningar - tekniska uppgraderingar 0,6
Almåshallen i Lindome - tillbyggnad ny sporthall (44x30m), riv inte slöjdsalar 0,5
Balltorp - ersättningsplan fd "HML-vallen" 0,2
Kållered IP - byte konstgräs 0,1
Rävekärrsplan - byte konstgräs 0,1
Ränte- och amorteringsfria lån till föreningar 1,5
Metodutveckling - t.ex. smartare (IT)-lösningar -0,7
Behåll Balltorps bibliotek, ställ av bokbussen tillfälligt -1,8
"Boken kommer" - utökad till förskolor, hämtning/lämningsställen i Hällesåker/Lindome 0,5
Åbybadet - underhåll tak/väggar, duschar, varmvatten, hala golv (kapitalkostnad) 0,2
Näridrottsplats - Bifrost och Lindhaga 11-mannaplan flyttad, ej förminskad 0,4
Näridrottsplats med konstgräs vid Lackarebäcksskolan + konstgräs Enerbacken 0,4
Ny sporthall (44x24m) vid ny Västerbergsskola - upphandlingsunderlag 0,1
Ridverksamhet i Mölndal - avsluta utrednings- och utvecklingsuppdrag -0,2
Åby Isbana/Friidrottsarena - upprustning (kapitalkostnad) 0,1
Åby Isbana - hyra enl. driftkostnad (0,5 Mkr), ej Schablon (1 Mkr) till TEN -0,5
Väg- och entréskyltar - Åby Sportcenter, Kållereds skatepark 0,2
Lindevi - omklädningsrum - laga vatten/avlopp 0,1
Driftoptimering - badhus, isanläggningar -0,5
Modernt låssystem - kodbrickor m.m. för ökad uthyrning och sänkta kostnader 0,5
Summa 8,9

Tekniska nämnden
Dagvattenhantering 0,3
Kapitalkostnader på tidigare investeringar 1,1
"PelleKan" från KS 0,2
Metodutveckling - t.ex. smartare (IT)-lösningar -0,7
Bredbandsutbyggnad - möjliggör radiolänk till kommuninvånare utanför centrumkärnor 1
Åtgärder emot klotter/skadegörelse/nedskärpning, rengör trafikskyltar 0,3
Fyllnadsmassehantering - upphandlare/kommunikatör/lots/logistiker 0,8
Uppdrag - uppdatera bulleråtgärdsprogram enligt ny generösare PBL-lagstiftning 0,1
Bättre belysning - ökad trygghet, utbyte/renovering av bl.a. stolpar och armaturer 0,5
65+resor under lågtrafik inom Mölndal, adm.avg., uppföljning -2
Förändrade fritidskort - åk 4-9, digitala, lov, Göteborg++, uppföljning *
Åby Isbana - hyra enl. driftkostnad (0,5 Mkr), ej Schablon (1 Mkr) från TEN 0,5
Driftoptimeringar - isanläggningar -0,5
Ökade bidrag för lägre medlemsavgifter till centrala vägföreningar i Lindome/Kållered 0,6
Summa 2,2

Kommunstyrelsen med utskott
Räddningstjänstsförbundet 1,5
IT-strategi - utfasning -0,5
Ekonomisystem - nytt 0,4
HSN - nytt samarbetsavtal 0,1
Ung företagsamhet 0,1
Mölndals Innerstadsföreningen - medlemsavgift 0,1
Sahlgrenska Science Park - aktieägartillskott 0,5
Utökad bevakning - tillfälliga boenden, centrumkärnor 1
"PelleKan" till TEN -0,2
"Musik på vattnet" till SKN -0,2
Jobbskuggning till KSAGU - internt *
Metodutveckling - t.ex. smartare (IT)-lösningar -0,8
Central utvecklingspost tas bort -3
Konferenser - fler på hemmaplan, halvdagar, färre övernattningar -1
Kommunstyrelsens förfogande - sänkning till 2 Mkr -0,3
Sammanslagning KS-utskott för näringsliv och service, sänkt mandatstöd -1
Friskvårdssatsning för lägre sjukfrånvaro (VON, SAN, SKN) 1
Varumärkesarbete "Bästa Möjliga Mölndal" och målsamordning tas bort -1
Lokalhyresmodell - ny intern modell som gynnar effektiv lokalanvändning -1
Driftoptimeringar - lokaler (värme, ventilation, belysning, vatten) -0,5
Upphandlare/kommunikatör/lots - förenkla för byggentreprenörer att lämna anbud 0,8
Genomförandeuppdrag - Lämna Förbo och överför fastigheter till MBAB 0,1
KSPU - Riktat statsbidrag - byggbonus 50% - storlek oklar (7? Mkr) *
Summa -3,9



Liberalerna Mölndals vårbudget 2018 - verksamhetsförändringar
bilaga 2, 2017-06-03 (Mkr)

Utbildningsnämnden
Fler elever i gymnasieålder inkl. PUT 3,3
Integrationsarbete - nedräkning -2,3
Utredning för fler unika gymnasieprogram i Mölndal slutförd -1
Metodutveckling - t.ex. smartare (IT)-lösningar -0,5
Riktade statsbidrag - storlek oklar (15? Mkr) *
Summa -0,5

Miljönämnden
Metodutveckling - t.ex. smartare (IT)-lösningar -0,1
Summa -0,1

Byggnadsnämnden
Metodutveckling - t.ex. smartare (IT)-lösningar -0,1
Riktat statsbidrag - byggbonus 50% - storlek oklar (7? Mkr) *
Summa -0,1

Kommunfullmäktige, överförmyndar-, val-, krisledningsnämnd
Valnämnden - nytt valsystem, Allmänna val 2018, 3-5 valsedelsräknare 1,1
Migrationsverket - kompensation för nya lägre schablonsersättningar 1,4
Metodutveckling - t.ex. smartare (IT)-lösningar -0,1
Summa 2,4



Liberalerna Mölndals förändringar i
budgetberedningens förslag till investeringsbudget/plan 2018-2020, bilaga 3

Beskrivning 2018 2019 2020

Bruttoinvesteringar (Mkr) - tidigare beslutad plan i KF 808,8 803,0

Nettoinvesteringar inkl. exploatering (Mkr) 658,3 543,2 515,1

Åbybadet - skalskydd, tätskikt, golv, renovering/utbyggnad 25m-bassäng (114 Mkr) 2 -1 54
Gunnebo ridanläggning, planerat underhåll - takomläggning manege, stängsel 4
Almåshallen - FULLVÄRDIG sporthall (44x30 m), kostnad jfr. tidigare upphandling -6
Aktiviteten - tillbyggnad sporthall (44x24 m) (25 Mkr) 12
Västerbergsskolan - utökning till sporthall (44x24 m) och 11-manna konstgräsplan 10
Lackarebäcksskolan - näridrottsplats inkl. 11-manna fotboll, dränering, belysning 5
Enerbacksplan - konstgräs, 9-manna fotboll, dränering, belysning 4
Byte av konstgräs -3
Åby Friidrottsarena - läktare, ljudanläggning, väderskydd 2
Åby Sportcenter - nya omklädningsrum centralt, t.ex. vid Ishallen (22->12 Mkr) -10
Motionsspår - bl.a. Tuleboområdet, Bohusleden, Eljusspåret * * *

Framtidssäkra klassrum - modern IT-utrustning i fler lokaler 2 2
Almåsskolan - renovering, omtag partnering (96,5 -> 66,5 Mkr) -30
Katrinebergsskolan - renovering, tillbyggnad (123 -> 103 Mkr igen) -10 -10

Framtidens Kikås senarelagd (32,5 Mkr) -15 -10,9
Stadspark senarelagd (25 Mkr) -3 -8 -12
Förbättrad fyllnadsmassehantering vid markarbeten - logistik, kvalitetsnivåer -3 -3 -3

Energieffektivisering -6 -6 -6
Åtgärder förnyelsebar energi -2 -2 -2
Driftoptimeringar i anläggningar - t.ex. el, värme, vatten, m.m. 8 8 8

Större ombyggnationer uppdelade i etapper, hitta rätt kvalitetsnivå/metod -4 -4 -4
Upphandlingar - marknadsföring i förväg och längre anbudstid för bättre anbud -4 -4 -4
Stora upphandlingar delade i flera mindre för att få anbud från mindre företag -4 -4 -4
Upphandlingar - fler funktionsupphandlingar och refex., mer erfarenhetsutbyte -4 -4 -4

Nettoinvesteringar inkl. exploatering (Mkr) 586,3 511,3 540,1

Markförsäljning - 50 extra BRF-lägenheter i Kikås -15
Markförsäljning - 300 nya lägenheter vid Aktiviteten -45
Markförsäljning - 100 nya lägenheter väster om Sörgårdshallen -20
Markförsäljning - Åby Fritidsområde västra (ca 25000 kvm), etapp 1 (ca 50%) -12

Strategiskt fastighetsförvärv av Förbos fastigheter mot aktier * * *
 - bl.a. 600 kommande lägenheter vid Pepparedsleden i Balltorp * * *

Fortsatt utredning Bus Rapid Transit, K. Mölndalsbro-V. Frölunda (ej spårvagn) * * *
Fortsatt utredning Nya Knutpunkt Mölndalsbro med 6 spår och 4 spår till Kungsbacka * * *

Prioritering VAIO i Barnsjöområdet för att också möjliggöra styckebyggda tomter * * *
Prioritering VAIO i Tuleboområdet för att också minska läckage till insjöar * * *
(VAIO = Vatten och Avlopp I Omvandlingsområden)

2017-06-04



Centerpartiets förslag

Utgiftstak 2018

Budget 
2017

Tillägg för 
pris o lön

Övriga 
justeringar

Summa 
utgiftstak

Byggnadsnämnden -12,1 -0,6 0,1 -12,6

Kommunfullmäktige -12,0 -0,2 -2,4 -14,6

Kommunstyrelsen, exkl. serviceförvaltningen -160,3 -3,6 -0,4 -164,3
Kommunstyrelsen, serviceförvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden -141,0 -2,7 -9,4 -153,1

Miljönämnden -11,5 -0,3 -0,5 -12,3

Skolnämnden -1 291,9 -32,6 -22,6 -1 347,1

Social- och arbetsmarknadsnämnden -285,4 -6,8 -19,1 -311,3

Tekniska nämnden, skattefinansierat -152,3 -2,9 1,1 -154,1
Tekniska nämnden, affärsdrivande 4,0 -2,0 2,0

Utbildningsnämnden -300,2 -6,9 0,5 -306,6

Vård- och omsorgsnämnden -981,7 -24,2 10,5 -995,4

Nämndernas nettokostnad -3 344,4 -80,8 -44,2 -3 469,4

Avgår interna poster 333,2 352,0
Pensioner -182,2 -200,0
Utrymme för nyttjande av eget kapital -2,0 -2,0
Semesterlöneskuld -5,0 -5,0
Central post lönemedel (AGU) 2017, ej fördelad -10,6
Central post lönemedel (AGU) 2018, ej fördelad -4,5
Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar
Avskrivningar -178,5 -190,1
Skatteintäkter 3 154,8 3 279,1
Generella statsbidrag och utjämning 210,2 219,9
Extra statsbidrag flyktingsituationen och byggbonus 30,0 36,7
Finansnetto 19,7 26,3
Årets resultat, enligt blandmodell 25,2 43,0

Nettokostnadsandel 99,3% 98,8%

Datum: 2017-06-02 Tid: 09:53



Centerpartiets förslag

Förändringar jämfört med budget 2017 (exkl. pris- o lön)
Tillkommande nettokostnad (+), avgående nettokostnad (-)

Byggnadsnämnden Skolnämnden
Verksamhetsförändringar i plan 2018 Verksamhetsförändringar i plan 2018
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och Förändrat elevantal, skola, förskoleklass, fritidshem 7,4
utrymme för ny verksamhet -0,1 Förändrat elevantal, särskola 1,0
Summa -0,1 Förändrat barnantal förskola och pedagogisk omsorg 6,3
 Ny-, om- och tillbyggnad skollokaler 8,3
Kommunfullmäktige o övriga nämnder Utbyggd förskola, interna lokaler 4,2
Verksamhetsförändringar i plan 2018 Utbyggd förskola, externa lokaler 2,2
Allmänna val 1,1 Ombyggnad, miljöförbättringar, ventilation i lokaler 0,9
Nya schabloner Migrationsverket 1,4 Minskning nyanlända -3,0
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och Förstärkning av elevhälsa 0,5
utrymme för ny verksamhet -0,1 Närodlad mat 0,5
Summa 2,4 Musik på vattnet tillförs från ks förfogandeanslag 0,2

Utökning Toleransprojekt 0,3
Kommunstyrelsen Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och
Verksamhetsförändringar i plan 2018 utrymme för ny verksamhet -6,2
Tillfälliga kostnader ny mandatperiod 0,2 Summa 22,6
Räddningstjänsten 1,5
IT-strategi -0,5 Social- och arbetsmarknadsnämnden
Nytt avtal ekonomisystem 0,4 Verksamhetsförändringar i plan 2018
Drift/utveckling bättre beslutsstöd (Hypergene) 0,7 Köpt boende/ekonomiskt bistånd, volymökning nyanlända 4,0
Nytt samarbetsavtal med HSN 0,1 Boenden nyanlända 16,0
Ung företagsamhet 0,1 Förstärkning barnavården* 0,6
Medlemsavgift centrumföreningen 0,1 Särskilt förordnad vårdnadshavare, minskning -1,0
Ovillkorat aktieägartillskott Sahlgrenska science park 0,5 Sociala jouren 0,3
Bevakning boenden nyanlända 1 FUT-utredare** 0,0
Pellekan avgår från ks förfogandeanslag till tekniska förvaltningen -0,2 Barnahus 0,4
Musik på vattnet avgår från ks förfogandeanslag till skolförvaltningen -0,2 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och
Jobbskuggning tillförs ksagu från ks förfogandeanslag 0,1 utrymme för ny verksamhet -1,2
Jobbskuggning avgår från ks förfogandeanslag till ksagu -0,1 Summa 19,1
Centralt utvecklingsanslag avgår -2,5
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och *Tillskott ska samordnas med ev. besked om statliga medel.
utrymme för ny verksamhet -0,8 **FUT-utredare ska inrättas och vara självfinansierad.
Summa 0,4

Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsförändringar i plan 2018
Verksamhetsförändringar i plan 2018 Ökat behov av dagvattenhantering 0,3
Biblioteksverksamhet inkl nytt stadsbibliotek, inventarier/drift 7,1 Ökade kapitalkostnader 0,8
Tekniska uppgraderingar idrottsanläggningar 0,6 Minskat avkastningskrav på affärsverksamhet 2,0
Sporthall Lindome 0,5 Pellekan tillförs från ks förfogandeanslag 0,2
Näridrottsplats Bifrost/ersättningsfotbollsplan Lindhaga 0,2 Åtgärder mot klotter/nedskräpning 0,3
Byte av konstgräs Kållereds IP 0,1 Administrativ avgift seniorkort -2,0
Åbybadet, årlig renovering 0,1 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och
Ränte- och amorteringsfria lån 1,5 utrymme för ny verksamhet -0,7
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och Summa 0,9
utrymme för ny verksamhet -0,7
Summa 9,4 Utbildningsnämnden

Verksamhetsförändringar i plan 2018
Miljönämnden Förändrat elevantal, gymnasieskola 2,3
Verksamhetsförändringar i plan 2018 Förändrat elevantal, gymnasieskolan PUT 1,0
Kommunekolog 0,6 Flyktingmottagande/integrationsarbete avgår -2,3
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och Utredning för förutsättningarna för ny gymnasie-
utrymme för ny verksamhet -0,1 verksamhet i Mölndal -1,0
Summa 0,5 Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och

utrymme för ny verksamhet -0,5
Summa -0,5

Vård- och omsorgsnämnden
Verksamhetsförändringar i plan 2018
Ny bostad LSS/SoL funktionshinder 7,0
Köpta platser funktionshinder 2,0
Volymökning hemtjänst 1,0
Volymökning hemsjukvård 0,7
Närodlad mat 0,5
Avgår införande nytt verksamhetssystem -9,5
Lägre kostnader internt utförd hemtjänst -7,5
Utveckling av befintlig verksamhet för ökad effektivitet och
utrymme för ny verksamhet -4,7
Summa -10,5
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